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CAPITULO I 

Conceito do direito ecclesiastico 

SWMMAR~O : 1. Phenomenos religiosos. 
53. Igrejas em geral. 
S. Igrejas e seitas 
4. Seisncia das religifles, wiologia  religiosa e 

direito etclesiastico. 
S. Igrejas ehriatas. 
a. Conceito da Igreja c~lbolica. 
V. Direito ecclesiastico s direito canonim. 
S. DeBniçáo do direito ecclesiastico 
9. Caracteres do direito ecclesiastico segundo 

Friedberg. A, 
10. Divisões do diraito ecelesiastico. 
11. Direito eeclesiastiw e direito romano. 
1s. Influencia do direito ecclesiastico no direito 

portngob. 
13. Valor intrinseeo do direito eccleniastieo. 

1- Phenomenos religiosos. - O direilo ecclesias- 
tico não 13 mais do que uma adaptacão da funcç3o 
jaridica As condiçties de  existencia e de desenvolvi- 
mento do aggre ado religioso. 

E' muito di f icil caracterizar os pheoomenos reli- 
giosos, não s6 por causa da interdependencia e 
complexidade dos phenomenos sociaes, mas lambem 
porque se torna necessario enconlrar nm conceito 
que se  possa applicar a todas as manifesta@es 



religiosas, tanlo das formas sociaes superiores, como 
das formas sociaes mais humildes da civilizapáo. 

Náo o intende assim a escola anthropologica io- 
gldsa, que julga necessario começar por definir a 
verdadeira religião, para depois se poder determi- 
nar o que porveolura as outras possam ter de 
religioso. Esta breoccupaçáo confessional B inlei- 
ramenle inadmissivet, visto, para apurar qual a 
religião que apresenta mais perfeitamenle os cara. 
cteres da religiosidade, ser necessario j l  conhecer 
esses caracteres, o que leva loglca e fatalmente a 
um circulo vicioso. E' por isso que as definições 
elaboradas por este methodo não fazem mais do 
qne traduzir, por ama forma abstracta, os prejuizos 
thcologieos daqueIles que as propõem. 

Em todas as religiões enconlramos sempre um 
certo numero de crenças. Essas crenças variam 
muito, com. as diversas religlóes e com o grio 
de desenvolvimento social, sendo umas vezes mais 
perfeitas e outras mais rudes e defeituosas, mas, 
em iodo o caso, sem crenws B que não pode haver 
religião. As crenças apparecem-nos nas religifies 
acompanhadas de certas praticas que as tradiizem 
concretamenle, e por assim dizer as põem em movi- 
mento. Os dogmas não são puros estados especrila- 
tivos, simples phenomenos de ideação, mas ligam-se 
sempre directamente com praticas definidas : o 
dogma da transubstanciação com a commnnhão 
christã, o da Trindade com as festas e as orações 
que se dirigem a Deus triplo e uno. E, deste 
modo, atB que se distinguem as crenças religiosas 
das crenças de ordem laical, como a fb no progresso 
e na democracia, porque estas crenças, embora 

exerçam ama acção admiravel sobre a conducta, 
não se encoolram lraduzidas oum systema de pra- 
ticas determinadas. 

Em harmonia com esla orienlação, Durkbeim pro- 
pfie a seguinte definipáo : os plienommos chamadas 
 religioso^ conelskm em crenças obrigatariai wnnexiis 
a pralicas dt$fiidas que se referem ao objecto deslas 
creaças. Esta definição, porem, presla-se a aIgons 
reparos. Não se pode deixar de considerar essencial, 
para a caracterizaçáo dos phenomenos religiosos, o 
mysterio, o incognoscivel e o homprehensivel, que 
se encontra no fuiido de &idas as religiTies, ainda as 
mais rudimentares. E' certo que os povos primiti- 
vos não lêem uni conceito oitido e preciso da sobre- 
natural, mas nem por isso deixam de admittir a 
existencia de potencias mysteriosas, domloaodo a 
natureza, em todae as suas manifeslaçOes, e de que 
elles se consideram dependentes. Não se podem, 
de modo algum, explicar as praticas roligiosas, sem 
a admissão de aIguma cousa que ultrapasse a iutel- 
ligencia humana, quer se tracte das crenças dos 
selvagens nas forças invlsiveis, nas metamorphoses 
e nas sombras, quer se Iracle das crenças dos povoe 
civilizados na alma e em Deus. 

Dirrkheim differencia as crenças religiosas pela 
sua natureza obrigatoria, mas este eminente socio- 
logo esquece que ha crenças religiosas com caracter 
facultativo. Assim acontece com o proleslanismo, 
qiie 6 a realizaçao do principio chrisla, não sob a 
forma de lnstiluição exterior que se imponha ao 
homem, mas sob a forma de inspiração subjectiva, 
que, actuando sobre a vida individual e social, a 
transforma progressivamente, sem a desoalurar. 



E' por isso que as profissfies de I6 proleslanles 030 
são deflnitlvas, mas suscepliveis de modlflcaçao com 
o lempo, nem revesiem o caracter de unidade, visto 
naia haver principias e doutrinas invarlaveis. 

Parece-nos, por isso, que se deve modificar a 
definiçáo de Durkheim do segnlnle modo: os pheno- 
menos religiosos nlsb6em sm crenças sobre o imo- 
gnosciwl mnnexas a pralicas definidas relatluag ao 
objecio &$ias crqas.  A religião é. o conjuncto mais 
ou menos organizado e systemalizado de pbenomeoos 
desle genero i. 

S. Igreja em geral. - As religiaes tendem sem- 
pre a integrar-se em Igrejas, desde que adquirem 
um certo grio de desinvolvimeoto. No estado pri- 
mitivo, o dos povos nao civilizados, cada crente 
commonica directamente com o seu Deus, não exjs- 
rindo muitas vezes este Deus senão para o seu 
adorador, como no fetichismo. Por isso. com- 
prebende-se bem que, nesla phase da evol11ç8o da 
religião, não haja uma Igreja, visto não existir ama 
aoeledade religiosa, 1130 se reunindo, nem mesmo 
duas pessoas, para preslar c11110 d divindade. 

Este estado, porem, não dura muito tempo, não 
passitodo ordinariamente da pbase felichista pro- 
priamente dieta. Dentro em breve, não somente 
varios iodividuos se reunem para orar, mas lambem 

1 Durkheim, De lu ddfiniiian &s phénamdnes rdigieux, no 
A ~ n k  $ociolagiqus, tom. ir, pag. d e seg.; Guyau, LSrreligion de 
I'oamir, pag. 3 e seg. ; Raout Grasserie, Der reidgions compartes 
na peint de sub roeiologiqus, pag. 60 e seg. ; Sabatier, Esquisrs 
d'ms phi(o#ophw & lu rsligion, pag. 7 a Reg. 

entre elles ,ba alguns encarregados de dirigir os 
outros e de os relacionar directamente wm Deus. 
Formam-se enlão sociedades religiosas, com organi- 
zações mais ou menos definidas, e assim surgem as 
Igrejas, delerminadas pelas necessidades do exerci- 
c10 da luncção social da religião. 

As Igrejas IEem procnrado sempre consolidar, 
systematizar e unificar as  crenças, depurando-as de 
Lodas as snpertições parliculares, e conlribuindo, 
deste modo, poderosameote para o deslnvolvimeoto 
das sociedades humanas. Sirva de exemplo o que 
fez a Igreja catbolica. Como diz De Greef, esta 
Igreja occnpon-se principalmente da regulamentatão 
das crenças, snbstltuiodo por toda a parte a ordem 
e a unidade A incoberencia e 4 divagaçáo das idbas; 
este trabalho necessario realizou-o pelo martyrio e 
pela persuasão, emquanto foi fraca, e pelo ferro, 
fogo e sangue, quando foi forte. 

E' muito difficil dar uma noçao exacta de Igreja, 
em virlude das dkergencias que se aotam nos 
escriptores a respeito desle assumpto. Etymoliigi- 
cameots a palavra Igreja deriva de uma palavra 
grega, que significa assemblba ou reimião de pss- 
soas. Sob tal aspecto, pode considerar-se verdadeira 
a definiçgo generica de Igreja como a reuni% & 
#&c. Mas, quando se tracta de caracterizar mais 
nitidamente esta reunião B que se manifestam, com 
toda a clareza, as divergencias dos auctores. 

Uns inteodem que o cooceilo de Igmja se deve 
referir unicamente 1i Igreja catholica,  considerando.^ 
improprio de toda a sociedade separada do papado 
e do episcopado romano. Os scbismas do Oriente e 
da Russia, as confissDes prolestaotm da Allemaohrl 



e da Inglaterra n8o se podem considerar, em bar- 
monia wrn esta lhaoria, Igrejas. 

Oniros sustentam que o cosceito de Igreja se 
deve referir ao ctiristianisrno de um modo geral. 
Nesle sentido, tambem se devem woslderar Igrejas 
as schismas do Oriente e da Russia e as diversas 
confissties protestantes. 

Outros finalmente inleodem que o conceito de 
Igreja deve ser Independente da referencia a uma 
religião especial. E' esk,  sem duvida, o crilerio 
mais acceitavel, visto a noção de Igreja náo dever 
ser formulada de modo a abranger uoicamenle a 
Igreja que uma delerminada.confissáo religiosa coo- 
sldera verdadeira, mas todas as Igrejas como maoi- 
festafles e modalidades do mesmo instituto. Se se 
applicasse este methodo h detinição dos diversos 
ioslllutos jnridieos, innumeraveis seriam os erros 
em que se cahiria. No direito publico, formular-se. 
bia um conceito de Estado appIicave1 unicamente ii 
monarchia ou A republica, conforme a orienlação 
dominante no escrlptor que a apresentasse; no 
direito privado dar-se-hia ama noção de familia, sb 
pmpria da lamilia monogamica, visto ser esla forma 
de organieaç50 da familia que se conforma com as 
idkas da nossa civilização. 

Em harmonia com esla orientaçao, podemos de- 
finir Igreja unia sociedads religiosa organizada, com 
uma constiluipüo dogtnalica, ritual e disciplinar deter- 
minada '. 

1 Raoul Grasserie, Dea rdigionr compartes au point de nus 
sociuiogíqw, pag. 195 e rreg.; Vering, Drnit canon, tom. I, 

pag. 4; Eichhorn, Ls droil eanon d sota applicaba 9 l'dglrir 
píoluftlnls, pag. 7. 

3. igrejas e seitae. - Mas, seguindo esta orieo- 
tação, surge nma grande diffiçuIdade, a qne niia 
atteodem geralmente os auclores qae a adoptam, 
como B a dtstiocção entre a Igreja e a selta. 

Tem sido apresentados Ires eriterios de diifereo- 
ciaçáo, que 06s denominaremos respeclivamente 
pduico, rsligioso e erhico. Segtindo o cr iwio  pcli- 
liw, seguido por Sohm, considerarn.se Igrejas 
sbmente as sociedades religiosas que tEem o cara- 
cter de corporação publica, reservando-se o nome 
de seita para todas as oiitras sociedades religiosas, 
Esta theoria 8 inexacla, pois faria depender a exis- 
Lencia das Igrejas da approvação do Estado, quando 
B certo que as Igrejas se tEem constiluido e dedn- 
volvido frequentemente fora de toda e qualqner 
ingerencie do Estado. A doutrina de Sohm, por 
iuir'o lado, oonverleria todas as Igrejas em seitas, 
desde o momento em que se eslabelecease o systema 
da separação entre a Igreja e o Estado, pois eoláo 
as Igrejas passariam a ser coosideradas associações 
particutares, sujeitas em Indo Ss regras e prescii- 
pções do direito commum. 

Segundo o crirsrio religiaso, seguido por Emilio 
Friedberg, consideram-se seitas uoicamenta aqaellas 
associações religiosas que se afastam em algnns 
pontos, de secundaria importaocia, das Igrejas 
historicas, conlormaodo~se com ellas emquanlo h8 
doutrinas fuodamentaes. Friedberg, porem, B o 
primeiro a reconhecer que tal conceito de seita náo 
e inteiramente exacto, visto admittir qne ama seita 
pode adquirir dignidade de Igreja, qnaodo chega a 



dominar. como potencia religiosa, a vida de um 
povo. Accresce que nem iodas as associaçtks reli- 
giosas que divergem sobstanciaImente das Igrejas 
hisbricas, pelas suas doulrinas, se podem consi- 
derar Igrejas, porquaiito a Igreja siippõe lima orga- 
nizapão definida, o que nem sempre se da naqtiellas 
associaçfies, pri!icipalmente nas suas origens. E' o 
que aconleceu com o pro tesiantismo relaliiamenle 
ao catholicismo. As Igrejas tõem começado por 
serem seilas, pois sb, com a evolução, se pode 
desinuolver a organizaçãn propria e caracteristica 
que transforma uma associaç8o religiosa numa 
Igreja. 

Segundo o crirerio elhico, adoptado por Calisse, 
as Igrejas distinguem-se das seitas pela seriedade 
dos seus intuiios e pela influencia que exercem 
sobre os destinos dos povos. A seriedade dos 
iuluitoa B apredada por elementos de facto, como 
a grande antiguidade, a forte conslitnição, a exis- 
lencia dum direito proprio, o numero dos fieis, o 
poder palrimonial, a extens8o do terrilorio. E' destes 
elamentos que resulta a auctoridade das Igrejas, 
pela qual ellas exercem influencia sobre os destinos . 
dos povos, contribuindo para a formação da sua 
iudole e das suas instiluiçBes. Este criterio atiende 
a caracleres externos para distinguir a Igreja da 
seita e não A eslructnra deslas associaçlles reli- 
giosas, como seria para desejar, e por isso não pode 
tambem considerar-se satisfactorio. 

Para nbs, a distineão entse a Igreja e a seita 
encontra-se na organização da associação religiosa. 
Emquaoto uma associaçãn religiosii iem om cara- 
cter incobereute o indetermiaado, sem orna orga- 

nizaçáo propria, essa associaçZo não pbde de modo 
algum constituir uma Igreja. Assim como o Estado 
onicamenle se desinvolve quando uma sociedade 
se organiza em harmonia com a funcçáo politica, 
assim a Igreja unfcameote se constitue quando uma 
sociedade se organiza em harmonia com a functão 
religiosa que ella pretende desempenhar. Essa 
organização varia com as condiçifes do meio histo- 
rico e traduz-se pela constilui~ão dogmalica, rltual 
e disciplinar i. 

4. Sumcia das retigitles, sociologia religiosa e 
direito ecclesiastico. - Tres scienclas se omupam 
dos phenomenos religiosos : a sdencia das refigifiee, 
a sociologia rriligiou e o diteitu ecchiaulico. 

A mk~ciu das religióes estuda os dogmas, a moral 
e as cerimonias das diversas religiões, procurando 
determinar as cansas geraes das suas Lransforma- 
çiies. Não basta, para existir esta sciencia. que se 
estudem os dogmas, a moral e as cerimonias de 
uma delerminada religião, p r q o e  então não haveria 
mais do que um amontoado de factos religiosos 
sem interesse algum; B necessario comparar as 
religiões umas com as outras e procurar d~terrninar 
as  leis que presidem I sua evolução. , A sclencia 
das religiões B uma sclencia muilo recenle, mas, 
apesar disso, j;l tem sido illustrada por numerosos 
trabalhos, que nos dão a conhecer, pelo menos nos 

1 Emilio Friedberg, 'Battaio di dintto ecrlsiiiistlw ealtdico 
e dlimgdiw, pag. 1; Calisse, Diritta seddszoiriao, pag. 150 
B sag. 



seus traços geraes, as crenças e as praticas de 
muitos cultos existentes. 

A sociologia veligiosa estnda a estructnra e vida 
das diversas sociedades religiosas. Fazem objecto 
da sociologia religiosa as sociedades creadas pelo 
catliolicismo, protestanlismos, islamismo-e as outras 
religiTies. O fim que se propõe a sociulogia reli- 
giosa, ao estudar estas sociedades, 6 determinar as 
leis que regnlam a sua composição, aqáo e vitali- 
dade. A sociologia religiosa esta ainda no seu 
começo, hadndo a respeito desta sciencia teatalivas 
mais ou menos imperfeiks, viciadas, quasi sempre 
nas suas concepções fundame~taes, por prejuizos 
Iheologicos. 

O direito ecdesiasiico disciplina e coordena as 
relações destas sociedades, em barmooia com as 
soas condições de existencia e desinvolvimento. Ha, 
pois, uma grande ligaçáo entre o dir,eito ecclesias- 
tico e a sociologia religiosa, visto esta estudar as 
condições de existencia e desinvol~imenlo das socie- 
dades religiosas, e aquelle regular, em harmonia ' 
ccim estas condições, as rela~ões de similbantes 
sociedades. 

De modo que o phenomeno religioso pode ser 
considerado: em si mesmo, nos seus elementos, e 
neste caso, temos a sciencia das religiões; nas 
sociedades particulares em que se integra, e sntiío 
temos a ~ociologia religiosa : nas normas que coor- 
denam e disciplinam as relações destas sociedades, 
e neste caso temos o direito ecclesiastico '. 

1 Rmal Grasserie, Da reirgions wnaparh ou poht da ma 
ramiogiqiss, pag. 9 e 8%. ; Durkhaim, L'ARAIc sotiolOgtque, 
tom 11, pag 187. 

6. Igrejas ohristãs. - A religião cbrislá deu 
origem a tres Igrejas : a Igreja latina ou occidental, 
tambem chamada calholica, apostolrca e romana ; a 
Igreja grega ou oriental: a Igreja protestante. 

O catholicismo materializa o principio &ristão 
num facto exterior e concreliza o reino de Deus 
numa insiituição visivel. E' por isso que o conceito 
fundamenlal do calholicismo se encontra DO dogma 
da Igreja, da sua infallibilidade, da sua continuidade 
tradicional, da sua unidade, da sua origem divina 
e dos seus poderes sobrenaluraes. Não pode haver 
communbão com Cbristo, desde o momento em que 
a individuo n8o pertença realmente i Igreja. consll- . 
tnindo a siibmissão ao poder desta a essencia do 
systema catholico. E-se catholico pelo facto de 
acceilar a auctoridade soberana da Igreja; deixa-se 
de o ser, quando não se reconhece similbante 
auctoridade. 

Dede modo, o catholicismo 6 a realização do 
principio christão sob a forma da iiislituição vizivel, 
de corpo social organizado, de poder exterior des. 
empenhado por um sacerdocio dotado de funcções e 
attribuiçaes sobrenaluraes. Uahi a hierarchia eccle- 
siastica, que se foi integrando cada vez mais at8 ao 
ponto de concentrar a plenitude do poder no Papa. 

A Igreja grega deve a sua origem ao schisma do 
Oriente, que deu lagar h independencia e autonomia 
dum grupo religiosa Importante. A denominaçáo 
de Igreja grega com que é. designado este grupo. 
não B exacta sob os pontos de vista da ethnogra- 
pbia, da lingua liturgica e da hierarcliia, porquanto 



os individuos que o compliem não são todos gregos, 
seudo at8 a maior parte eslavos, a liturgia não e cele- 
brada unicamente em grego, mas tambem nos res- 
pectivos idiomas nacionaes. e a unidade hierarchica, 
Lendo por centro o patriarcba de Coustantinopla, 
desde- ha muito qne se encontra prejudicada com 
a formação de Ig~ejas antonomas e antocephalas, 
que reconhecem como nuico chefe Christo, embora 
attribnam a resoluçaio dos nepcios religiosos 4 
anctpridade ecclesiastica local, - metropolita, pa- 
triarcba ou Santo-Synodo. 

Em todo o caso, a denomiuaçio encontra-se de 
tal modo consagrada, que se pode dizer que ella 
designa alguma consa de preciso. O palriarcha 
Anlhimo preferiu a expressão - I p j u  dos sere con- 
ci l io~  ecumenicos - que B inteirameule inadmissivel, 
visto ella dar a intender qne a Igreja romana não 
recoahece aquelles sete coneilfos, ou que a Igreja 
grega tem especiaes direitos a seu respeito. 

A differeuça de liugua, dos rilos e da disciplina, a 
diversidade do caracter nacional e o desprezo helle- 
aico pelo mundo lalino, predispunbam os espiritos 
para a tendencia separatista. Esta teridencia era 
favorecida pela cbrte grega, que se intrometlia em 

, todas as questões religiosas, fazeridi, dos patdarcbas 
instrumentos dos seus designios, e mostraudo, ao 
mesmo tempo, a maior aversão pela cidade de Roma, 
desde que ella caliiu no poder dos barbaros. Depois 
de differeufes tentativas, de resullados mais ou menos 
psssageiros, a ruptura eslabeleceu-se definitivamente 
no ~eculo XI (1063), ficando desde esta epocha por 
diaute separados, sob o ponto de vista religioso, o 
Occidente e o Oriente. 

Pondo de parte as divergencias tbeologicas, eotm 
as quaes avulta a de que o Espirito Santo procede 
unicamente do Padre, sendo censurada a Igreja lalina 
pela addição FiIbque, inlrodiizida no symbolo de Ni&a 
e de Constantinopla, para exprimir a crença de que CI 
Espirito Santo procede do Padre, bem como do Filho, 
as differenças mais importafites entre as duas Igre- 
jas verihcam-se ao campo do direito ecclesiastico, 
visto a Igreja grega não recoubecer o primado do 
Papa e a sua jurisdicção sobre toda a Igreja, não 
impôr o celibato de nm modo absoluto seuão aos 
bispos, sendo os diaconos e sacerdotes unicamente 
obrigados a elle, qnando se tenham ordenado no 
estado de solteiros, e não ter duvida de adrnittir a 
snpremacia do Estado sobre a Igreja, senão mesmo 
o cesaro-papismo. 

O apparecimeufo da Reforma, que não 6 mais do 
que a solnçIo dada pelo genio germauico h crise de 
consciencia do seculo xvi, determinada pela relaxaçáo 
da disciplina, pela tibieza da fe e pelo desprestigio 
da anctoridade ecclesiastica, deu origem 6 formação 
das Igrejas protestantes - a Lutberana ou Igreja 
Evangelica - a Calvinisla ou Igreja Reformada - a 
Anglicana ou Episcopal. O proleslanlismo B a reali-, 
zaçáo do principio christão, não sob a forma de 
instituição exterior, mas sob a forma de inspiração 
snbjectiva, qiie ioUne sobre a vida individual e social 
sem a procurar desnatarar ou violentar. D'ahi a 
doutrina da jusliEcação unicamente pela fe, que 15 o 
conceito material do protestantismo, e a doutrina da 
auctoridade exclusiva da Escflptura, interpretada 
livremente por cada individuo, que 6 o conceito 

' formal desta confissão religiosa. Na justificação pela 



fb, o homem e Dens eueonlram-se frente a frente no 
foro da mnsciencia e a seotença que o absolve é o 
testemnubo interior do Espirito Santo. Na interpre- 
tação da Escriptura, cada fiel 8 esclarecido pelo 
Espirit~ Sanlo, não podendo, por isso, a auctoridade 
dos livros sanlos violenlar a cousciencia. 

A Igreja tem unicamente a missão pedagogica d8 
fazer homens livres e cbrislãos, que encontram na 
sua cousciencia e na soa vida iuterior a regra su- 
prema do pensamento e da conducta. Não e iulalli- 
vel, pois as profissfies de fe protestantes não siÍo 
definitivas, mas susceptiveis de modificaçáo com o 
tempo. P3o B una, pois, náo havendo priucipios 
e doutrinas invariaveis, não pode deixar de existir a 
mnltiplicidade de formulas, de ritos e de associações. 
Por isso, é desnecessario um cenlro e tima cabeça 
visivel, coiilrariameute ao que aconlece no catholi- 
cismo. Admittem-se, porem, afíicios especiaes para 
dispensar os sacramenlos e ensinar o Evaagelho, o 
qné leva a reconhecer, sob este aspecto, a aecassi- 
dade de um sacerdocio. 
J1 se tem tentado fazer regressar as Igrejas 

christás i unidade catholica. Ainda o fallecido 
LeZo XIII, ua sua enqclica Prmharu de 80 de junho 
de 1896, pensou na realização deste grande ideal. 
Esta eucyclica &mais um documealo que fica atten- 
taudo a habilidade diplomatica e o fino tacto politico 
de um dos maiores ponti6ces que teem occupado a 
cadeira de S. Pedro. E' impossivel conceber lima 
linguagem mais coriciliadora do que a que emprega 
Leáo XIII nesta encyclica, visto lembrar aos schis- 
malicos orienlaes o que pode approximal-os do 
Papada, exaltando a sabedoria e a Te dos seus 

doutores, e uáo repetir contra os protestantes ai  
torpes calumnias muitas vezes usadas pelos catho- 
licos, desejando a16 o esquecimento do passado, 
A eucyclica correspondia a uma graude aspiração 
de paz e coocordia, mas nada conseguiu no senlido 
da realização do plano grandioso dessa Igreja nni- 
versal, abrangendo lodas as nações christãs. Nem B 
faeil que o problema obtenha uma solução favoravel, 
desde o momenio em que as divergencias Lheologicas 
se complicam hoje com interesses politicos muito 
importantes I.  

6. Conceito da Igreja cathotica. - A Igreja 
catholica pode definir-se, em barmoriia com a dou- 
trina de Bellarmino, geralmente seguida, uma w i e -  
da& de homens ligados pela propssiao da wema ff% e 
pela commuínhão dos mesmos sacramenlos, sob o regi- 
meu dos legirimos pastores 8 principalmente dum - o 
Romano Poriti@, uigudu de Christo na terra. 

Daqui deriva que no conceito da Igreja cat4olica 
enlra, como elemento esseucial, a hierarchia ecclesias- 
tica. Parece aik que o conceito da Igreja catholica 
reveste lantas formas quantas as pbases hisioricas 
da hierarchia ecclesiastica. E' por isso que, autea 

1 Duchesne, #g~glwes separlea, pag. L; Wdter, h r e d i o  d s *  
riastitu univerral, tom I ,  pag. 3% B seg. ; Oliveira Martins, 
iiisloria da  cíoilisopio iberica, pag. 185 ; D'Avril, Lei &UM 
autonoma cir outocbphalss, na ~ E V G I B  dt$ pe8lwna hiatoriquer, 
tom. xiv, pag. 1% e seg ; P.' Micbel, Orimt et iiams, 
pag. 486 ; Sabalier, Esquibis d'une pliilotophis de Ia religion, 
pag. 239; lariano, II ntorno d e l l ~  chia8 cr~t iuae  alJI11nitd ~a#e-  
lita, pag. 13 ; Ferrari, S d l i  varii, pag. 448. 



do dlinvolvimento do systema papal, S. Cypriano 
definia a Igreja como a communidade que tem o seu 
fundamento nos bispos como successores dos apos- 
tolos. 

Tambem se applica, denlro do catholicismo, a 
palavra Igreja as dioceses, podendo cada bispo dizer 
que governa uma Igreja. Este conceito corresponde 
á formação bistarica da Igreja em geral, que foi o 
producto da união de diversas communidades relgio- 
sas, islo 8, das Igrejas parlicalares ou diocesanas. 

A Igreja calbolica, como incarnação do principio 
cbristão, apparece-nos revestida dos caracteres proa 
prios da communidade ideal de Christo. Dahi a 
doutrina das notas da Igreja, cuja elaboraçáo foi 
determinada pelas condições em que esta sociedade 
religiosa se encontroli nos primeiros iempos. 

Desde os começos do christiauismo e priucipal- 
meute a partir do segundo seculo graves perigos 
ameaçaram a vida desta religião, consislindo priu- 
cipalmente em heresias doutrinaes, muihs vezes 
acompanhadas de principio$ subversivos, cuja diffu- 
s8o não podia deixar de ser funesta B fb. Por isso, 
'os doutores que as combatia& nolavam, em face 
destas tendencias desorganizadoras, a unidade da 
sociedade cbristã de que elles eram membros, bem 
como a sna catholicidade, caracteres eslreilamente 
.unidos entre si, visto nma Igreja dividida não poder 
.ser universal e arna Igreja universal dever abraçar 
todos os discipulos de Christo. 

Demais, em face dos erros propagados pela he- 
resia. a orihodoxia exaltava o valor do seu ensino, 
unico conforme i anliga tradição, e por consegninle a 
apostolicidade da instituiçio chrislã existente. Final- 

menb, como reacção contra a immoralidade e os 
vicios do paganismo, os doutores salientam a saucli- 
dade da Igreja, isto B ,  a sua repugnacia invencivel 
para todas as macnlas da peccado. . 

E assim se chegou a coucaber a Igreja camo 
ano, safira, curholica e apoãtolica I. 

5'. Direita ecclesiastico e direita canonico. - 
A Igreja catholica determinou a formação do direito 
canonica. 

As expressões direiro canonico e direito ecela- 
siastico foram empregadas iudiõerentemente duranle 
largo tempo, mas hoje faz-se distincçãio entre ellas. 
Os primeiros escriptores que tentaram differenciar 
taes expressões foram os encyclopedistas do direito, 
como Eschbacb, Falck e Roussel. 

Esta distincção foi depois precisada e desimolvida 
pelos escriptores allemães. Segundo ostes escripto- 
res, a expressão - direito eccl~iaa~ico - tem uma 
significação mais lala, servindo para designar todas 
as normas juridicas que Léem por objeclo as Igrejas 
chrigtãs, qualquer que seja a sua forma confessio. 
na], sem distinguir se taes normas emanam da 
aucloridade ecdesiastica ou da secular. Desta for- 
ma, o direito ecclesiastico comprehende lanlo o 
direito que emana do poder ecclesiaslico, como 
o que deriva do Eslado a respeito das Igrejas 
chdslãs. 

1 Sabrtier, Esquisse $une phiioaophis de Ia religion, pag. 3&; 
Emilio Friedberg, Trultalo di  dlritio tEelesiaiti*o cattolieo C 
tvongtlico, pag. 99; Harnack, Prdn't de I'hbforra d t s  dogrnes, 
pag. 293; Bovoo, Dogmatipue ehn4tiopii8, tom. i r  pag., 397. 



Segnudo a mesma escola allemã, a expressão - 
direito cononieo - tem dous sentidos, um lato e 
outro estricto. No sentido lato, designa o direito 
emanado da Igreja catholica com exclusao de qnal- 
quer outra fonte do direito. No sentido estricto, o 
direrto canonico comprehende unicamente o direito 
conlido na coilecçáo definiuva dos cauoues, isto B ,  
no Corpua jurb eapionici. Por isso, o proprio con. 
cilio de Trento. base do direito catholico moderno, 
não faz parte do direito canonico. 

No domiuio do direito ecetesiastico, não pode dei- 
xar de enlrar a legislaçao do Estado, pois este, ener- 
ceudo a soberania sobre um territorio delermiuado, 
regula as instituições ecclesiasticas, em tudo o que 
pode produzir effeilos civis. Ficaria incompleto o 
estudo da condição juridica da  sociedade religiosa 
sem o exame das disposições emanadas da anctori- 
dade civil, visto serem frequentes as relaçaes entre 
a sociedade civil e a sociedade religiosa, terem 
grande impurlaucia as leis promulgadas pelo Estado 
a respeilo das inslituições ecciesiasticas e não ser 
possivel sempre distinguir a esphera de acção dos 
dous poderes. 

A denominação direito canonico deriva de uma 
palavra grega - cpnon, que, siguilicaudo propria- 
meule medida, regra, foi adoptada pelos escriptores 
para designar as regras de couducta e as leie. 
E' assim que no Digesto se define a lei canon seu 
regula jusri e! injusli. 

Esla expressão podia, por isso, applicar-se a toda 
a norma ou regra do direito, mas prevaleceu o a s -  
lume de com ella se designarem as regras ou normas 
emanadas da sociedade ecclesiastica. A Igreja pre- 

feriu o vocabulo canori ao de bx para designar os 
seus preceitos, segundo nas escriplores, por modes- 
tia, visto o titulo de lex ser mais pretencbso, e, 
segundo outros, por antonomasia, visto as disposi- 
ções de direito ecclesiastico serem para ella as prin- 
cipaes regras de jusliça sobre a terra. No concilio 
de Valicano tambem se empregou esta expressaio 
para designar as proposicóes contendo as anathemas 
contra as heresias e os erros da fé. Na concilio de 
Trento jB tinha acontecido o mesmo, mas não sem- 
pre, visto os decretos disciplinares da reforma se 
denominarem ahi tambem canones. 

A expressão. jus catlonicurn s6 foi introduzida no 
seclilo xir. Anres desta epoeha uão se conhecia 
tal denominagão, e por isso ou se iu~ocavam sim- 
plesmeule os canones ou se usavam as expressões 
canonum slatorla, forma, disciplina, e a partir do 
seculu IX canonicu ssatoclio, les: cranorriea e canonum 
jura. Foi tambem por aquelle Lempo, seculo xrr, 
que appateceu para significar a mesma id8a a 
expressão jus ecclesiasricum, vis& O direilo cauonico 
dizer respeilo principalmeob 6s pessoas e cousas 
ecclesiaslicas e derivar da auctoridade ecclesiastica 
que o conslitue e confirma I ,  

1 Escbbaeh, Intwduclion gdnirale ti 1'8lsid.e du drori, pag. 386 
e seg.; Falek, Coara d'inlvoduciton gtndrala ri l'dtrde dii d ro i t  
ou ancyclopsdis juridiquc, pag. 9% e seg. ; Roussel, Encyclopcdis 
du dwi!, pag 667 ; Scaduto, II cqncefto moderno da1 dir t t lo  
ecdsrk~ftca. pag 8 ;  RuEor, Lo studio s i I  cnncelto odierno dst 
diritto ~ ! # S I B ~ Z ~ M ,  na Raaistn pw 1% scienre garrididte, tom xrn, 
pag. 60; Sahiappolli, L'tndiroazo odierno de1 dir i t io  ~cclesiasttco 
in ilalia. pag. 6 ,  Çastellari, I1 diriilo eocdaiaslico nui ano snolgi- 
minto sloriui, tom, i, pag. 9. 



S. DsfiniçBo do direito eccIesiastico. - Muitas 
são as deíiuições que léem sido dadas do direito eccle- 
siastico. Eslas deliuições enconlram-se dominadas 
por Ires escolas - ftancbsa, ilaliana e allemã - qae 
seguem a respeito deste assiirnpto criterios differentes. 

A escola frandsa, seguida por Horoy e Tardif, 
reduz o direito ecclesiastico A exposição das leis 
ecclesiasticas. Deste modo, fica simplesmenle des- 
locada a questao; pois ainda se torna necessario 
determinar o qne são as leis ecclesiasticas e a ma- 
teria que regulam. Embora haja a .tendeacia para 
reduzir a sciencia do direibo ao estudo das leis, 13 
certo que a lei, sob o aspeclo scientillco, tem uma 
importancia accessoria e subordinada. Não entra 
em similhante definição o direito que se conlem nos 
usos e costumes, e que lambem teem graude impor- 
tancia no direito ecclesiastiw. 

A escola ilaliana, seguida por Calisse e Castellari, 
caracteriza o direiu ecclesiastico por elle ter por 
objecto rnaterias relativas A Igreja. Mas, para iuten- 
der, neslas condições, o objecta do direito ecclesias- 
tico, torna-se uecessario determinar quaes são as 
materias respeitanles A Igreja. Ningiiem ignora a 
difficuldade que ofTerece a determinação da area dos 
dous poderes. Ora, todas estas dificuldades e con- 
lroversias se apresentariam a prnposilo da definição 
do direito ecclesiastico ua doutrina que combatemos. 
Por isso, este syslema sb muI obscuramaele dd a 
conhecer o objeclo do direito ecclesiastico. 

Na escola allemã, notam-se diversas tendencias. 
Segundo uma dellas, seguida por Schulte, Hergeu- 

rtither e Gerlach, o direito ecclesiaslico abrange a 
ordem exiwior da igreja de Chrislo. Esta nopão 
nada esclarece, desde o rnomenlo em que se não 
couheça o sentido da vaga expressáo - ordem 
exlerior da Igreja de Chrish. O difeito ecclesias- 
tico não a nuica disciplina que tem por objeclo a 
ordem exterior da Igreja de Chriaio, pois ha muilas 
ontras que tambem se referem a essa ordem, como 
a liinrgia, a historia ecclesiastica, a geographia, a 
estalistica e a chronologia ecclesiasticas, etc. Por 
isso, o objecto do direito ecclesiastico não fica deli- 
mitado com esta doutrina. 

Seguudo outra tendeucia, priucipalmenle seguida 
pelos escriptores proteslanles, o direita ecclesiastico 
comprehende as normas juridicas que tgem por 
objecto as igrejas chrislãs, qualquer que seja a sua 
forma confessional. AlB a Reforma, dizem estes 
escriptores, comprehendia-se que o direito ecclesiazi- 
tiw tivesse por objecto uma unica Igreja, Pisto o16 
ahi existir uma sb Igreja, sendo todas as opiniões 
religiosas diversas das dontriuas da Igreja oficial 
consideradas erros, que deviam ser perseguidos e 
exterminados. Com a Reforma, a unidade da Igreja 
desappareceu pela Drmaçáo' de novas coniissõea 
religiosas, e por isso não se pode considerar, mmo 
objecto do direito ecclesiasliw, iima sb Igreja, sem 
conlrariar a realidade. 

Segundo oulra lendencia, que se pode considerar 
o desenvolvimento natural e logico da anterior, o 
direito ecclesiaslico deve abranger lodas as Igrejas. 
E' assim que Zorn, um dos mais uotaveis canonistas 
da Allemanha actual, define o direito ecclesiaslico 
como o conjaraeio de nomas qse regulam as reluções 



juridicras das Igrejas e das associaçbes religiosas, 
Para acabar com todas as duvidas que possa haver 
a respeito do conteudo do direito ecclesiastico, Zorn 
propõe que este se occupe das sociedades religiasas, 
em iogar de tractar, como alb aqui, das Igrejas. 

Esta doutriua B indubitavelmeube verdadeira, visto 
não existirem inslituições ecclesiaslicas somente uas 
confissões christás, mas tambem nas outras religiões, 
como no budhismo, no islamismo, etc. Effectiva- 
mente, estas religiões tambem se encontram inte- 
gradas em Igrejas, e por isso o direito ecc~esiastico 
não pode deixar de as abranger. Mas a exposição do 
direito ecclesiastico, em barmunia com este criterio, 
consliluiria um assumpto de tal modo vaslo, que 
seria impossivei abrangel-o. Por outro lado, o direito 
ecclesiastico e esludado hoje principalmente como 
elemeuto de educação juridica. Ora, sob esle aspe- 
clo, sb o direito ecclesiastico christão pode ter impor- 
tancia, vis10 sii elle ter actuado na evolução juridica 
dos povos europeus. E' por isso que nos restrin- 
gimos o objecto do direito ecclesiaslico As Igrejas 
cbrislãs. 

Mas, admillindo a doutrina allemã, não podemos 
conleutar-uos com as Suas definições do direito eccle- 
siastico, iisto ellas fallarem em raormas juridicas e 
rehfles juridicas, deixando assim de caracterizar este 
ramo do direito. Dizer que um ramo do direito 
abrange normas jaridicas e regula relações jnridicas, 
b catiir uuma perfeila faulologia. E sã B possivel 
evilar esta viciosa orientação, recorrendo 1 funcção 
que o direilo desempenha na vida social. Em har- 
monia com ella, talvez possamos defioir, de um 
modo mais perfeilo, o direito ecclesiastico cimo o 

system de normas que disciplinam e coordenam as 
relaçõe8 sociaes das Igreja8 chrislãrs. O direito não 
pode existir fora da sociedade. Um direiio inde- 
pendente desle nosso mundo, da humanidade e das 
suas coudições de eniatencia, fora de toda a relação 
de espaço e de tempo, B inteiramente iucomprebeu- 
sivel. Par isso, as Igrejas ctirishs unicamente podem 
ser objecto do direito quando se consideram como 
organizações sociaes '. 

O. Caracteres do direito ecclesiastiùo segundo 
Friedberg. - Segundo Emilia Friedberg, são tres 
os caracteres especi6co~ do direi10 eccles~astico. 
O direilo ecclesiastico wnaopolita, e ihhenb  
chrisrão e B conservador. 

O direito ecclesiastico B cosmopolih, visto a Igreja 
ser uma sociedade universal e uão uma associação 
nacional, Nos primeiros tempos do christianismo, 
ventilou-se a importante questão, se elle devia ter 
um caracter nacional-hebraico ou um caraeter uni- 
versal. O pensamento de Paulo de que a nova fB 
devia ser pregada a todos os homens trinmphou e 
a Igreja procurou altrahir para o seu seio todos os 
povos. A Igreja, porem, para submelter os povos 

1 Bergenrother, Lehrbuch &s kalilolir8m KirdiarsdiG 
pag. 4 ; Gerlacb, Lshvhch des koliroluchen Kirelisnrbdilr, 
pag 8 ; Zorn, Lehrbicch der Ki4enrdt8 ,  pag. 4 e 4 ,  Fraolz, 
Lehrbuch dss Kirdaewceh€8, pag. i B ;  Horoy, Prolqombnsr d'un 
coesrs sur 1s droit conwiiqare, pag. 65; Tardif, Hiabiw d a  
s o u r ~ s  dti droii cisnontqus. pag. 4 ; Calisss, Diritlo uccbnaslh, 
~ a g .  1 ; Casiellari, 11 divirto eccl~atast~co nsl suo svdgitnmlo . -  . 
r&*, tom. I, pag. 8. 



ao mesmo d i r e b ,  Leve de proceder com muita 
prudeucia e lentidão, eontemporizaudo com uns ele- 
mentos naciouaes, absorvendo outros e fazendo.os 
reiluir de novo, por meio dos canones, atravez das 
diversas naçaes. Assim conseguiu que os povos 
enconlrassem em qiiasi todos os institutos ecclesias. 
ticos elementos que Ihes eram comrnnns. Se exigia 
do allemão dinheiro pela absolvição dos seus pecca- 
dos, este não encontrava nisso nada de eslrauho e 
de incouvenienle, visto estar habituado 6 composição 
em dinheiro petas infracções do direito. Para os 
povos latinos a orgauização da Igreja reflectia, sob 
muilos aspectos, a do Imperio romano. A consi- 
deração dos sentimenlos naciauaes, eom o decurso 
do lempo, tornou.se cada vez menos importante na 
formação do direito canonico. Dahi a opposição dos 
povos conlra o direilo ecclesiastico, i medida que o 
seu espirito nacional se ia afirmando. 

O direilo ecclesiastiw é idealmen~ chrisim. O 
direito acclesiastico assimilou as bases da antiga 
cullura, mas introduziu na legislação os pn'nçipios 
da moral christã e procurou realizar entre os povos 
o ideal de uma vida em harmonia com os preceitos 
de Jesus. Assim, desemponhou a Igreja, cam o seu 
direilo, uma aqão  educadora relativamente ao ele- 
meuto romauo e ao elemento germanico, de cuja 
combinação resultaram as. naçGes modernas. Os 
conceitos iutroduaidos pela Igreja na vida juridica 
dos povos produziram uma transfomaç5o profnnda 
em maifos institutos. Assim, o direito ecdesiaslko 
consagrou os principios da fraternidade rrnirersal 
dos homens, que suggeriu a id8a de uma certa 
federaçáo dos povos e governos christáos num 56 

Estado, organizou mais perfeftarnenle a posse, a 
prescripção e os conlractos, construiu u m  systema 
penal baseado sobre o arrependimeuto, que regenera 
o crimiuoso e extingue a cntpa, estabeleceu uma 
nora forma de processo, em que a acçlo dos tribu- 
naes se substituiu 6 do particalar e a convicçáo do 
juiz ao exlremo rigor da pena, etc. Os ideaes do 
direila ecclesiastico, porem, nem sempre foram rea- 
lizados, em virtude do modo como algumas das suas 
instiluiç5es foram viciadas na pralica e de que são 
exemplos frisaales a dissolução das ordeus monas- 
ticas e os abusos do clero. 

O direito ecclesiastico 6 conmoador. Este caracler 
do direilo ecclesiastico constilue uma boa qualidade, 
visto o deseavoliimento juridico dever ser calmo, 
successivo e continuo e de nenhum modo dominado 
pelo capricbo do legislador. A natiireza conserra- 
dora do direito pode trausformar-se num defeilo, se 
o legislador renuncia ao aperfeiçoamento. E' o que 
se tem dado, em grande parte, com o direito eccls 
siastico, pois, embora algumas das suas normas 
tenham sido reconbecidas falsas e prejudiciaes, o 
certo e qiie ellas conlinuam a ser mantidas com 
uma pertinacia iuflerivel, Haja vista d doutrina do 
impedimento por cousanguinidade a16 ao quarto g d o  
na linha collateral, baseado por Innocencio 111 no 
sysiema de Galeuo sobre os quatro bumores, posto 
de parte ha longo tempo pela sciencia, e aos preced 
tos contra a usara, em completa desharmouia com 
os principios da sciencia economica moderna 4. 

Friedherg, Dor caionisthe und du8 Xirdtmrdt, pag i5 ; 
Galante, Dinllo c~norioo s diritto ceelegiurtieo, no Filangisia, 
tom. 22, pag. 468. 



10. Divisões do direito ecclesiaetico. - Os ca- 
nonistas fazem di~ersas dirisões do direito ecclesias- 
tico. A maior parte delles referem essas divisões 
ao objeclo, h extensão, Qs fonles e ao tempo. 

Emquanto ao objecto, dividem o direito ecclesias- 
tico em publico e privado, A diversidade de criterios 
com que se b m  procurado fundamentar esta divisão 
no campo da philosophia do direito, manifesta-se. 
com toda a evidencia, tambem no campo do direito 
ecclesiastico. Uns inclinam-se para o criterio do 
fim das relações jnridicas, considerando direito 
ecclesiastico publico o que respeita ao interesse de 
cada um dos Eeis. Outros adoptam o criterio do 
sujeito das relações juridicas, considerando direito 
ecclesiastico publico o que regufa a constituição e 
governo da Igreja, e direito ecclesiastico privado o 
que estabelece os direitos e obriga~ões dos fieis. 
Não falta tambem quem, como Jacobsou, Richter e 
Philipps, combata a divisa0 do direito ecclesiastico 
em publico e privado, com o fundamento de que tal 
divisão suppbe que ha um direito ecclesiastico regu- 
laudo as relaçoes dos membros da Igreja, entre si, 

, dislincto do que a rege no sen todo, quando a 
Igreja, investida do poder de governar, ensinar e 
sanclificar, não conhece oulra esphera de acção 
alem deste triplice poder. 

Emquanio A extensào, o direilo ecclesiaslico 
divide-se em ulziversal e particirlar, em geral e 
singubr, e em commupn e especial. O direito ecele- 
siastico uaicersol e o que estfi em vigor em toda a 
Igreja. O direito ecclesiastico particular é o que 

estl em vigor unicamente em algum Eslado, pro- 
viacia ou diacese, derivaudo at6. dahi a dniisilo do 
direilo ecclesiastico particular em nacional, provincial 
e diocssano. O direito ecclesiastico g e ~ d  e o que 
respeita a todos os fieis. O direito ecclesiastico 
singular i o que respeita a uma SI§ classe de pes- 
soas, como derigos, religiosos, etc. O direito eccle- 
siastico comnium i o que estabelece a regra ordinaria, 
isto 8, que B applicavel sempre que se verifiquem as 
condiçües por elle suppostas. Direito ecclesiastico 
especial B o que contem uma excepção h regra ordi- 
naria, no sentido favoravel ou no sentido odioso. 
A excepção favoravel chama-se privilegio. 

Emquauto as fonbs, alguus canonistas dividem o 
direilo ecclesiastico em natural e paitim, segundo 
se fnnda na propria natureza racional do homm, ou 
se basha na auctoridade ecclesiastica por quem B 
estabelecido. Mas esla divisão 6 vivamente criticada 
par Vering, segundo o qual. assim como não ha 
Igreja natural, dsto a Igreja ser uma instituição 
divina, assim tambem uão pode existir um direilo 
ecclesiastico natural. A divisão mais geralmente 
adrnittida, por isso. do direito ecclesiasticci, emquanto 
4 s  fonles, 6 em direito escripio e noo wwipro, sendo 
o primeiro constituido expr~ssamente pelo legislador 
e o segundo pelos nsos e wslumes. 

Emquanto ao tempo, o direito ecclesiastico dividem 
em anrigo, now e novissimo. O antigo abrange as 
leis ecclesiasticas publicadas desde o principio da 
Igreja ali  ao meado do seculo xii, ori alb ao Decreto 
de Graciauo. O inom contem as leis formuladas 
depois daquelle tempo e encerradas oo Corpw Jorris 
Canonin'. O novissimo compreheude as leis succes- 
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sivamente estabelecidas, principalmente desde o 
secolo xvr e qne eslSo fora daqnelle corpo de 
direito. Nem lodos os esoriptores, porem, admittem 
semelhante criterio para fazer a distinqgo entre estes 
ires ramos do direito ecclesiastico, pois uns consi- 
deram direilo antigo o que precedeu o concilio de 
Trento, novo o qiie foi eslabelecido por este concilio 
e norissimo o posterior a elle; oulros querem que 
o direito antigo v i  ate ao concilio de Trento, novo 
do concilio de Trento atti ao do Vaticano, e nnvis- 
simo desde o cnncllio do Valicano atk nossos dias 
s outros prelendem que o direito novo comece 
com as Decretaes de Isidoro Mercador. Parece-nos, 
porem, mais admissivel a doutrina que apresen- 
tamos, visto o direito caaonico enlrar na phase do 
seu maior desinvol~imento com a publicação do 
Decreto de Graciano '. 

11. Direito eccIesiastico e direito romano. - 
O direilo ecclesiastico B quasi uma derivação do 
direito romano, visto a maior parte das regras An- 
damenbes daqnella direito ser  uma assimilação 
deste. assim que a theoria dos impedimentos 
que annullam o casamento. em virtude das laços de 
sangue, foi importada do direito civil, como B attes- 
lado atk pelo proprio Papa Nicolao tu. O mesmo 
se pode dizer da maior parte dos outros impedi- 

1 Philippa, h droit acelhluilique duns aes principes gdMi.#w, 
tom. I, pag. 49; Vering, Dmir canon, lom. I, pag. Z3; TardiP, 
Hioioirs der omrca du dmd caionique, pag. h ;  Wernz, lua 
d m l a l i m ,  tom. r, pag. 60 e seg. 

mentos, da theoria dos confractos e das principaes 
regras do processo. 

- Moitas compilações canonicas foram moldadas 
pelas collecções do direito romano. Fizeram-se ate 
compilafles de direito romano para uso dos cleri- 
gos. Assim linha realidade a antiga maxima de que 
EccIesia vivi1 sirb leg.9 romana. 

Finalmente, o direilo ecclesiastico 56 se  constitue 
em sciencia distincla, inspirando-se nos processos a 
nas vistas do direito romano. A partir do seculo xir, 

os canonistas mais notaveis e ale os proprios legis- 
ladores da Igreja transportaram para o campo do 
direito ecclesiastico o espirito e o methodo da juris- 
prudencia. 

Esta influencia do direito romano sobre o direito 
ecclesiaslico explica-se, por um lado, pela vitalidade 
que manifestou ainda a legislação romana, quando 
a energia j B  tinha abandonado os outros elementos 
da vida romana, e,  por outro, pela superioridade 
verdadeiramente admiravel daquella legislação. rem- 
nhecida pelos proprios padres da Igreja, que não s6 
nau combateram a sua philosophia. mas chegaram 
a procurar confirmar com ella as  verdades que. 
ensinavam. Santo Agostinho não duvida dizer kga 
nisnanmtim divinilus pw ora principum emaaarunt. 

A Igreja mostrou a principio uma verdadeira 
affeição pelo direito romano, em cuja conservaçao e 
desinvolvimenb se 'enconlrava profundamente iub- 
ressada, visto nesle direito se encontrarem sanccio- 
nados muitos dos seus privilegioe. É por isso que 
ris clerigos consideraram o direito romano , como 
seu direilo depois do direito canonico, os Papas 
iijvocavam, e muitas vezes não duvidavam citar tex- 



tualmente, os diversos monumentos legislalivos jns- 
linianeus, e 08 canonistas tinham grande respeito 
pelo direito romano. 

A Igreja mudou de sentimentos relativamente ao 
direito romano com a codificação do direito cano- 
nico, com as novas condições sociaes em que ella 
se encontrou no seculo xrir e com as tendencias que 
dahi derivaram. O direito canonico procurou eman- 
cipar-se do direilo romano, de que não precisava, 
depois de ler assimilado os principios deste direilo 
que lhe coavinham, sendo os outros prejndiciaes, 
por constituirem o fundamento das reivindicaçaes 
polificas dos reis e dos imperadores. 

A Igreja leotava então organizar uma nova socie- 
dade baseada sobre os principios do direilo eccle- 
siasticri. Este plano encontrava opposição na lei 
romaaa, que, como diz Scbupfer, mnsliluia um 
elemenki de resistencia do espirito humano contra 
as imposiçries da auctoridade, representando a Biblia 
da razão, que, rebaixada pala theologia, tinba encon- 
trado um refugio no seio da jurisprodencia romana. 

Este antagotiismo entre o direito romano e o 
direilo canonico ainda devia augmentar por os so- 
beranos leigos procurarem apoiar as suas theorias 
politicas sobra as antigas lei& de Roma, anxiliados 
pelos legistas, que tentavam defender, em face do 
Corpus Juris, a sna auctoridade contra as pretan- 
s&s absorventes da Igreja, chegando alguns mesmo 
a ser irreverentes para com os canones. 

O direito romano ainda irritava mais este antago- 
nismo com as suas pretensões para constituir uma 
sciencia independente da theologia, conlrariamnte 
I doutrina enlão admittida. Foram os glosadores 

que procuraram dar esle caracler ao eslndo do 
direito romano. 

A igreja reagiu, chegando atb a pmbibir o ensino 
do direilo romano. E assim qne Hoaorio UI pro- 
hibe na sua bnlla Supr Specaclam de i219 o ensino 
do direito romano em Paris, e qne Innocencio IV 
prohibe na sua bulla Dolentea de 1466 o edsino das 
leis seculares em toda a Europa, com excepção da 
Ilalia L. 

12. Influencia do direito ecclesiastico no direito 
portnguls. - O direito ecclesiastico exerceu uma 
profunda influencia na evolnção joridica, qne o 
direito portngu4s manifesta claramente. 

No direito economico, o direito ecclesiasiico inlro- 
duziu profundas modificações na posse e prescripção 
e nos contractos. O direilo canonico accuson uma 
teadencia pronunciada para proteger mais ef6caa- 
mente a posse e a boa fB do que o direito romano. 
Os romanos não exigiam nem o justo titulo nem a 
boa Ib para a prescriplio bngissimi mpor is  (trinta 
annos). Este favor tão amplo qne a lei romaaa con- 
cedia 1 mB fb repugnou B Igreja, que, no seculo xn, 
se elevou, em nome da consciencia e da moral. 
contra a lei civB e probibiu a sua applica~go. 
D. João III inirodiizin entre nbs a doutrina cano- 
nica (lei de 6 de fevereiro de 1534), estabelewndo 

I kíarcel Fournier, L'Églus e# 1s dmu rotnoin aü Xifl siicle, 
na Rmus Slllwiqw d8 d-mil frnnçais, vol. riv, pag. 80; Tsrdif, 
Hisdoirt de8 sources d i  droit (rançais, pag. 316; Schupfer, 
Sloria dei dirilfo italiano, tom. r, pag. %3i; Vering, Droif 
tarmi. tom, I, pag. 31. 



que a boa fé se devia exigir durante todo o tempo 
necessario para a prescripção. O direito canonico 
tornou-se hostil ao formalismo do direito romano, 
fazendo consistir a causa das ohrigaçfies unicamente 
na vontade das parles, e achou profundamente sobre 
alguns contractos, como o da usura, que prohibiu. 
Entre ubs, o contracto da usura foi regulado em 
harmonia com as disposições do direito cauonico, 
como mostram as OrdenaGes (Ord. AB. Iiv. iv, 
til. 19). e as leis de D. Sebastião sobre cambios 
(leis de 16 de janeiro e de 30 de julho de 4570). 

No direito fuhiliar, a Igreja manifestou uma ten- 
dencia pronunciada para cousiderar o casamenlo 
objecto proprio da sua competencia, chegando a 
conqnistar com o tempo um poder exclnsivo sobre 
tal contracto. h Igreja usou e abiisou deste poder, 
desinvolvendo e modificando o sysrema romano dos 
impedimentos. Os impedimentris por parentesco 
foram excessivamente ampliados pelo direito cauo- 
nico, que chegou a prohibir o casamento enire 
parentes atb ao selimo grho (decimo quarto romano), 
fazendo-se sentir entre u6s profnndamente as cou- 
requencias dum systema de impedimentos exagerado 
alb ao absurdo. D. Affonso 111 determinou que 
nnicamenle podessem contrahir matrimonio aquelles 
que tivessem a edade requerida pelas disposiçoes 
canoriicas, do mesmo modo que sancciouou a indis- 
solubilidade do casamento, em harmonia com os 
crilerios deste direifo. A Igreja procurou avocar 
ao seu foro tudo o que dizia respeito a causas 
Yestamentarias. No tempo de Alfonso 111 parece que 
jB se tinha manifestado desaccordo entre o poder 
ecclesiaslico e o poder civil sobre este assumpto. 

Esta divergencia, que se accentuou no tempo de 
D. Diniz, deu logar no tempo de Affonso IV a 
medidas energicas, tendentes a restituir as causas 
testameolarias a competeucia do poder secular, 

No direito relariuo& cren~as, &i tambem grande 
a influencia do direito canonica. Basta dizer que B 
por o direito canonico punir a heresia e impbr aos 
principes a obrigação de a castigar que as nossas 
Ordenaç8es dão o auxilio do braça secular, para este 
flm, As justiças ecclesiasticas. (Ord. Aff. liv. v, 
tit. 1 ; Ord. Man. l iv .  v, tit. 4; Ord. Philip. liv. v, 
tit. 2). E' para notar que as  Ordenações consideram 
a heresia o maior crime que se pode commelter. 
O direito ecclesiastico não lenlou sb realizar a 
convergencia das crenças, pois procurou tambem 
desiuvolver e diffundir a instrucção. As Universi- 
dades appareceram sob a protecção $os Papas, que, 
por meio de bullas, regulamentaram os estudos e 
conleriram privilegias a professores e alumuos. 
E' o que aconleceu com a nossa Uoiversidade. 

O direito ludiciario lambem soffreu profundas 
modifiçaç5es sob a influencia do direito ecclesias- 
tico. O direito canouiw coritribuiu poderosamente 
para o estdbeiecimenlo das appellações entre nbs, 
segundo uola José Verissimo Alvares da Silva. Os 
barbaros lioham feito desapparecer este instiiuto, 
por se não poder appellar de uma cansa que o juizo 
de Deus ou o combab judiciario terminavam, e por se 
corisiderar um acio de iniquidade que um visaallo 
protestasse contra a decisão proferida pelo seu senhor. 
0 direito canonico não 56 admiltiu as appe~~açbs ,  
mas combateu o preconceito de que eias erarq 
onènsivas da digoidade dos magistrados, -estabele- 



m d o  que a reforma de uma sentença uunca podia 
offeuder a honra de um juiz, seuão quando houvesse 
flagrante iniquidade. # se encontram entre ubs no 
reinado de Anunso 111. A: distincçIo entre effeilos 
devohilivos e suspensivos da appellaçáo, consagrada 
pelo nosso direilo, tambem 4 devida ao dir6ito 
eanonico. O ensaio previo da conciliação deve-se 
ao direito canonico, embora venha depois a ser 
preconizado pelos encyclopedisias, como uma medida 
eminentemente justa e salutar. Jfi se enconlram 
~esiigios deste instituto nas Ordeaagões Affousinas. 
(Uv. iu, tit. 30, 8 5:). O direito canonico fez dis- 
tinqão entre sentenças definitivas e interlocutorias 
e introduziu o costume de nas switenças, alem do 
dict~m, como entre os romanos, haver um resumo 
dos autos para melhor wmpreheusão do assumpto, 
syslema ainda gguido pelo nosso direito. 

No direi10 polirico, a iohencia do direito canonico 
aecentuonse no sentido do desinvolvimento e applica- 
ção da tbeoria lheocratica a respeito da soberania, 
em virtude da qual o poder deriva de Deus para os 
reis por intermedio dos Papas. E' por isso que o 
Decreto de Graciano attribue ao Papa o direito ds  
depbr os soberanos, de desligar os subdilos do 
juramento de fidelidade e de conceder a corôa a 
outros principes oribodoxos mais doceis. Esta dou- 
trina teve uma influencia profunda no direito porlu- 
guds, sendo deposto D. Sancho I1 pelo Papa e 
8nbstituido por D. Affonso 111, que por sua vez 
tambem esteve ameaçado de soffrer a mesma pena. 
0i.pri"legios da classe derical e a legislação sobre 
jndens e mouros bmbem assentam sobre os princi- 
pios'do direito canonico. 

Relativamente ao direito penal, a Igreja considerou 
o delicto como a escravidão e a morte da alma e a 
pena como a sua redempção. Refreou, alem disso, 
as vindfclas sanguinolentas, temperou a violencia da 
penalidade, e, em nome da fraternidade humana, 
propuguou a paz entre os homens. O espirito do 
direilo penal canonico degenera com a corrupção 
das inslituifles ecdesiasticas e com a perseguiçáo 
dos hereticos pelo ferro e fogo da inquisição. 
Apesar da sua degenera~áo, o direito ecclesiastico 
aiuda continuou a fornecer principias para nova 
progressos. E' assim que o systema penitenciarlj 
encontra as suas origens nas institui@es da Igrej i. 
O processo penal inquisilorio, que foi exagera 10 
pelo direilo secular, deve-se ao direito canonii o. 
Entre obs esta forma de processo j l  se encontra un 
vigor no tempo de Affonso IV, tendo sido de~o i s  
sdoplado pelas Ordenagóes (Ord. Aff., liv. v, tit. 34, 
8 3."). 

Como dirciio subsidiario, teve tambem o direito 
canonim grande influencia na nossa legislaç80. 
O direito canouico devia ser applicado como subsi- 
diario em m o s  os casos que involvessem peccado 
(Ord. Aff. liv. 11, tit. 9 ;  Ord. Zldan., liv. 11, tit. 5 ;  
Ord. Philip., liv. 11, lil. 64) '. 

1 Espinay, De l'influence du droit caitoiiique rur Ia l$ipIa- 
tim, na R B D U ~  bi8loriqn1 de droil f r a ~ ç a i r  e1 Llrnngsr, iom. $1, 

pag Sü9 a mg. ; Thkophile Hnc,  InPudncs du droir m ~ n i q ~ u  
sair la 14gnloiion crimintllt, na Revue witigua & I d p l a l w i  
jurirpmdaiee, 'tom. 9, pag. %L4 e tom. 43, pag. 4JO e seg.; 
Joao Padro Ribeiro, Memoria sobra qual rgo a spoelia da inlro- 
ducpão do dirsico das demtasr  sm Porlugol e O iizfltm qura o 
mrrmo tme n s  lagklam portugu~aa, 018 4fbfilwa.a~ d a  Amdsirrio 
{tom. 6, Lisboa, i796 ). , 



13. Valor intrinseco do direito ecoleaiaatico. - 
Muitas são as opiniões emittidas a respeito do valor 
intrinseco do direilo ecclesiastico. Estas opiaióes 
podem reduzir-se a tres systemas, qne denominare- 
mos respeclivamenie systema apologetico, systema 
critico e sysbma eclectico. 

O systema apologeiico julga o direi b ecclesiaslico 
a expressão mais elevada, mais complela e mais 
verdadeira da justiça. Nesle carninbo, chegaram 
alguas aactores, como Lanceliot, a considerar o 
direiio ecclesiastico superior em perfeição ao direito 
romano. Outros, porem, como Sclopis, Deville e 
Espinay, náo vão ião longe, pois admillem a per- 
feiçao do direito ecclesiastico, mas não a sua supe- 
rioridade relativamente ao direito romano. 

Estes escriptores fundam-se em que o direito 
ecclesiastiw desinvolveu os principias do direito 
nalural, tornando-se a encaroação permanente da 
verdade religiosa e moral, introduziu na cirilisação 
moderna tudo o que ella tem de bom, e foi o pre- 
cursor de todas as grandes reformas juridicas. 

Semelhante syslema. porem. B inexaclo, porqiianto 
encara a legislação canouica unicarnede sob o aspe. 
clo das suas boas qualidades, quando B certo que 
ella tem tambem os seus defeitos. Não B verdade 
que o direilo ecclesiaslico desinmlvesse o direilo 
natural, porquanlo atb o enfraqueceu, .snsienlando 
que, para haver um direfio puramente aaturai, se 
tornava necessario que elle não contivesse nada 
de contrario ao direito revelado, visto a razão 
hamana se dever inclinar perante a razão divina. 

A doulrina do direito ecclesiastico é a seguiute: em 
primeiro logar e acima de tudo a revelação; na sua 
falla a razão; depois da razão as leis positivas. 

E' um exagero anrmar que o direito ecclesiastico 
introduziu na civilisação moderna tudo quanlo ellr 
tem de bom, porquanto isso B esquecer comple- 
tamente Lodos os oulros factores da civilisação. 
O direito ecclesiastico tambem introduziu na evolu- 
ç3o juridica e social muitos conceitos de perniciosos 
efiitos para a civilisação. 

O systema critico tem sido apresentado de diverso 
modo pelos escripiores. Padeletti distiogae no direilo 
ecclesiastico o que B devido ao espirito christão do 
que e devido 6 aucforidade papal. Se ha alguma 
wusa de bom no direito ecclesiastico, isso proveio, 
não da Igreja, mas da influencia do espirito cbrislão, 
que penetrava atravez da hierarchia. O que a Igrqa 
produziu de novo e original foi obscurecido pelas 
pesadas sombras projecta'das pelo espirito fanalico, 
exclusivo e absoluto que Roma representava e 
defendia. A parte predominaale e original do direito 
canonico 6 falsa, exagerada e grosseira. A distiocção 
feila por Padeletti entre o que e devido ao espirito 
retigioso e o que devido a auclosidade papal, com 
o Bm de attribuir a um todo o bem e a outro todo 
o mal, carece de fuodamento, visto o bem e o mal 
se terem verificado por meio do mesmo orgão, que 
e o Papa. 

Tissot vae mais longe, sustenlando, sem disliocção, 
que o direito ecclesiastico e, com a historia de que 
elle faz parte, o grande monumento que demonstra 
as preteosões e usurpafles da Igreja catholica a 
respeiio do direito dos individuos, dos povos e dos 



principes. Mostra o grande perigo que corre um 
povo, um principe e um individuo, permittindo ao 
sacerdote o coustituir-se em regulador supremo do 
direito tanto publico como particular. Tissot per- 
corre depois todas as materias de que lracta o 
direito caoonico e procura demonslrar que a dou- 
trina deste direilo 6. sempre iaadmissivei. 

Este systema 8 erroneo, porquanto não se pode 
negar. sem conlrariar a verdade. que o direito eccie- 
siastico apreseutou conceitos uovos e sublimes, exer- 
cendo por isso uma influencia benefica na evolução 
juridica. O direito ecclesiastico iospiram num ele- 
vado wnceilo etbico. Tracla de reatisar o reino de 
Deus sobre a terra e de sanctificar r alma. Esle o 
fim ultimo da religião chrisla, e este e o principio 
que domina as leis da Igreja. Nisto se eocnntra o seu 
merecimento, chegando por isso ate a ser superior, 
em muitos pontos, As proprias leis romanas. 

Segundo o systema eckçiica, o direito ecclesias- 
tico tem priucipios bons e mdos, sendo assim 
exagerados os systemas anteriores. A verdade. por 
isso, encontra-se uuma doutrina intermedia entre 
aqnellas opiniões extremas. E' a tbese de Schupfer. 
O direito canonico lem conceitos elevados, mas o 
principio qne o inspira e lhe dd valor conslitue a 
sua fraqueza, pois bz com que o direito, que 
8 desenvolvimenlo organico de relações positivas e 
variaveis, dum modo indefinido, assuma um caracter 
rigido, absolnlo, immobil e immutavel. 

Nem podia acontecer doutro modo, visto o sacer- 
docio ter concebido o ideal christão como alguma 
cousa de 0x0. Assim. o caracier immulavel da 
Igreja acaboo por ser applicado I vida juridica, B o 

direito, longe de se equilibrar e adaptar Is  necessi- 
dades da vida real, foi condemoado a permanecer 
inilexivel e a t k  mesmo em conlradiqão com ella. 
Sob este aspecto, diz Scbnpfer, o direito canonico 
tornou-se fundamenlalmeute diverso do direito ro- 
mano, porquanto este, na sua epocha mais bella, 
desinvolveu-se independentemente de qualquer crença 
religiosa, acompanhando a expansão das forças so- 
ciaes, adaptando-se is axigeocias da vida e modi6- 
cando-se com ellas. Pelo contrario, o direito canonico 
eliperimeula a influencia do dogmatismo religioso e 
permanece imrnobil. 

Assim, o direito canonioo estabelece a supremacia 
do poder ecclesiastico relativamente ao poder secular 
nos negocios religiosos e civis. Esta intervençiio 
das Papas na ordem civil podia ate certo ponto jus- 
tificar-se pela mB couducta dos principes, O papado 
não solibe moler-se. Aquella supremacia podia 
manifestar-se por uma moderada e paternal repiVe- 
benrão, mas degenerou em ambição de dominio. 
A dictadura papal, porem, sb podia subsistir em- 
quanto os reis e os povos não adquirissem a 
consciencia clara dos seus direitos. Quando os povos 
desperlaram, a Igreja, persistiu, como viclima do seu 
dogmatismo, em conservar uma doulrina abalada 
por iodos os lados. 

O mesmo aconteceu com a jurisdição da Igreja, 
que. nascida numa epocha em que o poder cenlral 
se encontrava adormecido, não podia cootinuar 
depois da reconstituiçáo bistorica dos Estados, visto 
estes não poderem admittir que no seu seio haja 
outro corpo ou orgão que se julgae e #'considere 
orgáo do direilo. A Igreja procurou, não obslante 



isso, pugnar pelo exercicio desta hincçáo provisoria 
e que. deveria cessar quando desappareceram as 
razões que determinaram o seu desinvolvimenlo. 
A Igreja não podia mudar, visto o seu direito ser 
immu tarel. 

O ideal do direito canoniui não tem sido sempre 
o mais harmonico com as exigeocias da vida civil. 
$ o que acontece com as leis contra a heresia. 
A Igreja procurou realizar a salvação das almas, 
extirpandi todas os elementos que a podessem im- 
pedir, empregando para isso ate o ferro e o fogo. 
Mas a lei que procura a salvação da alma, a todo o 
custo, torna-se despotica. e viola a mais elementar 
liberdade do pensamento e da coosciencia. A Igreja 
fez do casamento um sacramento e rejeitou a idêa 
de que o vinculo matrimonial se podesse dissolver; 
mas similtiante principio não atlende aos defeitos e 
imperfeiçóes da vida humana e Ps condifies da 
realidade. 

A prohibição da usura podia admillir.se numa 
epocha em que se realisavam emprestimos de dinheiro 
unicamente por causa de necessidades urgentes da 
vida, a que a caridade não devia deixar de prestar 
auxilio. Augmentada a producção, o emprestimo 
realisou-se para a maior extensáo da emprhsa e 
expansão do trabalho, não havendo razão para náo 
admitiir juros. Nito obstanfe Isso, o espirito theo- 
logico recusou-se a allender 4s condições funda- 
meotaes da uossa vida industrial '. 

i Tessot, Inlrriduction d i'didb du droil, pag. 76; Deville, 
Lb dfM2 eyon I I  Ie droid nulurel, pag. iU9 e seg.; Sclopis, 
Iki i&irs de la  Iigislaiton rialienns, tom. 11, pag. iil ; Sehupfer, 
$&mo dd &ri[& i~alrana tom. I, pag. 916. 

CAPITULO I1 

Conceito do direito ecclesiastico 
portugues 

SUMMARIO : 14. O calholicismo e as Igrelas naoionaes. 
16. Formaçio da Igreja porlaga4sa. 
16. Igreja lusitana e Igreja porlugn8sa 
17, Igreja gallicana e as suas douirinaa. 
1%. Liberdades da Igreja porlugu8sa. 
1s. Noçáo do direito ecelesiastico portngu8s. 
530. lustificaç&i do direito ecelesizrplico por- 

ingues. 
21. Direito ecclesiaatieo porlnguea e direita 

ecclesiaslico civil. 
SS. Caracteres do direito ecolesiislieo por- 

higuQ. 
SE? .  Dssintol~imento bistorico do direilo eccle- 

siastico porlngu8s. 

14. O catholicismo e as Igrejas nacionaas. - 
Dentro do calholicismo, ha differentes Igrejas nacio- 
naes: correspondentes aos diversos Estados que elle 
abrange. 

Não se veja na exislencia de Igrejas naciouaes 
dentro do calhdicismo uma applicação do principio 
em vigor no tempo da Reforma - cujtrs regio, illiw 
e6 religio - e que levaria u desmembrar o catholi- 
ejsmo em Igrejas antouornae, inleirarnente absorvidas 



pelo Estado, a qnem afinal ficaria pertencendo a 
jurisdiçáo espiritual. 

As Igrejas uacionaes não podem deixar de estar 
subordinadas A Santa Sei, pois de contrario perde- 
riam o seu cataeter calholico. Os Estados unica- 
mente podem prohibir que os actos emanados da 
Santa Se relativos Bs Igrejas nacionaes possam ter 
eíllcacia sem receber a saoqão do poder civil. 
Por isso o poder do Estado não permitle de modo 
algum chegar ate d conclusão da independencia das 
Igrejas nacionaes relativamente A Santa S8, visto 
elle não ser tão amplo como sustentava o direito 
ecclesiastico proteslante. 

Devemos tambem repudiar a doutrina dos ultra- 
montanos, que inteadem que. dentro do catbolicismo, 
não pode haver Igrejas nacionaes, verdadeiramente 
dignas deste nome. A Igreja catholica como lal, 
dizem elles, não reconhece limites. As snas diversas 
partes podem estar exleriormenfe delimitadas por 
fronteiras geographicas ou politicas, mas não se 
enconlram menos unidas com o seu chefe commum 
num s o  corpo, apesar das diiferenças de raça, lin- 
gua e nacionalidade, 

As prelendidas Igrejas nacionaes não são na 
realidade mais do que lerribrios da Igreja universal 
opprimidoa pelo Estado e separados da sua commu- 
nhlo com o chefe supremo do catholicismo. *Pre- 
tendia-se com ellas exlirpar o papismo na sua raiz, 
on segundo o euphemism da linguagem, garaniir 
os catbolicos contra os abusos da curia romana, 
Com este fim, estabeleceu-se uma especie de cordão 
sanitario em torno das diversas regiões para as 
preservar dos miasmas provenientes de Roma, deuo- 

minando as regióes assim circumscriptas e isoladas 
Igrqas aociodms. 

As Igrejas nacionaes calholicas suppaem a sua 
subordinação 4 Santa S8, e.por isso não tem raz8o 
de ser a doutrina ullramontaua. E, se no direilo 
ecclesiaslico nacional entram effectivameute normas 
juridicas tendentes a garantir o Estado contra os 
abusos do poder ecclesiastico, tambem de tal direilo 
fazem parte normas destinadas a assegurar A Igreja 
a realização da sua missão. 

Quanto a nds, as Igrejas nacionaes comprehen- 
dem.se perfeitamente como adaptações do catholi- 
cismo 4s condições de existencia e desinvolnmento 
dos diversos povos. Assim como o christianismo, 
na sua adaptação aos ambienles historicos, deu 
origem a diversas Igrejas. como são as Igrejas 
latina, grega e proteslante, assim tambem o catbo- 
licismo oa sua adaptação As condições sociaes das 
diversas nações náo podia deixar de produzir varias 
Igrejas particulares, embora dependeoles dum ma- 
tro commum. Por cooseguinte, as Igrejas nacionaes 
tirem nm fundamento hislorico derivado das condi- 
@os especiaes em que se tem desinvolvido o catho- 
licismo nos diversos paises. A submissão P Santa 
SB não e escravidão, e por isso as Igrejas oacio- 
naes t8em o direito de conservar as suas prero- 
galivas, determioadaç pelas condições da sua vida 
hislorica I .  

Gasohler, Dieiio~taaire encyclopidiqsie ds b Ldaiqie catko- 
lipus. vol. vil. pag. 186 e seg ; Rarzelolli, 1 coratrsri donri de1 
Ekruliarisma 3akano. na NVODU A~úlogiu,  v01 XXXIII, pag. 658; 
Farraris, Scntti u a n ,  pag. i63. 



16. Fomaçrlio da Igreja portugubsa. - Não. 
falta qiiem faça remontar a Igreja porlugudsa ao 
tempo dos aposlolos. 

D. Thomaz da Incarnação e Sousa Amado, entre 
ontros, intendem mesmo que esla Igreja teve origem 
na esangelização da Hespanha por S. Thiago e 
S. Paulo. O assumpto foi nllirnamente estudado 
por Duchasne, em harmonia com os mais recentes 
dados da crllica hlstorica. 

Ningnem hoje sensatamenle pode, segnndo este 
auctor, adrnitlir que S. Thiago desse i Hespanha. 
Tracla-se de uma tradição que náo vae alem do 
seculo x e que nunca foi adrnittida em Hespanha 
sem contestaçáo. Basta notar qne no secalo xirr o 
arcebispo de Toledo, Rodrigo de Xfmenes, prelado 
muilo notauel, niío linha duvida de dizer que ella 
constiluia um simples conto de mulheres velhas. 

Emquanto a S. Paulo, sabe-sa nnicamente do seu 
proposito de vir pregar o evangelho Q Hespanha, 
consigoado na Epistola aos Romanos (cap. ftT, Y. 

e 28). Mas nada se pode afirmar sobre se effecti- 
vamente esla viagem se chegou a realizar. 

Desprendendo.nos destas hypotheses, pouco plau- 
siveis, visto a historia eoclesiastica da Hespanha se 
anconlrar muiio viciada wm falsificações, determi- 
nadas pelo orgulho nacional dos escriptores. certo Q 
que no fim do segundo seculo jA o christianismo se 
encontrava florescente na Peninsula, como clara- 
menle deriva dos testemiinhos de Tertulliano e 
S. Ireneu, qoe appellavam para o ensino das Igrejas 
desta região nas cootroversias dogmalicas, No 

meado do semlo in, S. Cypriaeo menciona expressa- 
mente a Igreja de Merida, enlão na Lusitana. 
E todos os documentos do quarto seculo fazem 
referencia a Igrejas e bispos da Lusitaoia, avoltando 
o celebre concilio de Ehira, onde assignaram os 
bispos de Elvira, Ossonoba (Faro), Evora e Salacia. 

Mas não B nestas primeiras formas do chrisiia- 
nismo na Peninsnla que nbs deveremos filiar a 
origem da Igraja portngu6sa. A Igreja portuguhsa 
não podia eiidentemente existir antas da constitnição 
de Portugal, vis10 ella ser limitada no tempo e no 
espaço pela vida desla nacionalidade. A disciplioa 
da uma Igreja nacional sb pode começar quando 
exista a nagão a que pertence, e por isso sd desde 
este momento e qae se pode comprehender a exis- 
tencia de uma Igreja nacional. 

Apesar, porbm, da separag3o de Portugal, a Igreja 
portugubsa náo se tornou inteiramente independente 
logo da de Casblla. Effectiírarneale, por um lado, 
a metropole de Braga, alem dos bispos suífraganeos 
no reino, ainda contava muitos oulros na Galliza e 
e reino de Leão, e, por outro, a proviocia do arce- 
bispo de Composlella, para onde linha passado nos 
principio$ do seculo xil a jurisdicçáo metropolitica 
da antiga Merida, occnpada pelos mouros, wmpre- 
bendia os dous bispados de Lisboa e Evora juacta- 
menle com os de Lamego e Gnarda. Alem disso, 
havia terras portugu8sas que pertenciam a diomses 
bespanhoias, como acontecia com a parte Cquam 
Minha pertencente h diocese de Tuy, e com a parle 
alem Guadiana qiie perlencia ao bispado de Badajor. 

Esta confuslo, incompativel com a wostitui~ão 
poliiica, originava frequentes dispulas sobra os 



limites das dioceses e sobre a jurisdicção ecclesias- 
tica. Este estado de cousas veio a modificar-se no 
tempo de D. Joáo I. não s6 por causa da guerra 
com Castella,' mas tambem por causa do grande 
scisma que então dividia O calholicismo, seguindo 
os hespanboes a causa de Clemenle YiI e os portu- 
gudses a de Urbano M, não tendo duvida mesmo 
de se alcunharem reciprocamente de scismaticoa e 
hereticos. 

Foi então que D. Joáo 1 conseguiu que Bonifacio IX, 
successor de Urbano, elevasse em i396 a metropole 
a Igreja de Lisboa, tendo por sníiraganeos os bispos 
de Lamego, Guarda e Evora, que ah3 ahi o eram de 
Composlella, e o de Silves, que egualmeote o havia 
sido de Sevilha, depois de canquistada aos mouros 
por D. Affonso 111. Quanlo As ierras portugubsas 
perieoceotes ds dioceses bespanholas, como a parte 
daquem Minho, perleocente, A diocese de Tny e as 
terras dalem Gnadiana, que eram do bispado de 
Badajoz, passaram a ser governadas por vigarios 
portoguesos, e depois pelos bispos de Centa, diocese 
creada em 1531, atb que foram posteriormenle 
incorporadas aquellas no arcebispado de Braga e 
estas no de Elvas. 

Não se conclua, porem, daqui que a Igreja portu. 
gudsa unicamente começou a existir no seculo xiv, 
pois náo repugna acceitar a exisfencia de uma igreja 
sujeita ao poder superior da hierarcbia ecclesiastica 
situado fora dos limites de uma nação. Basta notar 
que todas as Igrejas nacionaes estão sujeitas B Igreja 
romana. Accresce que, deste modo, tambem náo 
poderiamos admiltir a exislaocia da Igreja hespa- 
nbola durante o iempo em que a Igreja brachareose 

exiendia a area da soa jurisdicção metropolitiea 
alem dos con6ns de Porlngal, pela Galliza e Leão '. 

16. Igreja lusitana e Igreja portugu&su. -Um 
grande nnmero de escriptores, d ~ i n a d o s  pela idba 
de que nõs descendemos dos primitivos lusiianos e 
acceitando a donlrina de que a Igreja porlugabsa 
exisle desde o tempo da propagapão da evangelho 
na Peniosula, denominam-na, geralmente, Igrsja lusi- 
tana. Deste modo, como nota o Dr. AIves de Si,  
tal Igreja viven sob a dominação romana, assisliu 
i s  invasões germanicas, pbde respirar debaixo do 
jugo sarraceno e ao lado da religião do Islam, 
orgulhon-se em tempos passados de contemplar sen 
grande corpo cobrindo a peninsula inteira, jaclou-se 
de fazer parle da Igreja hespanhola e hctar com os 
Papas nos secnlos vrr, viir e ix, foi unida a Igreja 
leonbsa, e por fim, altiva, sentiu-se desprender dessa 
outra, expulsar a grande religião de Mabomet, e, ao 
cabo de tantos trabalhos e viclorias, pdde repousar a 
cabeqa sobre o escudo do conquistador de Silves e sob 
o sceptro dos 6lbos do conde Henriqne de Borgonha. 

Ha, porem, neste modo de ver uma. grande des- 
orientação. A Igreja porlugubsa esth intimamente 
compenelrada com a nossa nacionalidade, e por isso 
não pode, de modo algum, comprebender-se antes da 

1 D. Thoma. da Inoarnaç%o, Rirfwiu &ia8 liuifatiiaa, 
tom. i, pag. 7 7 ;  Souza Amado, R~ítoria do igrsje calholua 
em Portugal, M Braztl s nar porsoei Jlramannar, tom. I, 

pag. 1 e seg ; Duthesne, Lei originsr chrbtfannes, pig. 439 e seg.; 
Coelho da Rocha, Bflruui #obre a histeria do gwmo s da I&- 
lapío de Portugal, pag. 90 e seg. e !M e aieg. 



fundaç3o da monarchia. Nem se diga que a Igreja 
porluguesa deve existir desde que foi implantado no 
solo da peninsula o cbrislianismo, vislo a Igreja ser 
cosmopolita e eterna. e o christianismo e o episcopado 
dos antigo8 lusitanos não serem diversos do cliris- 
tianismo é do episcopado dos recentes portugu8ses 
ou dos nltimos leonêses. contradictorio partir da 
ecnmenicidade da Igreja para filiar a Igreja portu- 
gnha na propagação do evaogelbo na Peninsula, e 
depds assignar-Ibe limites definidos pelas fronteiras de 
uma nacionalidade, que s6 mais tarde se constiluiu. 

E a denomiuação de Igreja Imitana aindq se deve 
rejeitar por estar hoje plenamente demonstrado, 
depois dos admiraveis trabalhos de Alexandre Her- 
culano, que não ha identidade entre a anliga Lnsita- 
nia e Portugal, nem sob o ponto de vista do territorio, 
nem sob o ponto de vista da raça, nem SOB o ponto 
de tista da lingua, sendo efieclivamente estes os tres 
slemenlos por meio dos quaes se aprecia a commu- 
nidade nacional de diversas geraç6es sucmssivas. 
A historia ecclesiastica portugnbsa nada tem lucrado 
com estas divagações historicas, pois ellas teem impe- 
dido que os eruditos cheguem a elahrar nm quadro 
completo da bistoria da Igreja partnguêsa. vista se 
perderem inteiramente no estudo dos tempos que pre- 
cederam a constitniç30 da nossa nacionalidade. A 
Hisloria da Igrqu porluguRPa de João Pedro Ribeiro 
não passa do secnlo IX, apesar de tanto haver a 
esperar do trabalho do sabia academicol A de 
D. Thomaz da Incarnação não Qae alkm do secnlo XVI. 

A de Sousa Amado tambem não C! completa 1. 

1 Alvas de SA, D o s  d~rsJos da Igreja s do Estado R rnprilo 
da a q ã o ,  rypprersão, w~+o, diiiis&o cimmswipçáo das dio- 

17. A Igreja Gallicana e as suas doutrinas. - 
A Igreja nacional mais notavel 6 sem duvida a galli- 
cana, em virtaide das liberdades que ella proclamon 
e que foram mais ou menos admittidas pelas outras 
Igrejas nacionaes. 

A Igreja gallicana procurou resistir ã centralizaçãa 
papal, com o fundamento de que tinha conservado a 
disciplina dos tempos primitivos, devendo atb consi- 
dsrar.se a verdadeira Igreja catbolica, em harmonia 
com a qual se deviam organizar todas as outras. 
Desta cancepcão, tendente a desviar a oppressgo 
papal, que se tinha feito sentir profaadamenle 
noutras Igrejas naciooaes, derivou em 4594 a obra 
de Pedro Pilhou intilulada Liberdndes da Igreja 
Gdlicana, em qne se encontra esboçado um quadro 
de todas as liberdades gallicanas, baseadas sobre as 
duas maximas seguintes : em tudo o que B da ordem 
temporal, os papas não teem nenhuma jurisdicção, 
nem geral nem especial, nos paises e possessões 
submettidos 4 auctoridade do rei cbristianissimo ; 
embora o papa seja reconbecido tomo soberano nas 
consas espirituaes, a sua aucloridade não B absoluta 
e illimitada na Igreja de França, mas temperada e 
limilada pelos canones e regras das antigos concilias 
da Igreja, recebidos no reino. 

Em i639 Dupuy completou a obra de Pitbon com 
a publicação de uma collecçáo de documeatos his- 
toricas, tendo por fim demonstrar a autbenlicidade 

teres s metropolcs, pag. 443 e aeg. ; Alexandre Fiereulano, Huío- 
r m  de Porruga[, tom. r, pag. i3 e eeg. 



e legitimidade das liberdades reivindicadas. Estas 
liberdades vieram a ser mais claramente definidas 
e determinadas com a DecIaraçáo do ckro francds 
de 4682, se bem que as qoatro praposifles contidas 
nesta declarapio sejam quasi litleralmenle extrahidas 
da obra de Pithoa. 

Os reis de França estavam no costume de receber 
os rendimentos de cerlos arcebispados e bispados, 
durante a soa vacalura, e de cooferir, durante este 
meamo tempo. os beneficias dependenles da collagão 
episcopal, costume que tinha sido sanccionado pela 
concilio de LyBo de 1874, relativamenle As Igrejas 
que estavam sqeitas a este encargo. 

Lniz XIV quiz estender este direito a todas as sbs 
do reino, o que motivon uma grande opposigo por 
parte de lanocancio XI, que, em logar de negociar, 
se constituiu em juiz supremo da questão, dirigindo 
ao rei breves ameaçadoras. Esta conducta de lnno- 
cancio XI obrigou o rei a adoptar medidas conve. 
aieales para fazer respeitar a dignidade da corda e 
a tranquilidade dos seus Estados. Foi convocada 
pelo rei uma assembl8a de bispos, i qaal propds 
flxar, por uma declaração solemne, os verdãdeiios 
limiles do poder papal. 

Esta assembl&a, que teve logar em 4682, coastilue 
o facto mais notavel da hisloria da Igreja galticana. 
I?, a esta assemblba que se deve a declaração do 
clero francês, redigida pelo grande Bossuet e que, 
apesar de todas as criticas dos ultramoalanos, B bem 
digna de ser registada. Esta declaraç80 consta de 
qualro arligos, que foram mandados observar caida- 
dosameale, apesar de não terem recebido a appro- 
vaçáo de lanocencio XI. 

Qnanh foi pnblfcada esta declaraç30 tinham ter- 
minado ba pouco as guerras religiosas, com a paz 
de Westphalia de 4648, mas as ondas da agitação 
religiosa não tinham ainda serenado, como acontece 
sempre no fim de uma tempestade. A Dsctaragüo 
procura evideafemente encontrar um termo de con- 
ciliação e dar a paz B chrbtandade altribulada. Por 
isso propõe-se defender, ao mesmo tempo, a liber- 
dade da Igreja gallicana e .o primado de Pedro e da 
Se Aposlolica, principalmente contra os ataques dos 
protestaales, que se esforçavam por demonstrar 
quanto havia de odioso e vexatorio nas prelens0es 
da curia romana. 

Eis os quatro artigos da Decdaraflo : 
I. Indqendencia plena e absolu6a ai18 r& a respeito 

da Igreja nn ordem temporal. O Papa e toda a Igreja 
receberam o poder de Deas unicameate sobre as con- 
sas espirituaes e qae dizem respeito A salvação das 
almas, e de nenbatn modo sobre as cousas temporaea 
e civis. Por conseguinte. os soberanos não esta0 
submeltidos ao poder ecclesiastico por ordem de 
Deus, nas cousas temporaas, não dependendo nem 
directa nem indirectamente da ancloridade dos cbe- 
fes da Igreja, e não podendo os subditos ser dispen- 
sados da submissão e da obediencia devidas. 

11. Superioridade do concilio ao Papa. A pleni. 
tude do poder que a SB Apostolica e os successores 
de Pedro tEem sobre as cousas espirituaes nao imT 
pede que os decretos do concilio ecumenico de 
Conslança nas sessões 4.' e 5.', approvados pela 
Santa Se, confirmados pela pratica de toda a Igreja 
e pelos pontihces romanos, e observados em todos 
os tempos pela Igreja gallicana, se devam coaside- 



rar em vigor, não approvando a Igreja de Franca a 
opinifio daquelles que procnrarn annullar estes decre- 
tos, dizendo que a sna auctoridade niio se encontra 
bem estabelecida. Os decmlos do concilio de Cou- 
siaaçq coatidos nas sess5es 4.' e 5: referem-se a 
superioridade da auctoridade do concilio relaiiva- 
menle ao Papa. 
W. ' Sujeipio do porsri&~, no wwcicio do seu 

poder, a# canonac recebidos. O exercicio do poder 
aposlolico deve ser regulado segnndo os canones 
estabelecidos em barmoaia com o espirilo de Deus 
e cansagrados pelo respeito geral, e as regras, os 
usos e as constiluições recebidos no reino devem 
ser manlidos e invariavalmeoie observados. 

IV. Não 8w.m infdiiveis nem irreformawis as 
decskões do ponsifim. Embora o Papa lenba a princi- 
pal aucloridade nas qoestaes da fe e os seus decretos 
digam respeito a toda a Igreja, as suas decisões não 
siio infalliveis nem irreformaveis, quando não inler- 
venha o conserilimenlo da Igreja. 

Taes sao as principaes doutrioas consagradas pela 
celebre Declarução Js 1582, defendidas com nolavel 
vigor por Bassuet e peb clero kanGs. Os effeitos 
das doulrinas gaHicanas não se fizeram wniir si) em 
França, mas sm todos os paises cath01icos e espe- 
cialmente nas mooarchias bonrbonias. 
O mais nolavel apologista das doutrinas gallicanas 

b r a  da França, foi Zeger Bernard Van Espen, cano- 
nisla hoIlandbs, que Lanto no seu traclado de direito 
ecclesiaslico, como num grande numero de monogra- 
phias, apresentou os principias do systema gallicano, 
como a base normal das relaçbes do episcopado e 
do poder secular com o Papa. 

Os escriplos de Van Espen, notaveis pela riqueza 
e variedade da erudiçgo bistorica, são dignos ainda 
hoje de ser consultados, tanto por causa da exlretna 
clareza do eslylo, como pela abuadancia dos mate- 
riaes e pelo vigor da argnmentação. A inllnencia 
do grande canonista na diffusáo das doutrims galli- 
cana8 foi muito consideravel, principalmente no que 
respeita ií posição do poder temporal em face do 
poder espiritual, podendom considerar sem errar, 
como derivada delle a obra de Juslinius Febronius 
(Nicolao Hontheim), que deu origem ao febronianismo 
posto em pratica por JosB I1 na Auslria (1780). 

O gallicaaismo enconlra-se em decadencia, visto 
eslar em contradicção com a estrnctura interna do 
calholicismo na epocba actual. Os princtpios da 
Declarqúo do clero ifancbs foram expressa e dire- 
ctamente coademoados pelo cancilio do Valicano, 
que definiu o dogma da iotallibilidade papal. O galli- 
canismo tornou-se uma heresia e como tal insusten- 
favel perariie o catholicismo. É ai6 nolavel que os 
temos da definição do dogma da infallibilidade papal 
coastitaem uma resposta, palavra por palavra, ao 
artigo 4 da Declaraçáo gallicana. 8 Por conseguinli, 
diz o concilio do Valicano, taes dejiPiipõea são iwe- 
formaveis por s i  mesmas e n& m vir#& do conwn- 
timmro du Igrda a. r As suas decisõee, dizia a 
Declaração, não J o  irreformawis, a náo ssr QW 

inknienha o çonsenlimenlo da Igreja *. Não admira 
pois que o clero fraacbs deixasse de ser gallicano 4. 

1 Stephano CasEagnola, hlla rdmioni giiiridiale frn Cliisra 
e Slado, pag, 37 e seg.; Dupin, LiberlL8 de 1 ' $ ~ 1 ~ t  goUicuir, 
pak xxv e seg.; Dogait, Ls rdgrrrrr dw MJls  caPdrp, pag. 33 
e %e%. 



18. Liberdadeai da Igreja portugu&sa. - A for- 
mação da Igmja portugnbsa involve a idka de um 
direito proprio. Ti7em-se dado para base desse 
direito as liberdades da Igreja porluga8sa. 

Os Estatutos da Universidade fazem coasistir 
essas liberdades: . 
I. Na retençso de algans asos, costumes e obser- 

vancias canonicas, qae ella coaservoa sempre e tem 
direito de conservar e defender como legilimos par 
aactoridade do concilio Niceao, que os manda 
guardar. 
H. Na observancia das canones antigos, que, posto 

se aio possa nella provar geralmenle, pode mmtudo 
mostrar-se com muita evidencia em alguns pontos e 
artigos da disciplina antiga. e mais pura. em que ella 
resisliu sempre conslanle 4s innovaç5es posteriores 
e successivas 8 publicação das falsas decrelaes, 
III. Em alguns breves, e bnllas, que foram 

depois concedidos d mesma Igreja, aos bispos, aos 
prelados della, h nação e aos reis, entre os quaes 
breves ha muitos, que. sem embargo de tarem sido 
concedidos em forma de privilegias e graças, não 
silo mais do que ans verdadeiros reconhecimenlos 
da ligitimidade dos costames e observancias q u e  
fazem objecto delles. 

Esta inlerpretação das liberdades da Igreja portu- 
guêsa nao se podia considerar feliz. Efectivamente, 
segando os lermos dos Estatulos, as liberdades da 
Igreja portugu8sa eoasistiriam hindamentalmente em 
certos nsos. costumes, observancias canonicas e 
caaoaes antigos. Nada de mais vago e iadetermi- 

nado, visto não se dizer quaes eram esses usos, 
costumes, observancias canonicas e canones anligos. 
Os Estatutos consideram como taes os observados 
sempre pela Igreja portaga&sa, ainda mesmo que 
sob a forma de privilgios concedidos pelos ponti- 
fices romanos. quando importam recoabecimenfas da 
legitimidade dos costumes e observancias que fazem 
abjeclo delles. Mas o criterio náo deixa de ser 
vago e indelermioado, visto aao se encontrar coasli- 
tuida ainda entre n6s a bistaria ecclesiastica. 

Por outro lado, os Estalutos admittiam que a 
observaacfa dos canones antigos constiiaia uma 
liberdade da Igreja portuguésa, mas reconheciam 
que elles não foram geralmente observados sem 
interrnppão nesta Igreja, o que angmenlava a con- 
fusão das idéas. Nem se podia saber em que tempo 
a Igreja portuguêsa resisliu d pretendida nova dis- 
apliaa das lalsas decretaes, desde o momealo em 
que ellas não alteraram a organieapão da Igreja. 
Nada se pode conclair tambem do concilio de Nicka 
em favor das liberdades das Igrejas nacionaes. 

A l)edu@ Chronologica, o Compstrdio Hdorico,  
as leis Josephinas e as obras do Padre Autoaio 
Figueiredo, são mais claros e precisos, pois tendem 
a interpretar as liberdades da Igreja portuguésa aos 
termos em que foram estabelecidas as liberdades 
da Igreja gallicana, na celebre Declaração do Clero 
francbs de 1681. Nellas se fundou o Yarqubs de 
Pombal para defender as franquezas e immunidades 
do imperaate contra as pretensões da Curia, condi- 
toindo este, no dizer de Latino Coelho, porv l tura 
o maximo serviço qae d moderna civilização prestou 
o audaz reformador. Com elle termina, por assim 



dizer, em Portagal a edada media, quanto ã eaage- 
rada influencia dos pontiffces nos negocios tem- 
paraes. 

As liberdades da Igreja portugudsa vinham assiim 
a confundir-se com os direitos e privilegias da corda, 
qne se procuravam jirstificar com a reslauração da 
antiga disciplina ecclesiaslica, Esta restaurag30, 
porem, tentava-se nnicamente para tudo aqui110 que 
podia convir ao poder Lemporal, e, ao mesmo tempo 
qne se deparava 4 luz da critica bislorica a dou- 
trina das prerogativas pontificias, náo se tolerava 
que outro tanto se fizesse ao poder real. 

Havia parcialidade .e talvez exagero, pois, se os 
reis restauravam a disciplina, defendiam os canoues, 
faziam respeitar os direitos dos bispos, zelavam a 
pureza da f6, garantiam os Beis contra os excessos 
das auctoridades espiritnaes, segundo a concepção 
pombalina, tendente a dilatar o poder dos reis e a 
restringir o poder dos Papas, não eslariamos longe 
da cesaropapia. Certo 6 que o Marquks oáo tirou 
as ultimas consequencias de similhantes principios, 
limitando-se as regalias indispensaveis e mais con- 
venientes para realizar os emprebendimentos do seu 
programma de governo. 

Este conceito das liberdades da Igreja portugu8sa 
ainda n5o se podia considerar satishctorio, visto ser 
muito restricto e unilateral, e por isso appareceu 
outra interpretação destas liberdades no sentido de 
ellas comprehenderem todos os artigos da disciplina 
particular da Igreja portiign&sa. 

O Sr. Dr. Lopes Praça, que admitle este conceito 
das liberdades da Igreja parlugubsa, justifica-o, 
dizendo: a liberdade no seu sentido mais elevado, 

B a facnldade, o meio de realizar a justiça. Numa 
sociedade constituida regdarmente, a justiça esta 
traduzida na lei, e 116s seremos livres, satisfazendo o 
dever moral de cumprir a lei. E' facil confundir-se, 
por vezes, um meio com o seu principio e o seu fim, 
a liberdade com a justiça, chamando liberdades Bs 
leis ou regras praticas que traduzem a justiça. 

Nesta ordem de idbas, a Dr. Alves de Sd encan- 
Ira a primeira liberdade da Igreja portngubsa na 
lncta que se deu nos prirnordios da monarchia entre 
a primazia de TOMO e a de Braga. A primazia de 
Toledo luctava com a de Braga e aquella prenlendia 
submetler ao seu jugo todas as Igrejas da peninsula. 
A sb bracbarense resiste ã toletana com tanta calor, 
qne, apesar de aquella ter oblido a declariição e con- 
firmação da dignidade primacial das Hespanhas pelos 
Papas Urbano X, Lucio II e Eugenio 111, comtudo 
ella separa-se com Portugal, e. independente em a 
nova Igreja, desconhece o poder daquella se, a des- 
peiio das bnllas dos pontifices. Ora esta emancipa- 
ção da Igreja bracbaranse da primazia toletana é 
que conslilue, segundo o Dr. Alves de Si, a primeira 
liberdade da Igreja poriugn&sa, marcando atk, segando 
elle, o primeiro dia da existencia desta Igreja. 

Obedecendo a similhante orientação, foram conside- 
radas como liberdades da Igreja portuguhsa, o bene- 
placito regia, o padroado, as leis da amortizaçao e da 
dezamortização, a abolição da jitrisdicção e irnmuoi- 
dades do clero, a exlincçao das ordens religiosas 
pelo decreto de 28 de maio de 1834, o poder dos 
bispos dispensarem nos impedimentos do matrimo- 
nio, o não reconhecimento do direito do espolio, 
em ~ i r k i d e  do qual o Papa preiende a snccessão dos 



bispos e outros bene6ciados. o facto dos estrangei- 
ros n%o poderem ter beneficios ecclesiasticos no 
nosso pais. a desnecessidade das causas ecclesias- 
ticas precisarem de sabir do reino para serem jul- 
gadas em ultima instancia, etc. 

Mas, neste campo, os ultramontanus, com Candido 
Mendes de Almeida d frente, inlendem que as pre- 
tendidas liberdades da Igreja não passam de verda- 
deiras servidóes, que opprimem e estrangulam a 
vida da Igreja portugubsa. 56 por ironia se podem 
denominar liberdades ião pasadas gargalbeiras l 

A isto tem-se respondido que a Igreja porlugulisa 
n io  B sb constituida pelo clero, mas lambem pelos 
leigos, que professam a religião catbolica. Por 
oulras palavras, a Igreja portugubsa n8o abrange 
unicamente a chamada Igreja docente, mas lambem 
a Igreja discente. Sendo assim, comprehendem-se 
perfeitamente as liberdades da Igreja portugulisa, 
porquanto ellas impedem a oppressão do corpo dos 
fieis, dos leigos, da Igreja discente, pela Igreja 
docente, 

Por ontm lado, nunca se pode chamar servidão o 
direito estatuido pela propria oaçáo, pois de conrra- 
rio todos seriamos servos, porque acalamos as leis e 
as observamos. A nação portuguasa formulou as 
liberdades da sua Igreja e o clero que pertence d 
nação, não pode deixar de ter tido intervengáo, como 
todos os cidadios, no seu estabelecimento. 

Entre íodas as liberdades da Igreja portugnhsa, 
nenhuma B tão atacada pelos ultramontanos como a 
do padroado. Essa it que constitue, para elles, a 
maior servidão da Igreja, pois que a Igreja acceita 
smpregados que ella náo elegeu e que lhe apresen- 

tam os padroeiros, ou o padroeiro, porqne hoje 
todos os padroados se acham reunidos no padroado 
mal. 

Mas, o direito do padroado exerce-se por forma 
que licam garantidos os direitos da Igreja, não 
podeado, ehctivamente, ser providos nos beneficios 
eccleslaskicos aquelles individuos que ella repelle 1. 

10. loçáo do direito ecclesiaatico portnguds. 
- As idCas atb aqni apresentadas habilitamnos a 
comprehender a noção do direito ecclesiastico por- 
tug~as. 

O decreto de 24 de dezembro de 4fiOi,  que refor- 
moa os estudos desla Universidade, esclarece o 
objecto do direito ecclesiaslico porlngn&s, dizendo : 

e, como o direito ecclesiaslico cornmum (universal), 
r na parte em que se não encontra modificado pelas 
r especialidades da Igreja portugubsa, B lambem 
a direito portugubs, o decreto adoptou para esta 
a cadeira a denominação de direi10 ecelesiaslico por- 
a tuguL, com o fim de mostrar que o direito eccle- 
a siastico que se lem de expor na Faculdade de 
u Direito B o direito ecclesiastico, tanto caaimnm 
r como particular, rigente em Poriiigal D. 

Alexandre Herculano, Bi~toria ds Porlwgal, tom. r, pag 3Bh ; 
Sr. Dr. Lopes Praca, Libsrdadcs da Igreja portugtdsu, pag. 18 e 
me@. ; Bernardino Carnairo, Direito urelsrrmttai porlupés, pag. bB 
e aeg. ; Candido Mendes de Almeida, Dirah civil Edbiiirrlico 
brarilaro,tom. i, pag. ccxvir e seg.; Dr. Alves de Sá, üos dw& 
too da Igr& e do Estado a rupeito da erqúo, suppressúo. 
unlo.  diriktio E cirmouwipçQo das dioceies s mstmpoies, pag. i31 
e seg. 



Deste modo, o direilo eccleHasiico portugobs náo 
se deve coafnndir com o direilo mlesiastico parti- 
colar, pois nelle entram lambem as disposiç5es do 
direito ecclesiastico universal, em tudo o que dão 
se encontra derogado pela disciplina da Igreja p o ~  
tngubsa. Mas, se o decreto, nesta parte, B protnn- 
damente exacio, o mesmo náo penriamos qnanlo 4 
noção do direito ecclesiastico portnguhs que elle 
deixa transparecer - o direito ecclesiastico vigente 
em PorIu4al. 

Effectivamente, esta noção do direito ecclesiastico 
portugn8s leva nainral e logicamente B ~anclnaBo de 
que similbante ramo do direito se deve limitar á 
exposição das normas do direiio ecclesiastica actnal- 
mente em vigor em Portugal, pondo-se de parte 
toda e qualquer invesligação a respeito da origem e 
desinvoldmento historico dessas normas. Ora a 
evolução scientjfica do direito ecclesiastico mosira 
que o8 estados deste ramo do direilo atlingiram a 
sua maior perfeição nos paises e nas epocbas onde 
o melhodo bistorico adquiriu predominio sobre o 
pratico-casuislico. 

Por outro lado, sendo os instilohs de direito 
ecclesiaslico regulados por normas que derivam de 
epochas m i l 0  diversas e mn ib  remoias, não se 
pode comprebender ama exposiçiio scientitlca do 
direito ecclesiastico que ngo seja hislorica. Isto 
ainda se lorna mals frisanie rehtivamenle 4s espe- 
cialidades do direito eccleaiastica portugnes, que 
dednzem toda a sua auetoridade do passado. 

Nem se diga que deste modo o direita ecclesias- 
tico teria caracter bislorico e nao jnddico, pois, 
como justamente observa Raffini, a inv~rigaç30 das 

otlgens e das phases bistoricas de nm instilulo i3 

am esiudo de natnreza tão caracteristicamente jiiri- 
dica, como o tractado do direito vigente. O decreto 
deixou-se sem duvida orientar na noçáo do direito 
edesiastjw porfngiibs, que parece adoptar, pelos 
trabalhos de Scaduto e Schiappoli, respectivamente 
inilluiados - Ds'rillo ec&giusiico vigente in Italia e . 
Dirillo mlias l ico  vigenatr ia fiancicc, - mas e m s  
trabalhos deixam mtiito a desejar, sob o ponto de 
vista scientifico. por se limitarem 6 anda e esteril 
exposição dos preceitos de direito ecclesiastico em 
vigor nestes paises. 
Nbs, aproveitando, por isso, o que ha de acceitavel 

no Decreto de 1901 e fazendo applimçáo da defini- 
ção que demos de direito ecclesiastico, propomos a 
seguinte noção do direito ecclesiaelico portngu8s : 
syskmn dt? normas qw coordenam e daseíplinnm as 
rehfões sociaes do Igreja em Portugal I. 

=O. JustlficaçBo do direito eceleslaatico por- 
tagu6s. - A maior parte dos canonistas intende 
que a generalidade da Igreja se harmoniza perfeita- 
mente com a existencia de um direilo particular, em 
cada nação, visto ellc não poder contrariar o dogma 
nem as regras fundamentaes da disciplina, mas não 
mostram o fundamento dos direitos eeclesiasticos 
nacionaes. 

1 Sthiappoli, L'indnizw odim drl diritio ced~iariiao in 
Pdia, pag. 8 e seg ; Rnffini, Lo iludia cd i1 miieelto dei dirilto 
mkriorrico, na Rivirta italiana per lu I C ~ Z E  qiun'dich, tom. xiii, 
pag. 87. 





O direito ecclesiastico civil vem a ser assim sim- 
plesmente uma parte do direilo ecclesiaslico portu- 
gubs - a estabelecida pelo Estado - e que os 
allemães denominam Direito ecclesiastiw do Estado 
(Stau&kimhmreclir). E, embora esta parte do direito 
ecclesiastico seja muito importante, ainda assim náo 
se pode prescindir do estudo das disposifles do 
direito caaanico por que se regula a Igreja porta- 
gubsa. 

EEecüvamente, não 8 possivel conseguir uma ela- 
boração perfeita do direilo ecclesiasliw, desde o 
momento em que se prescinda das normas eslabe- 
lecidas pela propria Igreja. isto 8, do direito cano. 
nico. O direito ecclesiastico presuppõe e reconhece, 
em tudo o que diz respeito a eslructura e constilui- 
çào dos institutos ecclesiasticos, o direito da Igreja, 
visto regular unicamente a sua parte exlerna. Ainda 
mesmo que os Estados alarguem o ambib das suas 
disposiçües, nem por isso poderá0 reformar a cons- 
tiluiçáa da Igreja, de modo a fazer desapparecer a 
dependeuda da direilo do Estado do direito da Igreja, 
qne B o produclo duma longa evoluçao bistorica. 

As tentativas que se teem feito para tornar inde- 
pendenle a exposição do direita ecclesiastico do 
Estado, não t8em dado resultado algnm scieotifico. 
Ha alguns Irabalhos neste sentido, nnkamente dignos 
de louvor pela quantidade dos materiaes accamulados, 
mas inteiramenle desprovidos de organizapão sysle- 
maiica. Desb modo, o30 8 pussivel restringir o 
conceito do direilo ecclesiaslico portugu6s unicamente 
ao direi10 ecclesiastico do Estado '. 

1 Ruíüni, L'fndinzzo odimo dei diriuo ~ ~ l e s ~ a r i i r o .  no Filon- 
gim (IW), pag. k3i e ay. ; Calisse, I1 rinnovumenlo dei 

22. Caracteres proprios do direito eccleaiastico 
portugula. - Dos estudos feitos, podemos derivar 
os caracteres proprios do direito ecclesiastico par- 
tugnes. 

Sob o ponto de vista wnfessional, o direilo eccle- 
siaslico portugabs 6 carlolico. Neste senlido dizem 
os Estatutos da Universidade que a Igreja Wrtu- 
guêsa reconheceu em todo o tempo o Primado e a 
auctoridade dos Summos Pontifices, conservando-se 
sempre em uma apertada e estreita união com a 
Santa S8 Aposlolica, como centro wmmum da uni- 
dade da Igreja e da religiáo christá. A lei de 26 
de maio de 1773, que acabou com a disthcção entre 
cbristãos velhos e chrisláos novos, tambm consigna 
a douirioa de que as Igrejas nacionaes não se podem 
separar da Santa Se, sem commelterem abuso e 
oífensa da união cbristá. 

TiSem havido algumas dissensões entre Portugal 
e a Sanla Se, mas lodas passageiras e sem impor- 
taocia emqnaiito ao objecto. Eslão, neste caso, as 
veriíicadas: no reinado de D. João V, por o Papa 
negar o barrete cardinalicio ao nnncio do nosso 
pals; no reinado de D. Jose, em virtude do nuncio 
não ter illnminado a sua residencia, por occasião 
do casamento da princbsa da Beira (D. Mana I ) ;  
nos primeiros annos do constitncionalismo, por 
causa da suppressão das ordens religiosas. A Carta 
Constitucional (artigo 6.") wnsidera a religião calbo- 

dirdto eedmiartim i n  Bdia, nos Du&t Smm, vol. x, pag. 251 ; 
Sçhirippoli, L' indirrxzo,odisr~ dsl dirifto eccleiiartieo in fidh 
PW 9. 



lica religi3.o.do reino, e, deste modo, o direito ecde- 
siaslico porlugubs nao pode deixar de ser cathotico. 
E por isso que o culto catbolico & um serviço publico 
do Estado em Portngal. 

Sob o ponto de vista das relaçbs entre o Estado 
e a Igreja, o direito ecelesiastico portrrgubs e jaris- 
diccionalida, admillindo a intervenção do Estado nas 
materias eccleslasticas, em virtude do direilo de 
inspq$o e protecção que pertence ao soberano 
sobre a Igreja. Ha a independencia dos dous pode- 
res espiritual e temporal, mas a Igreja vem a ãcar 
de algum modo sujeita ao Estado, o que B uma 
conseqnencia bem naliiral, desde o momento em que 
náo pode haver unidade e harmonia na vida social 
sem uma força predominante. 

Os estatutos da Universidade mostram bem esta 
orbnfação, quando fallam da legitima e indispensa- 
vel aucloridade que tem o sommo imperio temporal 
sobre a administração exlerior da Igreja e sobre o 
exercicio das causas sagradas, para vigiar e impedir 
que dahi não venha mal ao Estado e para emendar e 
acautelar o que lhe tiver jb resultado. Mas, ha aiada 
outros diplomas obedecendo h mesma orientação. 
Eatre elles, citaremos a carta de lei de 45 de dezem- 
bro de 1775, que, tractando de algumas davidas 
levantadas acerca dos direilos dos anligameple cha- 
mados chrisláos toovos, diz a E porque como Rei, 
a e Senhor Soberano, que. na temporalidade da 
c Igreja e canooes sagrados nos Meus Reinos e 
s: Dominios não reconhece na terra Superior : Como 
a protector da Igreja e canones sagrados nos mens 
a reinos e domioios para os fazer conservar na sua 
a pureza. . . Como Supremo Magislrado para manter 

a tranquilidade publica da nossa Igreja e Regios 
a Dominios.. . E, usando ao mesmo tempo de todo 
a o Pleno e Supremo Poder que nas sobredictas 
r materias da manutenção da tranquilidade publica 
a da Igreja e meus reinos e Povos Vassallos delles, 
a recebi immediatamenle de Dens Todo Poderoso; 
s Quero, Mando, Ordeno e B Minha Vontade qne se 
i observe.. . 9. 

Estas id8as persistiram no regimen liberal, como 
mostram os trabalhos de Bernardino Carneiro e 
'Borges Carneiro sobre este assumpto e a abundante 
legislação ecelesiastica do Estado publicada neste 
periodo. A Igreja catholica portuguesa encontra-se 
unida 4 Igreja catbolica unirersal, cujo chefe e o 
romano pontifice, mas constitne uma Igreja nacio- 
nal, a cnja adminisfrapão se encontra directamenle 
associado o poder civf. Os direitos de padmado 
e do beneplaciio que pertencem ao Estado (Carta 
Conslitucional, artt. 7k0 ,  5s 9,' s i&.", Acto 
Addidonal de 1852, art. 1 0 . O } ,  mostram ialo clara- 
mente. 

Sob o ponto de visla do objecto, o direito eccle- 
siasfico portngnbs B universal e particular. 0 8  
preceitos do direito ecclesiastico universal tirem 
applicação em todos os casos em que não se enconb 
trem derogados pelas especialidades da Igreja por- 
tuguesa '. 

1 Estatarlaa dB Unzocrsidade, liv. ri, tit. 3, cap. 111, 8, 11 . 
e If e Iiv. ir, til. rv, eap 11, 8 9; Bernardino Carneiro, Elmer- 
tos de direilo scclesi~slico porlqu#a, 11 BI, 24 e $3 ; Borges 
Carneiro, Direito civil de Portugal, liv I, til. v i ,  8 60. 



523. Desinvolvimento hiitorico do direito eccle- 
aig4tico portngu8s. - Quando se constitniu a monar- 
chia portngudsa, encontrava-se no seu apogeo o 
poder da Igreja, e por isso nHo 6 para admirar a 
importancia que o direito canonico conquistou, desde 
logo, no nosso pais. Nas côrres de Coimbra de (244 
chegou a estabelecer-se que não valessem as leis 
contra os direitos da Santa Igreja de Roma, se bem 
que. segundo Gama Barros. tal superioridade pode 
srrppbr-se antes uma aspiração do clero, do que uma 
realidade. 

As collecções do direito canonico hovo diffundi- 
ram-se rapidamenle entre nbs, em virtude não s t  
da infloencia que a cbrte de Roma exercia sobre 
Portugal e das frequentes relações entre os dons 
paises, mas lambem do grande poder do clero. 
Essas collec@es apparecem applicadas na decisão 
dos negocios e citadas nas concordatas e leis, che. 
gandò at i  as Decrelaes de Gregorio IX a correr 
vertidas em vulgar. 

Com a decadencia do poder da Igreja, não dimi- 
nuia ainda assim a importancia do direito canonico 
no nosso pais. A administração publica, diz Coelho 
da Rocha, achava-se subordinada ao poder dos eccte- 
siasticos, o qual era dirigido menos pelo interesse 
nacional, i30 que pelas leis canonicas e pela vontade 
do PontiGce, que as podia alterar. A curia, abando- 
nando a expressão de feudo e direito proprio, con- 
seguiu exercer indirectamenle sobre o governo de 
Portugal aqnella influencia que no seculo xr~ lhe bra 
denegada por D. Dfniz. 

Dahi derivou a acceilação do concilio de Trento 
entre 06s sem limiiaçãio alguma, permiliindo-se aos 
bispos que usassem livremente da anctoridade que 
novamente Ihes concedera o concilio, oindo que fosse 
com pr~juiao da jurisdicpjo real. 

Sb no tempo da administraç20 pombalina se mani- 
festa uma reaeão conlra este estado de coasas, 
sanccionaodo-se por lei e mandando-se ensinar que 
a jurisdic@o ordinaria dos prelados era restricta aos 
negocios puramente espiritaaes e que em tndo o 
mais o poder ecclesiaslico derivava da concessão 
dos monarchas, os quaes por consegninle podiam 
limital-o ou revogal-o quando muito bem Ities pare- 
cesse. Esta reacçiío continuou com o regimen liberal, 
em que o Estado moderno, conscio dos seus direitos, 
procurou copter o poder ecclesiasfico dentro dos limi- 
tes que lhe sáo proprios, cohibindo ao mesmo tempo 

. os seus abusos e excessos. 
Atraves desta longa evolução, foramm elaborando 

as especiaiidades do direito ecclesiastico porlngnes. 
Por um lado, o poder ecclesiastico estabeleceu nor- 
mas particulares para regular a vida da Igreja por- 
Lugubsa, e, por outro, o poder civil roi afirmando 
sobre ella os seus direitos de prelecção e inspecç80 
suprema, 

Mas foi sb no tempo do Marqads de Pombal que 
essas especialidades foram postas em evidencia, 
A resistencia tenaz que o Marqabs oppbs a todas as 
pretensões da curia, conlrarias aos direitos do im- 
perante, 1evava.o naturalmente a rejeitar as dontri- 
nas erroneas da monarcbia nniversal dos papas, e 
que se encontravam consagradas pelo direito cano- 
nico. Mas o rompimenlo com a cnria, constituindo-o 



na necessidade de provhr 4s precisões espirituaes 
dos fieis, obrigou-o a apurar a primitiva disciplina 
da Igreja universal e as immunidades das igrejas 
particulares. Neste trabalho foi O Marqubs larga- 
m a t e  auxiliado por um eminente jurisconsnlfo José 
de Seabra e SIlva, e por um profundo tbeologo o 
P.' Anionio Pereira de Figueiredo. 

Dahi a iheoria' das liberdades da Igreja portu. 
gudsa, de que j6 fallamos, e que, vindo a constituir 
a base do nosso direito ecclesiastico, tiuham por 
fim restringir as pretensões do Papa em relaçso ao 
poder temporal, ao poder episcopal 4 aos proprios 
fieis nacionaes. Deste modo, os direilos dos impe- 
rantes e dos Estados em materia religiosa derivavam 
o seu fundamento da antiga disciplina ecclesiaslica, 
que o MarquBs pretendia restaurar '. 

1 Coelbo da Rocha, &raio iobra a huloria do governo e da 
lbpirlação da Porlwat, pag. 78 e seg,; Gama Barros, Hírbria 
da udminutrafdo publica em Portugal, vol. r, pag 3% e ssg.; 
Sr. Dr. Lopes Praça, Das liberdadss da Igrqa porluguêaa, 
par. 46 e seg 

CAPITULO 111 

Fontes communs do direito 
ecclesiastico 

SUMMABIO : m. N o ç a  e classificapo das lontee do direito 
eeclesiastieo. 

$36, Escriplura. 
526. Tradiçgo. 
97. Qnones dos concilias. 
28. Çoncilios de Consknpa e Basilda. 
W. Concilios de Tmnto e Vaticano. 
30. Constituições pontifieias. 
31. Regras da Chancellaria. 
ss. Decretos das congregaçaea mmaosi e deci- 

sões dos tribunaes romanos. 
53. Costume. 
34,. Leis civis. 
5õ;. Concordatas. 
36. Coocordatas de Portugd com a Santa Se. 
37. Çollecçõas de direito antigo. 
88. CotIecçúss de direito novo. 
3s. ConstitnicZo do Corpua J w n r  Canonifii. 
40. I;oIleeçbes do direito novissimo. 
41. Tenlativae de ama nova eodiiicaflo do di- 

reito caoonieo. 

534. IVoção e cIassiUcação das fontes do direito 
ecolesiastico. - Depois de termos exposto o cunceilo 
do direito ecclesiastico portuguhs, cnja comprehen- 
são exigia uma idêa geral da Igreja portugndsa, 



o qoe nos levou a estudar o cooceilo desta Igreja, 
segoe-se naturalmente referir as diversas fontes de 
similhanle ramo do direito. 

E' difncil dar uma noção precisa das fontes do 
direito ecclesiasticò, no meio das divergearias dos 
canonistas a respeilo desla materia. Syslematizando 
u s a s  divergencias, B facil de rbr que os caoonistas 
tomam as fontes do direito eeclesiastico em tres 
seulidos: como causas rfiicienles do direiro calesias- 
rico; como assentos doqttelles pricipios em que sa 
reulvm mdas as ieis da Igreja; e como collecções de 
direi& eccIcsia8lico. 

As fontes do direito ecclesiastico podem ser clas- 
sificadas de diversos modos, segundo cada um dos 
sentidos admitidos pelos canonistas. As fontes do 
dimito ecclesiastico, como cansas eficientes do direito 
ecclesiastico, são: Chrislo e os apostolos; os bispos 
remidos em concilio; os papos; o consciencia coUe- 
etioa dns $eis; e o Estado. 

As fontes do direito ecctesiastico, e&o assentos 
daqnelles priocipios em que se resolvem todas as 
leis da Igreja, devem classificar-se em harmonia com 
os orgãos donde derivam aqnelles principios. Assim 
teremos: a Escriprura e a Ttadiçdo, contendo os 
principios estabelecidos por Chrislo e pelos Aposto- 
10s; os Canones dos comcilios, abrangendo os princi- 
pios consagrados pelos bispos rennidos em conci- 
lio; as Constilui@t% pontiFcim, comprehendendo os 
principios fianccionados pelos papas; o cosruma, 
comprehendendo os principios derivados directa e 
imediatamente da eonscieneia collectlva dos fieis; 
as teia cigiã, abrangendo os principios estabelecidos 
pelo Eslado; as eoncordatas, comprehendendo os 

gtincipios que emanam da Igreja e do Estado wo- 
jnnctamenle. 

4s fontes do direito ecclesiaslico como collecções 
das leia da Igreja, podem classificar-se em fontes do 
&miro antigo, fonies do direi60 rota e fontes do &iio 
aouissimo, abrangendo as primeiras as wllecções do 
direito ecclesiaslico antigo. as segundas as colle- 
cçfies do direito ecclesiastico novo, e as terceiras as 
callecç&s do direilo ecclesiastico novissimo. 

Aqui nSo iractamos das fontes do direito ecdef 
siastico como cansas efficientes deab direito, por- 
qoe este assumpto abrange o estudo dos orgãos da 
constituiçiío da Igreja, que serA feito mais iarde no 
seu ~ogar  competente. ~ccopamo-nos, por isso, aqui 
das fonies unicamente po segundo e terceiro sentido. 

Alem das fontes communs do direito ecclesiastico, 
e que pertencem ao direito ecclesiastico universal, 
hmbem ha as looies particulares do direito eccle- 
siaslico portnga4s, de que nos occnparemos no 

'capitulo seguinte. As fontes commnns do direito, 
eeclesiastico 'tambem s8o fontes do direito ecde- 
aiastico portugnhs, visto elle cornpwhender o direita 
acclesiaslico universal em tudo o qae niio estiver 
derogado pela disciplina parlicalar da Igreja por- 
togndsa 4. 

, Bõ;. Escriptura. - A Eswiplura B a cdlecçlo 
dos livros sagrados do christianisrno. Esta denomi- 



nação foi adoptada pelos padres gregos e latinos, em 
harmonia com o exemplo de Chrislo, que deu aos 
livros sagrados dos judeus o nome de Escriptnra. 

A Escriplnra tambem se denomina Biblia, palavra 
derivada dum vocabulo grego, que significa livro. 
Designou-se, por Oste modo, a colleqlio dos livros 
sagrados do cbrisliaoismo, porque se considerou 
esta collecção o livro por excelleneia. . 

A Escriptnra soffre duas grandes divisões: Antigo 
Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testa- 
mento comprebeode os lirros que foram escriptos 
antes da vioda de Chrieto. O Novo comprehende 
iodos os livros que foram escripios depois da vinda 
de Chrislo. A debermlnação dos Iivros que perien- 
cem ao Aoligo e ao Novo Testamento B feita por 
meio do canon. 

Este termo, na sua significação propria, quer 
dizer, mmo sabemos, norma ou regra, mas aqui 
tambem designa i n h ,  lhfa ou caraiugo. O canosa, 
por isso, significa o calalogo dos livros que lEem 
um caracter sagrado, e que os christãos julgam conter 
a regra de fB revelada divinamente para instrucção 
da bumanldade. Segundo os catholicos, para um 
livro ser considerado camnico, torna-se uecessario 
que a Igreja o lenha declarado sagrado, isto 8 ,  
divinamente Inspirado. Neste senlido tem procedido 
a Igreja, visto ter elaborado a lista dos livros que 
se encontram nestas condifies, e que constilnem o 
canoa catholico. 

Segundo o Concilio de Trento (sess. [v) ,  o Antigo 
Tastamen to compõe-se dos livros seguintes : Pm#- 
wwho (compreheodeado o Genesis, o Exodo, o 
Levitico, os Numeros a o Deuteronomio); Jostie; 

Juizes; Rufh; Reis (em numero de quatro); Para. 
lipomenu (em numero de dous}; Esdrmp (compre- 
beodendo o primeiro livro deste nome a o de 
Nehemias ou segiindo de Esdras ) ; Tobias ; Judisk; 
Esliier; Job; Psalmos ds Dauid (em numero de cento 

' 

e cincoenla) ; P0raEolas ; Eccksiastes; Canrico dm 
Canricos ; Sabedorao ; Eccle98aslico ; fmias ; Jeremias 
com o do Barorch; E2echiel; Da~íiel; Doze prophetas 
menores (Oseas, Jod, Amos, Atdias, Jonas, Wicbeas, 
Nahum, Habacuc, Sophonias, Aggeos, Zacharias e 
Malachias); dfackabeus (dous). 

O Novo Testamento, segundo este concilio, abrange 
os livros seguintes: quatro Evangelhos (seguiido S. 
Matheus, S. Marcos, S. Lucas e S. João) ; Actos dos 
Apostolos; quatorze Epishias de S. Pa~ab (aos,Roma- 
nos, aos Cotiolhios (duas), aos Galatas, aos Ephesios, 
aos Philippanses, aos Eolossenses, aos Thessaloni- 
censes (duas), a Thimolheo (duas), a Tito. a Pbile* 
mon, aos Hebrens); duas Epnsdas de S. Pedro; tres 
Epis~oIas de S. Joáo; iama EpMloIa ds S. Thiogo; uma 
da S .  Judas; Apocaiypse. 

O concilio do Yaticano (sess. iir, cap. ir) cosfir- 
mon o canon do concilio de Twnto. 

A maior parte dos livros do Antigo Testamento 
foram escriptos em bebren, havendo, porem, fra- 
gmentos redigidos em chaldeu, alguns lirivs com- 
postos em grego e outros sobre cuja liagua originaria 
ainda não estão de accordo os erilicos. Os livros 
do Novo Testamenlo foram escriplos em grego, com 
excepção do Evangelho de S. Mathens, que foi com- 
posto em syro-cbaldaico. 

A Biblia tem sido objecto de muitas versões, 
A versáo, porem, que e adoptada pela Igreja Caího- 

6 



uca 6 a Vulgata. devida a S .  Jeronymo, mas feitta 
sobre versões anteriores, principalmenfe a Z6alica. 
A Vulgata B uma Iraduqáo latina e a sua denomi- 
nação equivale 4 expressão Vulgaca Edilio, com a 
significação de texto corrente e acceito da Escriptura. 
Data do secúlo v. O Concilio dde Trenlo (sess. tv) 
sanccionou solemnemente a auctoridade da Vulgala, 
declarando-a autbentica e determinando qne se fizesse 
uma ediçáo official desta versão. Em harmonia com 
ssla disposição, os Pontifices fizeram preparar e 
pubIicar uma nova edição da Wgara ,  tornandom 
daqui por diante esta versão a adoptada pelos theo- 
iogos e canonistas catholicos. 

O texto da Biblia eoeootra-se dividido em capitulas 
e ver~iculos numerados. Esta divisão appareceu 
quando se começaram a organizar wncordancias 
do texto sagrado, isto 6, pelo secalo xiii. 6 assim 
que o Cardeal Hugues de Saint-Cber, tendo organi- 
zado em i340 a primeira coocardancia verbal para a 
Vulgato, a fim de tornar possiveis as invesligaçòes 
no texto, dividiu os livros da Biblia em capitufos e 
subdividiu cada capitula em sete partes, que distln- 
guiu I margem pelas letras - a, b, c, d, e, f, g -. 

A divisão em capitnlos loi conservada. O mesmo 
não araoteceu com a snbdhisão por letras, que fui 
posta de lado, depois de ter sido usada durante perto 
de trezentos annos. A numeração dos versiculos 
foi iutrodnzida pelo celebre impressor parisiense 
Robert Glienne, em Iõf i i ,  numa edição greco-latina 
do Novo Tesfamento, e, em 1555, numa edição da 
Biblia completa. Robert ktienne indicou a numera- 
ção d margem. Theodoro de BBze introduziu-a no 
proprio t a t o ,  em i56õ. A numeração dos versiculos 

tem persistido at8 nossos dias, apesar de se ter reco- 
nhecido que ella nem sempre é feliz, visto em muitos 
logares estar em desharmonia com o sentido. 

A Biblia foi tambem traduzida em quasi todas as 
iinguas modernas, sendo a maior parte das ediç6es 
devidas á Sociedade Biblica, fnndada em Londres 
em 1804, que cbegon a publicar a Biblia em mais 
de duzentas línguas OU dialectos, em numero de 
mais de duzentos milhoes de exemplares. Entre as 
lraduqões portugu&as, devemos mencionar : a de 
João Ferreira A. de Almeida (Novo Testamento 
em 1681 e Antigo em 4748); a de Fr, Francisco de 
Jesus Maria Sarmeoto, denominada Historia biblica 
em l a t h  e porltdgrb (l778) em 44 tomos, sendo 
a tradacçáo paraphraseada; e a do P . O  Anbnio 
Pereira de Figueiredo, intitulada Btblia Sagrada tra- 
duaiida em portuguhs segundo a V ~ l g a t a  latina, illw - ~ 

Irada wm prefaçóes, aotas e lições variantw (1791), 
sendo esta a traducção mais conhecida. 

Segundo a doutrina catholim, a Biblia tem uma 
andoridade divina, v i s h  os livros de que ella se 
compae terem sido inspirados por Deus, isfo 6 ,  
terem Deus por auclor, como diz o Concilio do 
Valicano [Cmt.  Dei &bius, cap. ri). 

Os protestantes tambem admitlem que a Biblia bein 
uma aucloridade divina, mas insurgem-se wntra o 
poder que a Igreja se attribne de determinar os 
livros canonicos, visto ella não poder dar  a um 
livro um caracter que eile não tem por si 

1 Calisse, Dindto c~desiastia~, pag. 119 e seg. ; Trochm, Lca 
S a i n t ~  Bible, tom. I, pag 3b e seg.; Vigouroax, Manual bibliwe, 
tom, i, pag % e seg ; Sabaiier, Bqiiuse d'une plrilosophis c& 
lo rsligm, pag. 213. 



26. Tradição. - A tradição designa em direito 
ecclesiastico, tanto a forma parlicular como a dou- 
trina christã se propaga, como a propria doutripa 
propagada por ella, se bem que este ultimo sentido 
seja o mais geralmente adoptado. 

Neste sentido, a tradieão cornprebende as doutri- 
nas chrislãs qw, tendo sido arrabelecidas primitivo- 
mente de uiva voz, foram conseruadas e traP1Srntltidas 
por meios diversou da Bablia. O direito ecclesiastico 
catholico considera a tradição uma fonte da revelação, 
attribuindo-lhe a mesma auctoridade que i Escripiura, 
O christianismo foi estabelecido principalmente pela 
predica e pelas instrucções de vira voz e por isso 
não pode deixar de se atleoder, na determinação 
dos principias e ideas desta religião, A tradicão. 
Ha sete apostolos de quem não possuimos escriplozi 
alguns, sendo certo que elles fundaram Igrejas, que 
ibes sobreviveram e conservaram a sua T e  por longo 
tempo, anles de possuirem a Escriptnra na sua 
lingua. 

Accresce que a Escriptnra não altesla aos fieis a 
antbenticidade, a integridade e a divindade dos livros 
santos, bem como o sentido que se deve ligar a 
muitas das suas passagens. Sb a tradição B que 
pode resolver estas difflculdades, indicando quaes 
são os livros divinamente inspirados e qual o rer- 
dadeiro sentido dos seus texlos, visto não haver 
heresia que não se tenha procurado fundamentar 
nelles. 

Os protestanles admiltem a aucloridade exdusiva 
da Escriptura e rejeitam, por isso, a lradição. Mas 

ficam imflossibilitados de provar a autbenticidadd 
dos livros santos. Isto foi reconhecido pelos angli- 
canos, que chegaram a acceilar a auctoridade dos 
qnatro primeiros concilias e os escriptos dos padres 
dos cinco primeiros seculos. 

A fonte mais abundante da tradiçxo enconlra-se nos 
escriptos dos Sanfos Padres, que sào os'esw$tores 
qua iliustraram a Ispqia com as suas obras, dissin- 
guindo-se pela m a  piedade e dedicaçdo ao christia- 
nismo e gwe a propria Igreja considera taes. Nem 
todos os escriplores ecclesiasliccis se podem, pois, 
considerar Sonrm Padres, mas sbmenle os qae foram 
approvados pela Igreja. E' que sb aqnelles que se 
encontram em communidade com a Igreja podem 
dar teslemnnho da sua fh, visto os escriplores que 
se encontrarem fora della não poderem oõerecer 
suflicientes garantias de certeza e de verdade. 

A Igreja tem exprimido a sna approvação de 
varios modos. Nos primeiros tempos, bastava a 
impressão immediala que a vida e as acçóes de um 
auctor faziam sobre os fieis, para elle ser admitlido 
no numero dos Santos Padres. Depois, o uso que 
a Igreja, reunida em concilio, fazia dos escriptos 
de nm aoctor para combater a heresia tambem foi 
considerado como involvendo orna approvaçáo im- 
plicita. Finalmente, a Igreja fez tambem approvages 
posilivas e solemnes, como aconteceu com o Papa 
Leão o Grande, que elevou d categoria de Santos 
Padres, por meio de bullas pontificias, S. Thomaz de 
Aqnino e S. Boavenlnra. 

Ainda não se fixou a epocha em que deve acabar 
a lista dos Santos Padres. Em lodo o caso, o incoo- 
testavel B qae nm Padre da Igreja deve ser tanto 



mais respeitavel, quanto mais se apprmimr dos 
tempos aposlolicos, porque neste caso o seu teste- 
munho a respeito da lradição primillva tem mais 
auctoridade i. 

22'. Canoneil dos conciiioil. - Os canones dos 
concilios são as normas estabelecidas pelos pastores 
da Igreja, reunidos nas assemblêas denominadas 
conciliusA 

A palavra eoncilio, na sua accepç3o mais lata, 
significa toda e qualquer assemblha, pnncípaimente 
deliberanle, abrangendo assim as assembl8as pnra- 
mente politicas, as assembléas ecclesiasticas e as 
assembleias mixlas. Por extensão. a palavra concilio 
chegou m q a o  a ser empregada como synonimo 
de Igreja. Estas accepfies foram pouco a pouco 
cabindo em desuso, e por isso a palavra concilio 
acabou por se tornar a denominaç?io propria das 
assembl8as em que os pa8tores da Igreja deliberam 
sobre os negoclos ecclesiasticos. 

Alem da expressão concilio, ha a de synodo. 
A expressão sgnodo designa, na sua acwpçao mais 
tala, tambem toda e qualquer reunião. As conslilui- 
ç5es apostolicas denominam deste modo as reuniões 
ordinarias dos chrislãos para .assistirem ao cuilo 
divino. Com o tempo, aquella expressao passou a 
designar nnicameole as assemhlbas ecdesiasticas, 
sendo empregada cumulativamente com a de concilio. 

i Gosehler, Diciionaire mcyciopidiqrt dt lu Ilidologis tatholique, 
tom. xxiv, pag. 1 ; Franzelin, De Iradiliotse, pag. 180; Bovon, 
Dogmafiquo chritieniu, tom. 11, pag. 19ü; Calisie, Dinllo seele- 
mostuo, pag 38. 

Ultimameale, porem, alguns escripiores prehnderam 
diíferenciar os synodos dos concilios, estabelecendo 
que os synodos são as assemblbas do clero de uma 
diocese presididas pela seu bispo, e que os concilios 
são as assembt8as dos bispos presididas por um 
principe da Igreja. 

Parees,nos, porem, pouco acceitavel esta doutrina, 
porquanto ambas estas assembl8as apresentam os 
mesmos caracteres geraes. Tractam sempre de 
assembleias de pastores da Igreja, que deliberam 
sobre materias ecclesiasticas. Divergem, é verdade. 
quanto i composição e aos effeitos, mas isso não 
é sufficiente para a differenciação de denominaç80, 
~ i s l o  entãd tambem se deverem designar por novas 
express6es os concilios provinciaes, os cuncilios 
nacionaes, etc. 

Podem de6oir.se os concilios como msetn.bMa8 de 
ecclesiasticos, e prinçipaimen!e de bispos, reguiarmence 
contiwdas para &liberar sobre auumptos religiosos, 
Dividemm em gwaes on ecumenicos, nacionrses, pro- 
vinciaes e diocesanm. Aqni unicamente temos a 
tractar dos geraes ou eeumenicos. 

O concilio ecumenico 6 a assembl8a geral do 
episcopado sob a auctoridade do Papa. A ecnmeni 
cidade nIo resulta da presença de todos os bispos 
ou arcebispos no concilio, mas do facto do Papa os 
ter convocado a Lodos. O numero de bispos não 
basta para qualificar um concilio. O concilio nacio- 
nal de Carlhago de 118 leve 247 membros, emquanto 
que o concilio ecumenico de Constantinopla de 381 
não ieve senão 150. 

A convocação dos coneilios ecumeniws pertence, 
no direi10 actual ao Papa, vis10 este ser o cheie 



da Igreja universal. Os imperadores, porem, con- 
moaram, nos primeiros tempos do christianismo, os 
condlios ecumeoicos. A unica tentativa eficaz para 
tirar ao Papa esta prerogativa remonta ao concilio 
de Conslança (1444-14f8), que decidiu que o epis- 
copado se devia reunir periodicamente em epochas 
fixas. primeiramente depois de um intervallo de cinco 
annos, em seguida depois de um interna110 de sele 
annos e finalmente de dez em dez annos. 

Os principaes membros dos concilios ecntnenicos 
são os bispos, que em taes assembldas desempe- 
nham as funeções de juizes e de legisladores da 
Igreja universal. Por isso, para nm concilio ecnme- 
nico. devem convocar-se os bispos de todo o mundo, 
os quaes sáo obrigados a comparecer, a não ser 
que se dB um legitimo impedimento. 
Sb membros dos concilios não s6 os bispos con. 

Ermados e sagrados, mas tambem os bispos con6r- 
mados mas não sagrados, visto os concilios serem 
objeclo do poder de jurisdicção e n a  do poder 
de ordem. Discute-se muito, porbm, se os bispos 
in partibus LEem direito a ser coovocados e admilti- 
dos nos concilios, com voto daliberalivo. 

São Lambem membros dos concilios com voto 
deliberativo os cardeaes - que não sáo bispos -, 
embora se discuta se Ibes perlence tal direila, em 
virtnde de um privilegio ou de um mstume, pare- 
cendo. porbm, que elle é a consequencia da prefe- 
rencia que os ponri6ces téem dado aos cardeaes, 
em tudo que náo depende do poder de ordem. 

AlBm dos bispo8 e dos cardeaes, são ainda mem- 
bros dos concilios com v010 deliberativo, os geraes 
das ordens rdgiosas e os ahbades exemptos. Nos 

primeiros tempos da Igreja, eram Lambem membros 
dos concilios, com voto deliberativo, os chorepisco- 
pos, assimilados, no que diz respeilo aos synodos, 
aos bispos propriamente dictos. Costumam Lambem 
fazer parte dos concilios, mas s6 com voto consul- 
tivo, theologos e canonislas, a fim de elncidarem as 
diversas questões que se discutirem. 

A presidencia dos concilios ecumenicos pertence, 
no direito actual, ao Papa. Sendo o direito de pre- 
sidencia quasi uma consequencia do dfreib de 
convocação, não B para admirar qne alguns dos 
primeiiros conciIios ecumenicos tenham sido pmsi- 
didos pelos Imperadores. Em geral, o Papa assiste 
pessoalmente ao concilio, mas pode fazer-se repre- 
sentar por delegados. No concilio de Trento, era 
representado por tres cardeaes, dos Ires graos da 
hierarchia ( bispos, presbyteros e diaconos ), qne 
tinham poderes muito extensos, incluindo o de 
transferir o concilio, com approraçáo da maioria 
da assemblba. 

Para qne os trebalbos do concilio possam dar 
resultado, torna-se neeessario que haja liberdade de 
discusslo e principalmente de volo. O voto de cada 
bispo deve ser livre. Se houver a suspeita de que tal 
liberdade nso foi respeilada, a snprema auctoridade 
ecclesiastica tem o direito de declarar a nntlidade 
das deliberqões. Albm disso, torna-se neceiisario 
que os membm do concilio examinem maduramente 
as questões que Be ventilam nestas assemblêas. 

Dahi a coflveniencia e a utilidade das congrega- 
ções, para que são convidados tbeologos e canomslas, 
e onde se estudam as materias sobre que se tem de 
pronunciar o concilio. Estas congregações, que u5o 



são publicas, variam muito segundo as circnmslan. 
Bas em que funcciona o coneifio. 

A voiação faz-se em sessão publica, depois dos 
assamptos estarem slifficienternente escIarecidos. 
A forma da votação tem divergido muito. Anles do 
concilio de Constança, votava-se individualmente; 
mas neete concilio, para neulralizar a superioridade 
qne tinham, pelo seu grande numero, os prelados 
italianos, votou-se por naçóes. Cada uma das cinco 
nações, Italia, França, Allemanha, Inglaterra e Hes- 
panha, obteve direito a nm volo, resolvendo-se as 
questões pela maioria obtida nestes cinco votos. 

O concilio de BasilBa inimduziu ainda outra 
fonna de votar. Dividiram-se, sem distincçáo de 
nacionalidade, os membros do concilio em quatro 
grandes commissOes, da fe, da paz, da reforma e 
dos negocios geraes. Cada commissão tinha o seu 
presidente e reunia-se tres vezeei por semana. 
Quando nma commissão tinba elaborado algum 
decreto, communicava-o As outras, o qual se tor- 
nava decreto synodal, se fosse approvado por ires 
commissões. 

Nos concilios que se seguiram ao de BasilBa vol- 
lou-se ao voto individual, de modo que, qnando no 
começo do concilio de Trento, os legados do Papa 
perguntaram se se devia miar por na@es ou indi- 
vidualmente, foi eute nltimo modo O admiltido, como 
mais conforme As tradiçTies da Igreja. 

Os decretos dos antigos concilios ecumenicos 
foram approvados pelos Imperadores. Com o tempo, 
porem, veio a estabelecer-se a doutrina de que os 
concilios ecumenicos precisam, para ler valor juri- 
dico, da approvação do Papa. 

A necessidade desta agproqação e jnçti0cada pelos 
acriptores catholicos com a consideração de que a 
Igreja universal não pode existir onde falta o sen chefe 
visivel. A approvatão expressa dos legados do Papa 
não dispensa a conbrmação pelo soberano PontiGce. 

Os concilios ecumenicos gosam de grande at~cto- 
ridade no direito edesiastico catholico, visto as 
suas decisões em materia de fb e de moral serem 
consideradas infalliveis. Sob o ponto de visla disci- 
plinar, porem, as detisoes dos concilios ecumeoicos 
constituem simples leis eccIesiaslicas, que podem 
ser modificadas ou abrogadas segundo os modos 
legitimos. 

Nem lodos os escriptores apresentam o mesmo 
numero de concilios ecumenicos. Bellarmino conta 
dezoito, notando, porem, as duvidas que offerece o 
v concilio de Latrão. Alguns historiadores levanla- 
ram duvidas sobre o concilio de Vienna de 1344. 
De modo que sb os dezasete condlios segninles são 
reconhecidos como ecumenicos, sem nenbuma recla- 
mação : o ds Nika de 325, o primeiro de Constao- 
tioopla de 381, o de Epbeso de 631, o de Chalcedonia 
de 451, o segundo de Conslantiopla de 583, e 
terceiro de Constanlinopla de 680, o segundo da 
Nicêa de 787, o quarto de Constanlinopla de 869, 
o primeiro de Latrão de 1153,  o segundo de 
Latráo de 1439, o terceiro de Latrão de 4479, o 
quarto de Lalrão de i%l5 ,  o primeiro de Leão 
de I Z i e ; ,  o segundo de Leão de (274, o de 
Aorença de 1438-14441, o de Trento de i.515-11163 
e o do Vafiqano de i889. 

Não ha accordo a respeito da ecumenicidade doa 
seguintes concilios: o de Sardica de 363-344, O 



de TmHes de 692, o de Vimna, de 1311, o de 
Pisa, de 1409, o de Constança, de  1444 a 1418, 
o de BasilAa, de 1431 a 1439, e o quinto de 
Latráo, de 4519-ii517 a. 

BB. Concilias de Conetança e de Basiléa. - 
Na impossibilidade de fazermos a bisforia de rodos 
os concilios ecumenicos, porqne isso levar-nos-hia 
muilo looge, limitar-nos-hemos a estudar os conci- 
lios de Constança, Basilka, Trento e Vaticano. pela 
importancia que estes concilios t8em na exposição 
do direito ecclesiastico. Os concilios de Conslança 
e de Basilba representam o triumpho na Igreja dos 
principias democraticos, ao passo qne os concilios 
de Trenlo e do Vaticano manifestam a tendencia da 
centralização papal, que actualmente domina oa orga- 
nizaçla ecclesiasfica. 

O concilio de Conslança foi convocado em 1414, 
qnaodo a Igreja atravessava uma das crises mais 
prolundas por pne tem passado. Effectivamente, a 
Igreja tinha-se dividido, no começo do seculo xv, 
em dnas grandes fac@es, encontrando-se gover- 
nada por dous papas differeoles, residiodo um em 
Roma, e antro em Avinhão. A qnestão ainda se 
veio a complicar qnando o concilio de Pisa, reunido 
em 1409, se propbs acabar vam o scisrna, depondo 

1 HBfBId, Ristoirs das concilu, tom. r, pag. 7. 66 e 9%; 
Casteiiari, li diritlo seclsriaalim ml ~ U O  awoigtniento alorico, 
tom. I, p y .  92 e aeg.; Bsrgier, Dicrlnnatrs d4 libsoragk, 
tom. 111, pag. 405; Gosobler, Dicitonna~re t l a  t h k l o p  ratho- 
ltgus, tom. v, pag. 94; Bouix, Da mncilio emmmtco, pag. 70;  
A n b  Mater, L'églisa tuboirque, pag. !&I e ser. 

os dous Papas existentes e procedendo h deiaao de 
um novo Papa, pois daqui por diante a Igreja ficou 
dividida em tres facções, governadas por tres com- 
pelidores, que se amaldiçaavam, calumniavam e 
excommongavam reciprocamente. 

O concilio foi coovocado precisamente para fazer 
terminar o scisma. que dividia, ba muito tmpo,  a 
Igreja, com prejnizo geral para a vida religiosa e civil 
das sociedades daqnelle tempo. O Papa Joao XXUI 
de Roma, porem, procurou evitar, por todos os 
modos, qne o concilio o podesse prejudicar, embara- 
çando as discussões e deliberaç5es desta assemblha. 
O concilio procede11 com moderaçzo, pedindo ao 
Papa a renunna volunlaria da sua dignidade, que 
elle proinetteu apresentar. desde o momento em que 
isso fizesse cassar o scisma. 

Tal expediente desagradou ao Papa, que procurou 
sahir da dificuldade, fugindo de Constaow e ten- 
tando depois dissolver ou adiar o concilio, sem 
resnltado, visto similhante procedimento concorrer 
atb para unir mais intimamente os prelados entre 
si, produzindo um effeito diametralmente opposto ao 
desejado. Desembaraçado da influencia do Papa, o 
concilio admittin claramente a doutrina de que o 
concilio ecumenico e superior ao Papa. Foi esta 
doutrina que inspirou as quatro proposições formu- 
ladas por Gerson, que o concilio de Conslança 
coosideron bases fundamentaes da constilnição da 
Igreja. 

Segando a primeira proposiç80, o concilio de 
Conslança rannido regnlarmenle e representando a 
Igreja militante, recebeu o seu poder immediata- 
mente de Christo. Por isso, todos os fieis, incluindo 



o Papa, $50 obrigados a obedecer-lhe, em tudo o 
qne respeita A f6, ;I emrlincçao do scisma e i! reforma 
da Igreja, no seu cbefe e nos seus membros. Na 
segunda proposiçáo, eommina~am-se penalidades wn- 
tra lodos os Eeis, incluindo o Papa, que se recusas- 
sem a obedecer 8s decisões desta concilio ou de 
um futuro concilio ecumenico, podendo recorrer-se 
ao b r a p  secular para obter a sua applicaçãio. Fia 
terceira proposição, considerava-se a ausencia do 
Papa escandalosa a eomo fazendo suspeitar que elle 
era favoravel ao scisma e berettco. Na quarta pro- 
posi~áo, declarava-se qua o Papa Joáo bem como 
todos os que foram convocados para o concilio 
tioham gosado e doviam gosar no fuluro de inteira 
liberdade. 

O conalio mostrava, porem, rnuilas besilaç5es 
relativamente ao modo de terminar o scisma, por- 
quanto n%o deram resultado as negociaçííes que 
eutabolou para obter a abdicaçso voluntaria dos 
pontiâcw., Vendo, porem, que assim nada wnae- 
gola de nlil depoz dons dos papas, ao mesmo tempo 
que o outro apresenlava a sua abdicação, proce- 
dendo assim da nm modo muita honroso e banefico 
para a Igreja, Foi alei10 para os substituir. por 
suffragio nnanirne doe cardeaes, Yartinho V, que 
era geralmente respailado pela pureza dos seus 
cosinmes, pela soa moderação e pelo seu amor 
pela paz. 

O coneiiio, depois de oonsegrilr restabelecer a 
paz e nniao da Igreja, procurou proceder A sua 
reforma. O concilio cbegou a assentar as bases 
desta reforma, entre as quaes entrava o principio 
dfmocratico da rennião periodica dos coocilios 

ecnmenicos. Martinbo V, porem, procurou obviar 
por todos os modos 6s enigencias do concilio de 
Constaoça, alri que. elle foi eneerrado em 24 de abril 
de i418, 

A .  ecurnenicidade do concilio de Constança 6 mo- 
Lroverlida. Segundo a doutrina ultramon tana, são 
ecumanicas sbmente as sess&s realizadas depois da 
eleição de Marlinho V, com a sua approvagão e con- 
sentimento, e os decretos das sess5es anteriores 
relativos A 6, porqne esses foram approvados pelo 
Papa. Prelende-se assim não condderar ecbmeoicos 
os decretos sobre a superioridade do concilio relati- 
vamente ao Papa. Não poda, porem, haver duvida de 
que o Papa Martinbo V, logo depois de eleilo, publi- 
cou uma bnlla em que delerminava que lado o que 
foi approvado e condemnado pelo concilio de Coas- 
tança fosse appro~ado e condemnado por todos os 
fieis. Alguns auctores, como Hubler, ainda comba- 
tem o ponto de vista romano, notando qae o requisito 
de ama approvação pootificia para as decisfies conci- 
fiares nZo wrresponde ao direito do saculo xv, e 
põem em duvida a legitimidade do Papa Martinbo V. 

No concilio de Conslança conseguiu-se afinal 
sbmento pbr termo ao scisma e eleger um Papa 
legitimo, ficando ainda sem realização a reforma da 
Igreja, ba tanb tempo desejada. Punham-se grandes 
esperanças num decretn do concilio de Couslança, 
delerminando que se celebrasse um novo concilio 
dahi a cinco annos. Passaram-se, porem, esses 
anoos sem qne fosse convocado o novo coocilio, 
mas por 6m Marlinho V, apesar de todos os eslra- 
lagemas e pretextos que empregou para o retardar, 
viu-se obrigado a reuni-lo em Pavia, donde lai 



transferido para Sienna e depois para Basilka 
em 4431. 
. O concilio de Basilba B um dos mais imporlantes 

da historia da Igreja. O poderoso movimento que se  
nota na Igreja do seculo xv, Iuclando wntra abusos 
muito arraigados e contra o dominio arbitrario e 
intoleravel dos Papas scismatiws, fez-se sentir 
profundamente neste coocilio. Os dous principaes 
assumptos que foram submettidos á deliberaçãu 
deste famoso concilio foram a união das Igrejas, 
grega e latina, e a reforma geral da Igreja, tanto no 
seu cbefe, como nos seus membros, que se tinha 
resolvido uo concilio da Constança. 

O uoncilio, peios processos que empregou e pelos 
primeiros decretos que publicou, mostrou clara- 
mente que esta assemblèa estava resolvida 3 realizar 
a missão que lhe incumbia, em face da crise grave 
por que estava passando a Igreja. Eugenio IV, suc- 
e s s o r  de Marlinho V alarmou-se exlraordinaria- 
mente com a orientação que ia tomando o concilio, 
e, temendo a reforma que elle se propnnba levar 
por dean te, procurou salvar-se, tentando por duas 
vezes a dissolução do concilio e transferil-o para 
Bolonha. Os padres do concilia QppOZ13~aai-S0 vigoro- ' 

samente a estas lentativas e provaram, com os decre- 
tos do concilio da Coustanqa e com ouiros argumentos 
de agaal valor, que a auctoridade do concilio era 
superior á do Papa. 

A lacta azedou-se de tal modo, que o concilio não 
duvidou empregar as medidas mais enargicas contra 
o Papa, chegando ale a insiaurar-lhe um processo 
e a depol-o, elegendo outro Papa, Felix V. Por 
seu lado, o Papa declarou nullos todos os decretos 

do concilio e, c ~ o d ~ m n o u  ao inferno e As penas 
eternas os membros do concilio, ao mesmo tempo 
qne convocava e inaugurava pessoalmente ontro 
conciIio em Ferrara. O mundo ficou e~tnpefacto 
peranle este extraordinario e deploravel facto, náo 
da existencia de dous Papas, porque isso jB estava 
habiinado a vhr, mas de dous concilias, aprasea 
tando-se ambos como ecumenicos, tendo cada um o 
s0u Papa. 

A maior parte da Igreja seguiu a cansa de 
Eugenio, ao passo que Felix foi reconhecido como 
Papa legilimo por varias Universidades, como a de 
Paris, a por varios soberanos e Estados da Europa. 
O concilio de BasilBa continuou os sens traba- 
lbos, fazendo leis e publicando decretos aib ikb3,  
não obstante os esforços que Engenio e os seos 
adeptos fizeram para pbr termo a sua actividade. 
Os padres do concilio retiraram-se neste mesmo 
anno, depois de terem declarado que o cancilio 
não tioba sido dissolvido e qne ellss retomariam 
as suas deliberaçaes em Basilba, Leão on Lausanne, 
desde o momento em que se proporcionasse occa- 
sião para isso. 

A ecnmenicidade do concilio de Basilba iam dado 
logar a muitas divergencias entre os canonistas, 
Uns consideram ecnmanico todo o coocilio desde a 
primeira sessão at8 A ultima; oulros recusam o 
caracter de ecumenicidade a todo o coocilio de 
BasilBa, isto 8, a todas as suas sessões; outros 
consideram ecumenico o condlio de BaeilBa ate 4 
sua Lransferencia para Ferrara. Parece-nos, porem, 
inteiramenb insustantavel a opinião que recusa o 
caracler ecumenico a lodo o concílio, porqnaoto 

T 



elle satisfaz a todos os rôqnisitos de um concilio 
acumeaico, at8 A sua iransferencia para Ferrara, 
sendo atb os seus decretos approvados pelo Papa 
Eugenio I. 

20. Conciiios de Trento a do Vaticano. - 
A n e ~ s s i d a d e  de um concilio, que jb era reconhe- 
cida, ha mnito, como meio de realizar a reforma 
do eslado decadente da Igreja. antes do appareci- 
mento do protestantismo, tomou-se ainda mais evi- 
dente com a crise produzida por este notavel 
acontecimealo. E' por isso qne, na diera de Augs- 
burgo de i830, se combina, enlre os pn'ncipes 
protestantes e Carlos V, a reunião de um concilio 
geral para trazer a paz a Igreja e congregar os 
dissidenles, e no lractado de Nurimberg o Imperador 
se compromette a obter do Papa a convocação do 
concilio dentro de um aono. 

O Papa Clemente V11 15 que se não moslrou 
muito disposto a attender a necessidade do concilio 
e a ouvir as instancias do Imperador. Por um lado, 
o Papa bmia que o concilio consagrasse os prioci- 
pios estabelacidos pelos mncilios de Constança e de 

1 Gosebler, Dk4ionnaird da thlobgis catkdiqne, tom. v, 
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BasilBa, que eram rasgadamente democralicoa, tur- 
nando-se, por isso, a&. a arle de evitar o concilio 
uma das babilidades da curia romana. Por outro 
lado, Clemente VI1 eslava convencido da impossibi- 
lidade de um accordo com os protestantes relativa- 
mente A celebração do concilio, visto elle querer 
que esta assembl6a se realizasse em Italia e segundo 
a forma usada pela Igreja nos concilias ecumenicos, 
com a promessa de todos se submeilerem aos 
decretos eslabelecidos, e os protestantes propugoa- 
ram pela sua celebração na Allemanha, sem o Papa 
ter supremacia alguma sobre o concilio, para na0 
ser parte e juiz ao mesmo tempo, nnma questão 
pro~eniente das bnllas ponlificias sobre as indul- 
gencias. 

O Papa, porem, não se podendo oppôr franca- 
mente A convocaç3o do concilio, foi contemporizando 
com Carlos V, atb que, vendo que as suas insisien- 
cias se tornavam mais decisivas, se soccorreu do 
anxilio do seu emulo Francisco I, que combatia o 
Imperador. snstentando os principes proteslantes da 
Allemanha, Deste modo, assistiu a Europa a este 
extravagante espectaailo de um Papa, para evitar 
o eoncilio. se unir com os protestaales contra o 
Imperador catbolico, 

Os acontecimentos parece que deviam tomar outro 
rumo com a ascensão ao tbrono pontificio de PanloIII, 
que jB antes da eleição tinba manifestado a sua 
opinião acerca da necessidade do concilio. Mas, 
dentro em pouco, tambem esle pontifice autepoz a 
crise politica h crise religiosa, enveredando por 
ontro caminbo somente quando Carlos V encerrou a 
dieta de Ratisbona, com um decreto em qiie se 



proclamava a liberdade de crenças, ate que um 
concilio geral, ou, pelo menos, um concilio nacional 
alledo, e na sua falta uma diela, tivessem resolvido 
a qoestão religiosa. 

Nestas condiçíjes, Panlo llI, para evilar o periga 
de um concilio nacional e obedecendo i pressão 
imperial, teve de sanccionar a celebração do concilio. 
E, effectivameoíe, o coocilio foi convocado em 4% de 
maio de 454% para a cidade de Trento, sendo fixada 
a soa abertura para o dia i de novembro do 
mesmo anno. Deste modo, procurava-se offeracar 
uma transacção aos protesfanlas, escolhendo uma 
cidade situada nos confins da Italia e da Allemanba. 
A transac~ão ngo foi acceita pelos protestantes, que 
continnaram a oppor as mesmas razaes, quer quanto 
ao logar, quer qnanto 4s condições da convocaçso. 

O concílio, porem, unicamente abriu no dia 15 
de dezembro de l565, em virtude da agitacão poli- 
tica e religiosa da epocha. As primeiras divergen- 
cias da coocilio manifestaram-se a proposito da ordem 
das materias a lractar, O Imperador. procurando 
attrahir os pmlasbntes para a espbera do concilio, 
a fim de tornar possivel nm accordo, tinba pedido 
que se começasse pela reforma e sb depois se tra- 
classem as materias dogmalicas. Os deputados impe- 
riaas insistiram para que se salisfizerse este pedido. 
no que foram apoiados pelos bispos hespanhoes. Esta 
ordem de lractar as materias 8 que não agradava ao 
pontitim, que tinba ordenado, nas suas instrucções, 
precisamente o contrario, isto 8, que se tractasse, 
em primeiro logar, das questões dogmalicas. Desle 
modo, esperava o ponlifice, por um lado, desviar, com 
as abstrawes da dogmalica, a questão vilai para o 

papado e a base de todas as reformas, se o Papa 
era on não superior ao concilio, e, por outro, evitar 
qne viessem i collaçao os abusos desta aoctoridade. 
A Iucla ieminon pela discussão mista, iractando-se 
parallelamente das questões dogmaficas e das ques- 
t5es disciplinares, de modo que em cada sessão se 
lavrasse um duplo decreto sobre a donlrina e sobre 
a disciplina. 

Em todo o caso, a pnestao se o Papa era ou não 
superior ao concilio foi sempre a qaestão magna da 
assemblba de Trento, reapparecendo sob todas as 
suas formas. Valeram ao papado os jesoitas, que 
tiveram a habilidade de susteatar admiravelmente 
esta auctoridade numa crise tão violenla. Os Iega- 
dos do Papa foram empregando todos os argumentos 
para witar que fosse satisfeita a pretensão do partido 
da reforma, notando que era preciso primeiro que 
tudo proteger a fé, nao bastando por isso corrigir os 
costumes. 

Os protestantes, pela feiç?io que o concilio ia 
tomando, a lo  sb se recusaram a reconhecel-o, mas 
tentaram mesmo revoltar-se contra a anctorldade 
imperial, ficando, porem, rictorioso o Imperador. 
Então o Papa, temendo que a reconstitnitiio do 
poder imperial dessa forças a Carios V para exercer 
uma grande influencia no concilio e para obbr  
muitas reformas e concessões, e assim congregar os 
proiestantea, transferiu o concilio de Trenlo para 
Bolonha, tomando para pretexto uma epidemia qne 
appareceu em Trento. Este procedimeato do Papa 
não agradon ao Imperador. que se recusou a accehr  
as deliberações de Bolonha e pnblicoo o d&rato 
lnlerim de Augwta, em que providencia até o coo- 



cilio ser transferido para Trento, estabelecendo 
regras de fb e disciplinares, que, se não se harmoni- 
zavam com a doutrina protestante, lambem não se 
conformavam com a doutrina catholica. Como as 
negociações entaboladas para que os bispos qne fica- 
ram em Trenta viessem para Bolonha não deram 
resiiltado, o Papa viu-se obrigado a encerrar o con- 
cilio em setembro de 1569. 

O successor de Paulo 111, Julio 111, vendo que 
havia egual perigo em manter o concitio em Bolonha 
contra a vontade do Imperador, como em dissolvel-o, 
optou pela menor mal, reabrindo-o em Trento em 
4 de maio de 1.551, visto assim conquistar as sym- 
palhias de Carlos V. O concilio cootinuou a mani- 
festar a cada passo as divergencias das correntes 
que o dominavam e que impediam o sen fancciona- 
mento regular. Este periodo termina com a suspen- 
s2lo do concilio em 28 de abril de 4552, em virtude 
da guerra aotre o Imperador, os principes protes- 
tantes e Mauricio de Saxe, qne marchou sobre o 
Tyrol. 

O concilio que devia continuar passados dous 
annos, depois da sua suspensão, s6 foi reaberto no 
pootiflcado de Pio IV, depois dos pontificadas de 
Marcello I1 e Paulo IV, isto ri, doze annos depois 
daquelle facto, verificando-se lal reaberlura em 18 de 
janeiro de 156i. Foi neste periodo que o concilio 
iomou maior oumero de deliberações. Não deiroo 
de apparecer, em todo o caso, a questão que foi 
o pesadelo do pontificado durante este concilio - a 
snp$rioridade do concilio relalivamente ao Papa. a 
proposito da instituição dos bispos e das suas obri- 
gafles. Ainda nesta conjnnctura valeram ao papado 

os jesuifas, que tiveram artes de impedir qualquer 
resolução que directa ou indirectamente levasse 
gquella doutrina. O concilio, porem, ameaçava 
perder-se em argucias interminaveis. em que sem- 
pre revivia a questão que os pontifices pretendiam 
evitar. Por isso, Pio 1V propoz ls poiencias nrn 
accordo para terminar o concilio, que foi coroado 
de bons qmnltados. O concilio foi encerrado em 4 
de dezembro de 1863 e assim o papado, apoiandom 
no poder lemporal, pbde afastar uma das maiores 
borrascas que ameaqou subverter as snas ambiçóes. 
Pio IV confirmou as actas do concilio em 30 de 
dezembro de 1863 e convidou os Estados a r m b e r  
os seus decretos sem restricções. Ainda assim s6 
adheriram hs resoluções do concilio, sem restri- 
cçíles, Veneza, com os pridcipaes Estados italianos, 
a Polonia e Portugal. 

Lago qne cbegou a Portngal a bulla confirmato- 
ria do concilio, Benediclas D e u ,  enviada pelo Papa 
Pio IV em 26 de janeiro de 1566, como el-rei 
D. Sebastião desejasse a inteira observancia dos 
decretos do dicto concilio, publicou-se o alvarA de 42 
de setembro de 1866, em que este mooarcha mani- 
festa aquelie desejo e ordena As justiças seculares 
qne daem aos prelados todo o favor e ajuda para o 
exercicio da junsdiqão exlerno~temporal que lbes 
B attribuida nos decretos tridentinos. A execuçáo 
destes decretos foi regulada por varias diplomas, 
entre os quaes avulta a provisão de 19 de m a r p  
de 1568, que mandou a todas as justiças que aio 
pozessern embargo, mas dessem auxilio e ajuda 
aos prelados que quizessem exercer a jurisdicçilo 
concedida pelo Tridenlino. 



4 coacilio de Trenia riso consqnin realizar o fim 
que, devia ter em vista, por se ter ceiebrado numa 
epocha em que a separaqão da Igreja protestante 
da romana se encontrava consummada, dum modo 
definilivo e irrevogavel. O Imperador que Linha 
procurado no concilio o meio de evitar os peri- 
gos que a cteaçáo da nova Igreja podia trazer 
ao poder imperial, encontrou um processo mais 
seguro de conseguir o seu intento, que foi o rem- 
nhecimenio da liberdade de consciencia e callo. 
A reforma inierna que o concilio procurou levar 
a cabo não foi mais do qne uma obra reaccionaria, 
em que foi consagrado e exagerado o absolntismo 
anten'or. 

As decisões do concilio de Trenlo refenm-se aos 
dogmas e 4 disciplina. O concilio delerminou o 
teato da Biblia que devia ser considerado como 
autbentico pelos caibolicos. que B o texto da Yuigafu; 
maotove os sete sacrabentos anhriormente estabe- 
lecidos e que os protestantes pretendiam redtuir a 
dons ; afirmou a presença real de Christo na Eucha- 
risiia, negada pelos calvinistas e admitiida incorn- 
pletamente pelos Iutheranos; declarou que as crenças 
da Igreja assentam sobre a escriptura, completada 
pela tradiçiío; proclamou a superioridade da Igreja 
de Roma e a obediencia espiritual ao Papa como 
snccessor de S. Pedro e vigario de Christo. 

Em rnatsria de disciplina, manteve para o culto a 
lingua latina considerada como universal ; recusoii-se 
a admitiir o casamenio dos padres, reclamado pelos 
protestantes; prohibiu a accumula(30 de beneficias 
eccleslasticos; decidiu que os parochos e os bispos 
devem residir nas suas parocbias e nos seus biapa- 

dos; recommendou a lnndação de m i n i r i o s  para 
a iastrueç.30 e educação do clero. 

A reforma cathoIica procurou manter o principio 
da nniiío dentro da Igreja, contra o proteslaotismo, 
que levava d constituição de igrejas particulares 
independentes. Dahi a conservação no cnlto da 
lingua latina e a rejeição nelle das lingaas nacionaes; 
dahi a atllrmaçZo da supremacia do Papa sobre toda 
a Igreja, que, devendo ser um sb corpo, não podia 
deixar de ter um si, chefe; dahi a dontrina de que 
o Papa 6 o pastor universal da Igreja, com plenos 
poderea para a reger e governar. Tudo na Igreja 
devia partir do Papa e acabar no Papa, estabele- 
cendo-se assim a doutrina que em França se cbamou 
srlh*amMitana, isto h, doutrina dos que estõo alem 
dos Montes, Alpes, em ItaIia. 

A vida synodal da Igreja, inierrmpida desde o 
concilio de Tnnlo, reappareeeu na historia conbm- 
poranea com o concilio do Vaticano. Effectivamenle, 
Pio I X  j.4 em 26 de juobo de 4867, num coosistorio 
celebrado Ira presenw de quatrocentos bispos, remi- 
dos por occasiao do centenario do principe dos 
apostolos, tinha manifestado o desejo de convocar, 
I w o  que se proporcionasse occasi%p, um concilio 
para reparar os males que opprimiam a Igreja. 
Este desejo teve a sua realização um anuo depois, 
em %9 de junbo de i868, em que Pio IX publicou 
a bulia A e m i  Patrk, fixando a abertura do coocilio 
para 8 de dezembro de 4889. 

Nesta bnlla, a necessidade do concilio era deduzida 
da crise por que estava passando a Igreja e a socie- 
dade, visto a impiedade, a corrupção dos costumes e 
a violação das leis divinas e humanas terem iotro- 



dnzido, por toda a parte, a perturbação e a desor- 
dem. Os lrabalbos do concilio, porem, mostram cla- 
ramente que taes motivos tiveram uma imporiancia 
secundaria na convocação desta assemblêa ecclesias- 
tica. O moiivo principal da convocaçáo do concilio 
do Valicano, foi obler a abdicação da Igreja nas 
mãos do pontificado, coroando assim o edificio da 
centralização papal. 

O concilio abriu-se solemnemente em 8'de dezem- 
bro de i869, com uma assisiencia numerosa de 
bispos, no meio das preoccupaçõed dos espiritos 
verdadeiramente crentes, alarmados com as lenden- 
cias que se procuravam imprimir a esta assemblha. 
A curia romana linba tomado todas as precauções 
para que as discussões não podessem prejudicar a 
realizago das suas ambiçõas. A sala conciliar tinha 
tão mas condifies acuslicas, que a maior parb  dos 
oradores náo se poderam fazer ouvit. O Papa 
distribuis a cada bispo uma bulla com o regula- 
mento do concilio, o que deu logar a uma viva 
opposiçXo, principalmente por parle dam bispo bnn- 
garo, que protestou energicamenle conlra as suas 
disposições. 

O pontifice nomeou directamente ama commissão 
das proposiçfies, composla integralmente dos ade- 
ptos mais apaixonados do ultramonlanismo. Foi 
determinado qne nenhnma proposição podesse ser 
feita sem receber o consentimento daquella com- 
missio, coosentimento que devia ser sempre confir- 
mado pelo Papa. Deste modo, procurava-se lapar a 
bocca dos representantes da Igreja, no momento em 
que elles eram convidados a deliberar sobre os seus 
mais sagrados interesses. 

A oomeaçao das outras cinco commissões do con- 
dlio foi deixada aos bispos, mas por uma forma 
muito ponco livre. As listas foram antecipadamente 
organizadas com exclusão escrupulosa da minoria, 
e distribuidas pefos bispos que as acceitaram snb- 
missamente. As funcqfies das commissões foram 
muilo reatringidas, visto a preparação das qaeslões 
que deviam ser apresentadas ao concilio ser da 
competencia das congregaçties romanas. Os decre- 
tos ou s c h o r a  dariam ser submetlidos a tado o 
concilio e sb em caso de dissenumanto grave 6 que 
as commissfies intervinham. 

Os cardeaes que presidiam As sessões linbam um 
poder dictatorial, de que usavam para contar as 
discnss'ies nos mais apertados limiles. Ajuncte-se 
a tudo isto ainda a liberdade que se deixou ao partido 
nltramontano, a par da maxima tyrannia que se 
exerceu sobre. o partido contrario, e EcarA bem 
esclarecida a sltnação da Igreja neste concilio. 
Como diz Pressease, a grande assemblda do Vali- 
cano foi menos livre, do que o cooselbo de Estado 
mais submisso. 8 trisle que a assemblia qne devia 
ser a mais livre de todas, iisto compelir-lhe tractar 
do que mais de perlo Interessava A consclencia, 
Ecasse abaixo do ultimo dos parlamenlos I 

As primeiras materias. discutidas oo concilio do 
Vaticano referem-se As proprias bases da crença, 
N5o foram votadas nos termos apresentados pela 
congrega~ào romana, vislo em taes condit$es respi- 
rarem o mais aombrio obscnrantismo e denolarem 
a maior desconfiança pela sciencia bumana ; alem 
de identificarem inteiramente o catholicismo com o 
romanismo. A orientação ultramontana, sob esle 



aspecto, foi oimbauda triumpbanlemente por varias 
bispos, entre os quaes se salienton Strossmayer, que 
defendeu com ootavel vigor e enibnslasmo os direitos 
do peosamento e da consciencia. 

Mas, como a puesláo principal do concilio era a 
infallibilidade papal, não e para admirar que elia 
suscitasse as mais vivas discussões. De nada rale- 
ram, visto a votação do dogma estar assegurada por 
ama grande maioria. 

Eíiectivamenke, o novo dogma foi promalgado em 
i8 de lnlho de (870. Nesta sessão, em que se 
realizou a votação definitiva, sb dons bispos dos 
quinhentos e trinta e dnco padres do concilio pre- 
seoles se revoltaram contra o dogma da iofallibi- 
lidade, pronunciando o non p h r .  È qne cincoenta 
e seis bispos da AIlemanba, França. Anstrit e 
America declararam, numa mensagem dirigida ao 
Papa, que não assistiriam fi sessão publica para 
n8o emitiir na presença do Pootifice um roto que 
o podesse magoar. A infallibilidade pontiileia ficou 
estabelecida dogmaticamenle nos seguintes termos : 
o Pootiiim romano, qnaodo falla ex cathedra, isto 
4, quando, desampenbaoda o cargo de pastor e 
de dontor de todos os chrisUos, em virtude da sua 
soprearia aocturidade apostolica, define que ama 
doutrina sobre a fe ou os costumes deve ser crida 
pela Igreja universal, gosa pleniimente pela assis- 
bacia divina que Ibe foi prometlida na pessoa do 
bemaventarado Pedro. desta infallibilidade de que 
o divino Redemptor quiz que a sua Igreja fosse 
munida, ddnindo a doutrina relativa h fé ou aos 
costnmes. Foi esta a ultima sessao publica do coo- 
cilio, viuto eUe ser adiado em e0 de outnbro de 1810 

para lempos melhores, por cansa da queda do poder 
temporal. 

Os effeitos que o concilio do VaMcano produziu, 
foram profundameale prejndiciaes para a Igreja. 
% na Allemanba, onde o catholicismo liberal tinha 
raizes mais fundas e solidas, que se podem apreciar 
melhor aqnelles effeitos. 0s bispos allemães que 
faziam opposi@o ao dogma da iofallibilidade pontifi- 
cia, submetteram-se ao decreio conciliar. Na pm- 
pria cidade de Fulda, onde os bispos allemães se 
tinbam claramente manifestado contra a infallibilidade 
papal, nessa mesma cidade, fizeram a sua profissb 
de fb no novo dogma. Não coolentes com se 
submeiter, os bispos allemaes mostraram-se dispos- 
tos a usar de medidas de rigor para acabar com 
todas as resistencias, não se lembrando que as 
tinham animado com o seu exemplo. Foram espa- 
lhadas, com mio larga, demissões, suspensóes e 
excommunhóes. 

M i s  isto n5o desarmou os chamados o e b  calho- 
licos, entre os qnaes se conlãvam sabios illustres, 
wmo Doellinger, Friedrich e Michaelis, jnristas con- 
snmmadas, como Von Scbnlle, e oradores disíincios, 
@mo o Padre Jacinho. Reunidos oo congresso 
de Ynnich de 187t, resolreram segnir a antiga fk 
catholica, tal qual deriva da Escriplura e da tradição, 
e considerar sem effeito os canones do concilia do 
Vaticano, não s6 porque Ibe faltam os caraeleres 
exteriores da ecnmenicidade, mas tambem parque 
rompeu inteiramente com o passado e os fundamen- 
tos da Igreja, sendo certo qne as decisões dum 
concilio se devem encontrar em perleila harmonia 
com a fh original e regularmente transmittida da 
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Igreja para a consciencia dos catbolicos e para a 
seiencia theologica. 

0s velbos catholicos franc&ses tamliem heram 
ama declarrção em que se aprssentaram como 
membros da Igreja calholica, mas repsHiam todos 
os abusos da sua aucloridade 0 especialmante as 
decisbes do concilio do Vaticano, fazendo ao mesmo 
teaipo votos para que a rerorma da Igreja fosse 
Iwada a cabo num concilio verdadeiramente scume- 
nico.- Eis o que a Igreja lucrou com o concilio do 
Vaticano. M o  deve, pois, admirar que, represen- 
tando o concilio do Vaticano o lriumpbo das doutrinas 
ullramontanas, os Estados se moslrassem geralmente 
hostis B sua admissão, probibindo a sna publieaç%o, 
como a maior parle dos Estados da Allemanha, e 
denunciando atb concordatas como a Aastria. Por- 
tugal Lambem lhe não coricedeu o beneplaciio '. 

30. Conetituipões pontiEctaa. - AS mnstilui- 
ções pootificias são, no seu sentido mais geral, as 
nonnas eslabelecidas pelos Papas sobre assumptos 
ecclesiasticos. 

Os documeolos pontificios fEem revestido differen- 
tes formas segando as diveraas epochas. A expo&ão 
das regras qne tEem sido seguidas nos diífarenles 
seculos para redigir e denominar o8 docornenlos 
pontiRcios, chama-se diplomalica pontiilcia. 

1 Pressens4. Le mncils da Vdmn, pag. 114 e seg. ; Manning, 
Biiloirs dri ~ n d s  du Yatiean, pag. xri; Tallon, Lu 06r3LI bur 
le md~, pag b b ;  Gladslane, Bome si le Pope, ppa. i i i ;  
Kraoss, ffuloi~# da i'gglist, tom 111, pag. 89 e sag. 

Os documentos pontificios dos primeiros secnlos 
da Igreja não apresentam uma forma defioida. 
Apparece-nos, porem, nesses docnmentos, pelos fins 
do smulo iv, no pontificado de Gregorio Magno, o 
qaali6cativo Seruw Smorum Dei, usado pelos papas 
em opposição ao faustoso de bispo ecwmsnico, ido- 
piado pelos patriarchas de Constantinopla, 

Mais tarde, sobretudo com as relormas de 
Addano I em 781, os docnmentos ponlificios adqni- 
rem caracteres proprios, que permitlem attribuir- 
Ihes o nome de buIh.  Começam pelo nome do 
Papa, seguido do tilulo Episcopus servw seroonsm 
Dei e são autheaticados com nrn sello da cbumbo. 
Antigamente denominava-se bnlla o sello que os Im- 
peradores costumavam pbr nos seus documentos. 
afim de que tirassem a autbeniiddade necassaria. 
Depois introdnzin-se o costume de appiicar a deno- 
minação do sello aos proprios documeolos authenti- 
cados, que por isso se chamaram bnllas. Algomas 
vezes a cba~mllaria aposiolica substiluiu o cbambo 
por nm metal precioso para sellar as bullas publicadas 
por occaslão de aconlecimentos memoraveis. l?, digna 
de mençáo a bulla com sello de ouro de Clemenle XI, , 

elevando o arcebispado de Lisboa a patriarcha'do. 
Com o pontificado de Engenio IV, eleito Papa 

em 4431, apparece outra classe de docnmentos pon- 
titicios - os breu&. J6 a partir do secnlo xin 
algumas bullas apresentam tfmdencia para a sua 
transforma$ão em breves. Mas os breves não apre 
sentam os seus verdadeiros e reaes caracleres senío 
a partir do. seculo xv. Os breves t k m  este oome, 
porque em taas documentos os asswnptos s io tracta- 
dos em poucas palavras e muito sommariamente, 



Ernqnanto 4 forma, pois, as constituiçZies ponlifi- 
cias dividem-se em buUos, bem e simples ktstrras 
apostolicae. Os brms sáo coasti tuições pontificias 
redigidas por ordem geral ou especial do Papa, em 
pergaminho branco, fino, da forma alongada, com 
estylo simples, sem formalas, nem clausulas especiaes. 
~ d o ~ t a r a r n  sempre a lingna latina e os caracteres 
latinos. Começam pelo nome do papa, acompanhado 
do seu numero de ordem, na serie dos ponhhces 
romanos, por ex.: Pirss P. P. X, segaido de uma 
saudação, por ea. : Venerabilis E).a&r ( ou dilacte 
filiw) saiuùn, ec b d i c s r o n c m  aposroliçarn. São 
seilados com o annel do pescador, bndo a figura de 
S. Pedro pescando numa barca, datados segundo o 
calendario ardinario, assignados pelo cardeal secre- 
tario dos breves e expedidos fechados e com um 
endereço exterior. Antigamente o sello era impresso 
em lacre vermelho ou verde, hoje, porem, 13 impresso 
a tinta vermeIha. 

As bulia S ~ O  constituíçães pontificias redigidas 
sob uma forma solemne, com muitas dausalas e des- 
involvimentos, a respeito de assumptos mais impor- 
tantes, m pergaminho enrmpado, aatigamenle muilo 
escuro, mas hoje claro, em virtude do mozu proprio 
de Lego XIII de 89 de dezembro de 1878, São 
escriptas ordinariamente em latim, e com caracteres 
latinos, embora antes daquelle moles proprco se 
empregassem caracteres teutonicos, de tão difãcil 
Leitura, que se tornava necessario enviar uma copia 
ou tr~1~1surn~turn junctamente com taes documentos. 
Começam pelo nome da Papa. sem indicação da 
logar que elle occnpa entre os ponlifices da mesma 
deoominaçaio, seguido das expressões, - Episcoptrs 

swuua seruorum Dei. Ad perpetuam ou Ad futisram 
rei msmoriam. Anteriormente a Leão XIII, as 
bnllas deviam ler um sello de chumbo ou de onro. 
Lego XIII, porem, pelo moiu proprio j& citado, de 
29 de dezembro de 4878, determinou que o sello de 
chumbo unicamente se devia empregar nas bullas 
que tivessem por objectu a criação, a suppressão 
ou o provimenlo dos bispados. As outras bullas 
teem impresso um sello vermelho, represealando as 
cabegas dos apostulos Pedro e Paulo, com o nome 
do Papa reioaate por legenda. São datadas segundo 
o kalendario dos romanos, e expedidas abertas e 
sem endereço algum pela cbancellaria apostolica, 
com a assignalura de funccianarios della, bavendo 
somenle as bullas solemnes cbamadas consistoriaes. 
que levam a assignalnra do  Papa e dos cardeaes. 
O anno da dala, aales da recenle bulla Soptenli con- 
ai110 de 29 de junho de i908, começava pelo dia da 
Encarnação do Senhor, isto e, pelo dia 25 de março, 
agora cornep pelo dia primeiro de janeiro. 

A estas duas categorias de conslituiçõea pontifieias 
devemos ajunctar as simples leIdr~s oposrokcas, escri- 
pias em papel ou pergaminho, começando como os 
breves e terminando com o nome do Papa, acom- 
panhado do seu numero de ordem na serie dos 
ponUfices, escripio pelo Papa ou pelo chanceller, 
sem selh nem de bulla nem de breve. São lrans- 
mittidas fechadas e com um eudereço exterior, como 
os breves. Destes caracleres deduz-se claramente 
que as simples lettras aposldicas não podem classi- 
ficar-se em nenhuma das duas categorias de consti- 
luiçties j l  referidas e que os escriptores se limitam 
a apresentar quando tractam deste rissnmpto. 

8 



Quanto B maleria, as constituições dos pontifices 
dividem-se em doymaricas e dbciplinwes, As dogma- 
ticas occnpam-se de materias de fe. As disciplinares 
lãem por objecto os ritos, a disciplina e a policia 
externa da Igreja. 

Quaolo ao seu valor, as constitnições dos ponlifi- 
ces dividem-se em cunsliruipl~s propriamente dicrm 
e dpioa. AS constituições propriamente dictas 
são disposieties geraes, obrigatorias para toda a 
Igreja, on para um certo e determinado Lerritorio. 
Os rescriptos são respostas a uma supplica ou a 
ama pergunta, e referem-se a um caso especial ou 
a uma pessoa deierminada. 

As constituições dividem.se em & w e r ~ ,  epis- 
iok-dscretaes e cncyclicus. Os decreias slo as con- 
stituiç'bes promulgadas pelo Romano Pontifiee, não 
em virtude de relaiorio ou consnlla doutrem, mas 
por propria iniciativa, tendo sido ouvidos ou não 
os cardeaes. Chamam-se lambem moras proprii. 
Não e esla a unica significação que teem os 
decreros, porquanto umas vezes designam qualquer 
disposição ecclesiasiica eslabelecida pelos pontifi- 
ws, outras rezes as decisões das congregações 
romanas. e outras vezes as eollecçues de leis 
ecclesiasiicas, como por ex.: o decreto de Graciano, 
As dpisiolas-deweraes são as constituiçTies que os 
ponti6ces promulgam, em virtude de relatorio, 
consulta. ou pedido, quer dos bispos, quer de 
outras pessoas ecclesiasticas. Nnm senlido, po- 
rem, mais geral, as decreiaes abrangem todas as 
disposições ecclesiasticas estabelecidas pelos pon- 
tifiras. As e~~cp i i cas  são as constilniçóes dirigi- 
das expressamente aos bispos de todo a orbe catho- 

lico ou de alguma regiáo, e tendo por objecto 
a determlnaçáo de algum ponb de doutrina, a 
extirpação de aIgum abuso e a consenaç>o da 
disciplina. 

As constitniçães pontificias designam-se pdaer pri- 
meiras palavras por que começam ou pela mahria 
de que tractam. Assim, a encyclica de Leão XIII de 
15 de maio de 4894, por meio da qual esie Papa se 
propiis resolver a questão social, denomina-se B m m  
nouamm (primeiras palavras), ou d6 Condirim 
opificimn (objecto). 

A dcacia obrigatoria das conslituições pootificias 
depende da sua publicaçáio. Relativamente a este 
assumpto, ba uma viva controrersia entre os cano- 
nislas. Desde o seculo xiv, tem-se segnido o ws- 
lume de fazer a pnblicaçáo por afixação na busilica 
do V~aricano, tendo essa publicatio effeito pro urbe er 
orbe. Mas. como a lei não podia entrar em vigor 
logo em seguida i sua publicação, visto ser n e m -  
sario que decorra um certo espaço de tempo para 
que todos a possam conhecer, discutem os canonis- 
tas qual B esse prazo de tempo que tem de decoirer, 
depois da publicatão das mnslituições pontiãcias, a 
6m de qne ellas tenham força obrigatoria. A maior 
parte dos caaonistas appkica a doutrina do direito 
romano, que sb faz enlrar em vigor a lei dous 
mezes depois da sua publicaelo, a náo ser que se 
estabelepa oulra cousa. Em todo o caso, devemos 
dizer que não falta tambem quem sustenb que as 
consliluiçães pontificias entram era v i g ~ r  logo depois 
da sua publicação, e quem queira qae as constitui- 
ç6es pontificias obrignem em Rama logo depois da 
saa pnblicação, e nas outras partes do mundo depois 



de nm prazo snfficiente segundo a distancia dos 
logares. 

~ e l 3  bulla de 29 de setembro de (008, Pronvi- 
gandi, Pio X reformou esta materia. Agora a 
publicagão oficial das constiluições ponti[Icias e das 
outras leis ecclesiasticas ja não se faz sob a anliga 
forma de affixação na basilica do Vaticano, mas 
na forma recente, adoptada pela maior parte das 
naçães, da inserção num periodieo official - Com- 
msniarium ofiiole de Apoafdioas Sedis aciis. A lei 
s6 m lorna obrigatoria a partir da sua publicação 
oesle jornal, não sendo necessaria outra commu- 
nicação ou notiEcação oõicial, podendo a Santa SB 
adoptar medidas especiaes para casos excepcionaes. 
Alem da publicação das leis, o jornal official con. 
lera lambem a publicação dos actos administrativos, 
declaraçaes, ioterpretaçiies, decisaes e regulamentos, 
que não tEem a natureza de leis, mas cujo conbeci- 
mento e de grande utilidade para os fieis e clero. 
E' um passo dado no sentido da modernisaçáo do 
direito caaonico. 

A Igreja reprova sob o nome de laicisrno ou mul- 
tidunismo a lheoria que faz depender a validade das a 

leis ecclesiastrcas do conseolimento do povo. sob o 
nome de epheopalismo, a tbeoria que faz depender 
esta vahdade do consentimenlo dos bispos, e sob o 
nome de regalismo a theoria que faz depender esta 
validade do beneplacito. Entre ribs, porem, vigora 
este ultimo systema, cgmo se v& do art. 78." g 44." 
da Carla Constitucional j, 

1 Bernardo IfUbler, Fonti di diritto eanmito apnd Scadnto, 
Dtiratio aigqte in Itdia,  tom. r, p q .  7%; Vering, Dro i t  curou, 
tom. 11, pag. 590 e aeg., tom. r, pag. 33 e seg.; Wernh, Jw 

311. Regras da Chancellaria. - Para ierminar- 
moa o estudo das eonslitniç5es dos Pontifices, resta- 
nos traclar das Regras da CbanceIlaria, dos Decretos 
das Congrega&s Romanas e das Decisões dos 
Tribunaea Romanos. As Regras da Cbancellaria 
não sáo uma Conte do direita ecclesiastieo diversa 
das constituições ponliEcias. visto estas Regras 
serem consliluidas por alguns decretos dos Roma- 
nos Ponufices, sobre materias de disciplina geral. 
As Regras da Chancellaria são os decretos que 
regiilam a expedi~go dos negocios ecclesiasticas 
pela Cbancellaria Apostolica e que cada Papa 
renova no e o m w  do seu pontificado com pequenas 
modiflcaees. 

A origem bistorica das Regras da Chancellaria 
prende-se intimamente com o desinvolvimento do 

- poder dos Papas. Com a expansão deste poder, 
os rescriptos dos Papas tarnaram-se quasi quoti- 
dianos, em virtude da diversidade de materias 
sobre que versavam e do grande numero de fieis 
que os pediam. Taes rescriptos eram expedidos pela 
Chancellaria Ponlifida, em que se foi formaudo, 
por isso, um processo especial relalivamenle a este 
assumpto. Na principio do seculo xiv, o Papa 
João XXII deu força de lei a taes regras estabele- 
cidas pela pratica, que por .isso foram formuladas e 
reduzidas a escripto. Os successons de João XXII, 
seguindo o exemplo deste Papa, adoptaram o cos- 

d ~ r a l i u m ,  tom. I, pag. i6L e ssg. ; Le canoniate mntemporai~i, 
vol.'xxxr, pag. 706 e cieg. ; Bernardino Carneiro, Di*nto tock- 
riorlico por&gu&, pag. 5. 



Lume de propor no começa do ponliõcado regras de 
Cbancellaria, modificando as que j A  se  encontravam 
estabelecidas. O Papa Nieolao V no anno de (h50 
fez compilar as regras mais uteis dos seus prede- 
eessores e ajunctou-lbes as que julgou opportmas. 
dando-lttes quasi a forma que conservam na actuali- 
dade. Os pontifices posleriows foram, por sua vez, 
confirmando as regras que enconlravam estahelecidas. 
faeendo-lbes ao mesmo rempo as mudanças o allera- 
fies que julgavam opportunas. 

Estas rggras teem' de especial o vigorarem sb 
atb 1 morte de  cada Pontifiee. O uovo Papa, no 
segundo dia da sua eleição, costuma renoval-as e 
confirma-las, alterando e corrigindo o que lhe parece 
conveniente. Estas regras cunstiriiem por isso uma 
especie de ediclum transhitium, que designava 
entre os antigas romanos as normas que os magis- 
trados, encarregados da administracio da jusliça, 
aproveitavam das edictos dos seus predecessores, 
quando entravam no exercicio do seu cargo, e que 
s e  propunbam hze r  observar dnrante o tempo em 
que desempenbavam as suas fnncçães, par as julga- 
rem justas e acceitaveis. 

As Regras da Cbancellaria podem rednzir-se a ires 
classes. A primeira classe comprehende as regras 
chamadas direclivas e que dizem respeita A expedlçaa 
das letras aposlolicas. Estas regras encontravam-se 
em vigor na epocha auterior ao ponliíicado de 
João XXII, sendo sanccionadas depois por este Papa. 
A segunda classe comprebende as regras chamadas 
judiciosa, em qne se define a ardem a seguir nas 
appellações e noutras partes do processo canonico. 
A Lerceira classe comprehende as reservas geraes e 

por isso chamadas bsneficiaso, pelas qnaes os Papas 
se arrogaram o provimento de todos os benfficios 
ecclesiasticos. Na epoca anterior ao  pontificado de  
João XXII havia em materia de beaeficios uma 86 
reserva, denominada reserva oacalionis apud s& 
apas9ulicain. Estas reservas augmenlaram de numero 
sob os pontificados de João XXII e de Bento X1I, 
sendo todas consignadas nas Regras da Cban- 
cellaria. 

E' conveniente, porem, saber qne as Regras da 
Chancellaria foram muito mal recebidas, vista am- 
pliarem extraordinariamente o poder dos Papas 
relativamente A provisão dos beneficias. O concilio 
de BasiIBa revoltou-se contra todas as Regras da 
Chancellaria, relarivas i s  reservas que se nia  encon- 
trassem contidas no Corpw juris cananici. Os 
Estados procuraram tambem por todas os mados 
resistir i absorpçáo que os Papas iam realizando 
do direito de provisão dos beneflcios, recusando-se 
a acceitar as Regras da Cbancellaria. 

Entre 1168, a principio consideraram-se de nenhum 
eíieib as Regras da Chancelfaria. O aviso de 20 da 
abril de 1769 snspendeu.as atb nova ordem, B imi- 
tação do que Linha feito na mesma occasiáo e para 
as mesmas regras o rei de  Napoles. Os ~ s t a k t o s  
da Universidade (1772), porem, declaram as Regras 
da Cbancellaria fonte do direito. (Liv. ti, tit. virt, 
cap. vt, 8 tZ). 

A concordaia de 30 de julho de I778 entre Pio VI 
e D. Maria I veio regular depois o direito dos reis e 
dos ponlifices no provimento dos bene6cios eccle- 
siasticos. Hoje, por isso, devem considerar-se em 
vigor nas partes em que as concordatas não dispo- 



nham o contrario, tanto mais que ellas comprehendem 
muitas normas relativas ao fnnccionamento da Curia, 
com que nada teem nem podem ter os Estados 1. 

32. Decretos das congregaçbs romanas e 
decisões dos tribunaeu romanos. - Os Decretos 
das Coogregações Romanas vEem a ser as resolu- 
~ões on declarações das Congregações Romanas 
sobre assumptos ecclesiasticos. As Congregações 
Romanas são corporaçfies da Cnria, a quem o 
Summo PonIiBce wn6a ni certo numero de nego- 
cios para administrarem e definirem. 

As congregações romanas datam do seculo xvi. 
Antes, o Papa governava a Igreja por meio dos 
Concilias, dos Consistorios. da Rota. das Legaçóes, 
da Dataria, da Penitenciaria e do Camerlengado. 
As congregatões romanas teem passado por diversas 
orgaoizações. SBo, segundo a remote bulla de Pio X 
Saptenli concilio de 99 de junho de 1908, as seguia- 
tes: a do Sanctu Oficio; a Consborial;  a da 
Di$#p&na das Sawammsas; a do Concilio; a dos 
Religioso$; a da Propgaçáo da Fd; a do Indics; a 
dos Ritos Sagrados; a do Cerimonial; a dos Nego- 
cios e~rlraordinaroos; a dos Esle&oo. 

Relalivamenle a anctoridade dos Decretos das Con- 
gregações Aonlanas. ha ires systemas. Segundo um 
delles, esles decretos não obrigam universalmente 
quando o Papa não tenha sido expressamenle con 
sultado e não tenha prescripto a necessaria publica- 

1 Schiappoli, 8anuole di diriito scdeaiailico, parl. r, pag. 22 
e seg. ; Vering, Droit cmon, tom. I, pag. 602 ; Contumi, hrtie- 
xioni di  diriib co~onico, l oh .  u, pag. i%6. 

çBo para toda a Igreja. Este sgstema funda-se em 
que estes decretos versam ordinariameule sobre 
assumptos muito duvidosos e controveriidos entre 
os doutores, não podendo revestir o caracler de 
leis universaes, sem ter havido a approvaçáo do 
PontiBce. 

Segando outro sgstema. os Decretos das Coogre- 
gações Romanas téem força obrigaloria para todos 
os membros da Igreja, desde o momento em qne 
se encontrem munidos do sello e da assigoatura do 
Cardeal Perfeito. Este systeiina falida-se em que 
as Congregações Romanas exercem o poder em 
nome do Papa, devendo-se attribnir ao Youlifice as 
suas respostas e resoluções. As Congregações teem 
auctoridade aposlolica, embora lomem as suas deci- 
sões sem consultar o Pontifice, em virtude das 
faculdades ordinarias que Ihes foram concedidas, 
e por isso não se comprehende como os seus 
decretos náo gosem de força obrigaloria para toda 
a Igreja. 

Segundo o terceiro systema, d preciso distinguir 
as declarações das Congregaçí3es c~rnprehe t~ws ,  que 
não se afastam da significação das palavras da lei, 
das declarações e~xiensiv~s, que não estão contidas 
na prupria sigaificaç%o das palavras da lei. As 
primeiras tGem força de lei por si mesmas; as 
segundas, unicamente, se forem sanccionadas pelo 
Papa e legilimamente promulgadas. E' que, no 
segundo caso, as declarações das Congregafles 
Romanas constituem novas leis ecciesiasticas. 

Quanto As decisões dos tribunaes romanos, não 
pode haver duvida de qiie unicamenle t8em valor 
juridico entre as partes. Os Tribunaes Romanos são, 



. pela butla jb citada Sapimii consilio, de 39 de junho 
de 4908, os seguintes : a Penidmciaria, a Rota 
Aomanu e a Stgnaltwa aposlolica '. 

33, Costume. - O costume I? a obseruancio 
uniforme e constante de uma deiertninada norma, 
midtrada pela conscrencia collecriva obiigatoria 
para uma certa reh~ão jurirdica. 

O costume por isso suppbe: uma serie de actos 
conformes a uma norma náo expressamente pobli- 
cada, mas constantemente observada; esles actos 
devem ser uniformes ; tal uniformidade deve fun- 
dar-se na convigão do caracter obtigatorio daquella 
norma. Daqui deriva a falsidade da maxima dos 
glosadores, baseando a essencia do costame na 
simples observancia constante e uniforme, e da 
tbaoria de Pacbb e Savigny. fazendo-a consistir 
inteiramente na convicção commam. O costume 
involve necessariamente a convicção da força obri- 
gatona da norma juridica e a observancia constanle 
e iinilorme. elementos que se encontram enlre si 
na relaçáo de principio informador e de externa 
expressão. O costume, como se v&, dislingue-se da 
lei, emquanto que esta é o direito Iormulado em 
normas estabeIecidas pelas aucloridades compelen- 
les, ao passo que aquelle e o direito impondo-se 
por si mesmo, sem que estas auctoridades o tenham 
declarado e garantido com a sancção respectiva. 

i Bouix, h r a r i r s  d6 prinnpiis, pag. 33& s seg. ; Craiason, 
Xanrais totiwa jun~ wnonici, tom. r, pag. 53; L CIRORUS 
vol. xxrr, pag. .C7% e seg. 

Mas este conceib geral do costume poder-se-ha 
applicar ao direito ecclesiastico? Friedbeq sas- 
lenta a negativa. Ao passo que o direito consuelu- 
dinario secular. diz este escriptor, repousa sobre a 
consciencia juridica do povo, o ecclesiastico, pelo 
contrario, não pode de modo algum considerar-se 
como um producto da consciencia juridica dos mem- 
bros da Igreja. Tal doutrina brigaria com o prin- 
cipio da Igreja catholica, de que os leigos não podem 
estabalecer normas em materia ecclesiastica. Ao 
clero pertence o poder de esiabelecer o direito can- 
suetudinario; donde deriva que o direilo consuetudi- 
nario ecclesiastico apresenta uma analogia, não com 
o direito que emana do povo, mas com o que 
emana dos juristas. Nesta mesma ordem de idhas, 
se manifesta iambem Calisse. 

Nao nos parece acceitavel a doutrina destes emi- 
nentes canonistas, porquanto o direito consuetndinario 
n8o 6 orna creaç8o arbitraria dos membros duma 
sociedade, mas o producto natural das condiçties 
bistoricas do meio social. Não se tracta aqui do 
exercício do poder legislativo, mas da formação 
lenta e progressiva no seio da communidade eccle- 
siaslica de normas jnridicas, adaptadas As necessi- 
dades historicas. Se fosse verdadeira a doutrina de 
Fiiedberg, enlão uáo se poderia eamprehender D 

costume como fonle do direito nos Estados despoti- 
cos, vista abi os cidadãos não gosarem tambem do 
poder legisla livo. 

O modo como se elabora o costame na sociedade 
ecclesiaslica, leva nemssaria e logicamente a appli- 
car o conceito do costume que formulamos ao 
direilo ecclesiaslico. Eífectivamente, surge na Igreja 



uma necessidade reclamando a respectiva garantia 
jaridica ; no principio, a sua satisfação manifesta-se 
com actos transitorios e isolados, e depois forma-se 
a convicção da necessidade desta satisfação. Os 
actos repelem-se enlão com nniformidade e constan- 
cia pela maior parte dos membros da communidade, 
e assim apparece o direilo consueludinario. As novas 
necessidades da Igreja, anles de se tornarem factos 
importantes de modo a attrahir a altenção do legis- 
lador, são satisfeitas directamente por aquelles que 
as experimentam, Isto 8, pelo povo dos Beis, com 
actos proprios, que, depois de confirmados pela 
observancia constante e considerados adaptados ao 
fim a que se deslinam, constituem o costume. 

Ainda assim alguns canonistas allemães ha, como 
Schulte e Gerlach, que apresenlam doutrinas mais ou 
menos afins da nossa theoria sobre o fuadamento 
juridico do costume. Efectivamente, estes canonis- 
tas consideram verdadeiro fundamento do coslume 
a coovicçáo juridica da necessidade da observancia 
de certas normas, não declaradas legisiaiivamente 
pela Igreja. 

Os coslumes dividem-se em tsniwsaes, que estão 
em vigor em toda a Igreja, parctculares, que vigoram 
numa sb provincia ou diocese. O costume pode ser 
conrru kgegem, prmer kgem e juxta legm. Conrro 
Isgmi, quando anoulla a força obrigaloria duma 
disposição estabelecida por uma lei preexisknb; 
pwkr legem, quando introduz nm novo direito que 
antes não existia ; jwta kgem, quando k conforme A 
lei, expIicando o setx senlido obscuro e duvidoso. 

A questão mais interessante que, com relação a 
estas especies de costumes se ventila ordinariamente, 

e a de saber se podem ou não admittir-se costnmes 
contra legem, on por outras palavras se o costume 
pode ou nãlo abrogar uma lei. A abrogação por via 
consuetudinaria pode realizar-se por duarr formas: 
ou por ter cabido simplesmente em desuso, por 
habitual falta de applicação, uma determinada dispo- 
sição da lei; ou por se ler subslituido a esta um 
costume com ella inconciliavel. .Em face das legis- 
lações que attribuem ao costume dignidade e impor- 
tancia inleiramenle correspondenles As das leis, 
havendo duas fonks juridicas parallelas, 6 logico 
que ambas estas fontes tenham força abrogaliva 
reciproca, de modo que, assim como ama lei pode 
fazer cessar um costume, assim tambem uma lei 
perca o seu caracter de norma obrigaloria, quando 
não seja applicada ba longo tempo, ou quando tenha 
apparecido um uso que não possa coexistir com 
eila. Foi o que aconteceu no direito romano. onde 
a existencia duma lei não coastituia obstaculo algum 
ao desinvolvimento dum costume, quer sob a forma 
de simples desuso, quer sob a forma de verdadeiro 
costume. 

O direito canonico adoplou, em grande parte, a 
doutrina romana. Em face deste direito. torna-se 
necessario distinguir as leis de ordem publica, das 
de interesse privado. Contra as leis de ordem 
publica não se tolera costume algum. E' por isso 
que o direito canonico condemna os costumes, 
Msando a introduzir mudanças na forma hierarchica 
da Igreja, ou a deslruir o neryo da disciplina 
ecclesiastica. Emquanto As leis de interesse pri- 
vado, permittem-se os costumes introduzidos contra 
ellas, lodas as vezes que se encantrem revestidos 



dos caracteres devidos. Esta doutrina apparece 
consignada nas Decretaes de Gmgorio IX no seu 
ultimo capitulo De conswtudins, onde se determina 
que, embora náo se deva dasprezar a aucloridade 
dum costume antigo, comludo a i o  deve valer tanto 
que possa prejudicar o direito, hdas as vezes que 
não seja racional e legillmamenle prescripto. Donde 
se segue que, reunindo o costume o duplo caracler 
da racionabilidade a de legitima prescripção, tem 
força da abrogar a lei posiliva preexisteole. 

Para que o cosilime possa produzir os seus etfei- 
tos, torna-se necessario, por isso, que tenha os 
segaintes caracteres: relativamente ao ~bjeclo, qoe 
seja racional; relativameole h communidade, qne 
seja introduzido pela maior parte dos seus mem- 
bros; relalivamenle ao tempo que esteja canonica- 
mente prescriplo. O costume I? racional quando se 
dirige ao bem commnm, não offendendo as mndiçnes 
de existencia e desinvolvirnento da Igreja* 

O costnme deve ser introduzido pela maior parte 
das pessoas duma communidade, para, segundo 
dizem os canonistas, a maioria não ficar subordi- 
nada A miuoria. Estas pessoas devem proceder com 
a Iiitençáo, ao menos implicila, de estabelecer a 
obrigação ou de derogar a lei. conforme fbr alem 
ou contra a lei. 

Relativameale ao tempo, torna-se necessario, como 
vimos, que o costume esteja legitimarnen te prescri- 
pto. O requisito da prescripção originou-se no facto 
do coslume ser considerado mmo lima iminunitas 
relaliuamente á lei, como uma servidão a impbr 
sobre o genero humano. O prazo da prescripçW 
varia conforme as bypotbeses. Basta o espaço de 

dez amos para o wstnme prceier &gm w juxb 
iegem. Relativamenle ao coslume contra kpm, uns 
canonistas exigem o espapo de dez annos e outros o 
espaço de quareota. 

O costume encontra-se consagrado Fomo fonte do 
direito eccleslastico portiignês em varias diplomas 
O breve Eqmt uobb de 29 de abril de i574 de 
Gregorio X111, expedido a pedido de D. Sebastiáo, 
permittin a observancia das liberdades e direitos da 
Igreja portuguksa fundados nos usos e costumes. 
O Aviso de Bk de junho de 1750 declarou que os 
ordiaarios do reino sb por costume e não por direito 
expresso, podiam imprimir, sem licença do Desem- 
bargo do Paw, as Pasloraes e mais pageis do sen 
oficio. 

A tendencia da nossa legisla~áo i p a r a  não admil- 
tir o costume contra lei (artigo 9." do codigo civil). 
A lei da boa razáo de 48 de agosiii de 1769 jB 
segliia a mesma orientação, pois, segundo ella. o 
costume, para ler farpa de lei, precisava da salisfa. 
zer as segninbs cundiçi3es: não ser contrario a lei 
expressa; ser conforme d boa razão; exceder a sua 
pralica cem annos. A lei da boa razálo, porem, nem 
sempre foi observada, pais o alvari de 4 de jiinho 
de i789 estabelece que o wslurne legitime pode 
antiqnar uma lei i. 

i Sobnlte, Lchrbiicb der kotlolibchm Kir&rNA&, ppr. ai3 e 
seg. ; Gerlach, Ldirbuc5 de: kaikoluchsn Krrdimrschls, pag. 34 ; 
Veriog. Droir ruron, tom I, pag. 365 : Frisdberg, Tvauaio di  
dirtlto deEJQiorlim caitoliaa ad baangelicu, pag 208; Philippa, 
Dai drori scel8siarliqus duns ser pnnctper, tom. 111, pag. 395; 
Cslissq Dirilto d u i a o i i c ~  (Con~lJuaiimb &lIa &tcsaJ, pag 27 
e seg. ; Wernz, Jus deerelmlirim, tom. I, pag, 879 e seg. 



34- Leis civis. - As leis civis, como fonte do 
direito ecclesiastico, são as flormas firidicas saritabe- 
Iecidris pelo Estado a respeito da Igreja. 

A queçtão mais importante que se  ventila, relati- 
vamente As leis civis como fonte do direito ecclesias- 
tico, e a do fundamento juridico desta fonte do 
direilo ecclesiastico. 

Não faltam caoonistas que não reconheçam ae leis 
civis como fonte do direito ecclesiaslico. O Estado 
não tem competencia para se occnpar de assumptos 
ecclesiasticos. As leis cids unicamente podem ter 
valor juridico em taes assumptos quando eanoniaadm, 
isto é, quando $on6rmadas tacita ou expressamente 
peIa Igreja. 

A maioria, porem, dos canonistas justifica esta 
fonte do direito ecclesiastico do seguinte modo: 
Ao poder ecclesiastico competem as materias espiri- 
tuaes, e ao poder civil as materias temporaes; alem 
destas duas classes de malerias, ainda ha outras que 
não apresentam um caracter exclusivo, lendo um 
duplo aspecto. qae as faz enlrar na esphera da acção 
da Igreja e du Estado. Ora k a respeito das mate- 
rias rnixtas, que 1130 são exclusivamente espirittiaes 
nem exclusivamenle temporaes, que as leis civis f8em 
applicaçáo, como fontes do direito ecclesiastico. 

Mas qual deve ser o crilerio a seguir para diEe. 
renciar estas diversas especies.de malerias? Eis iim 
ponlo a respeito do qual os canonistas caiholicos 
apresentam os mais exlraordinarios exageros. 

As materias temporaes e espirikuaes não se dis- 
tinguem someale pela sua natureza intrinseca, mas 

Lambem pelo seu destino. E' inconteslavel qne exts. 
tem objecios que, pela sua natureza intirnseca, sáo 
espirituaes, não somente em abstracto mas tambem 
em concreto, como a fk e o seu ensino; os sacra- 
menlos e a sua administração; a oração, o cnlto e 
o seu exeracio; os votas e as condições da soa 
emissão, etc. Ha outros que LBem este caracter em 
virlude da relaçajo directa que apresentam com a 
ordem espiritual. embora na s u a  natureza intima 
sejam maleriaes. 

O que distingue asencialmente a Igreja e o Estado 
B o fim proprio e immediato de cada um delles; 6 
pelo seu fim principalmente que a Igreja B espiri- 
tual, B tambem principalmente pelo seu fim que a 
sociedade civil B bmporal. Por isso, conforme um 
objecto se  referir directamente ao fim de ama ou 
outra deetaa sociedades. assim ser& espirilaal on 
Lemporal. Se  esse objecto se referir ao fim da Igreja, 
A sanctiiicaçáo das almas, % salração eterna, ao cnlto 
da divindade, b r 8  o mesmo carâcter que a Jgreja e 
ser8 espiritual, embora material e visivel na sua 
subritancia. Se, pelo contrario, tal objecta tiver por 
fim immediato a felicidade material, o bem temporal 
da bumanidade, ter4 o mesmo~caracter que a socie- 
dade civil, 43 ser8 lemporal, embora, considerado em 
si mesmo, na sua natureza intrinseca, seja invisivel, 
immaterial e esteriar. 

Leão XIII consagrou expressamente esta doutrina 
na lettra apostolica sobre a constiluição dos Estados 
de i de novembro de 18Rõ. dizendo que tudo o que 
de algum modo tem qualidade de sagrado, tudo o 
que diz respeito i sa1vacão das almas e ao cnlto 
divino, ou que seja tal pela saa natureza ou pelo 

9 



fim a que se refere, entra na esphera da jurisdicção 
da Igreja. 

Esta estranha theoria attribue i Igreja não sb a 
jnrisdicção sobre os ecclesiasticos e sobre os fieis, 
mas lambem o poder absoluto sobre os benefieios, o 
matrimonio, as cerimonias funebres, os cemiterios, 
a instrucçáo, a beneficencia, e numa palavra sobre 
tudo quanto em outros tempos maslituia objecto da 
jurisdicção ecclesiaslica. 

'Mas, se os canonistas catholicos se encontram de 
atcordo a respeib da caracterização das materias 
espiritnaes, j i  não acontece o mesmo relativamente P 
deteminação das rnaterias mixtas. Uns inlendem 
por materias mixtas consas ou direitos temporaes 
nnidos a materias ou direitos espiritnaes. Outros 
consideram materias mixtas os actos que podem 
perturbar ao mesmo tempo a paz e a tranquilidade 
da Igreja e do Estado, e para a repressáo dos quaes 
cada nm dos doas p d e r e s  recorre 4 assislencia do 
ou tni. Outros julgam materias mixias aqnellas que, 
em razão do seu duplo fim, se  referem, ao mesmo 
tempo, h ordem espiritual e i ordem temporal. 
Outros apresentam como materias mixtas as que se 
tornaram laes, em virlude do desinvolvimento bislo. 
rico, isto 8, as que, por mutnas concessões ou por 
tolerancia, se  tornaram communs aos dous poderes. 

Apesar desta variedade de opiniões em que B 
dificil o espirito poder orientar-se, a qnestao náio 
fica liqnidada. visto os canonistas entenderem que 
nas materias mixtas o poder principal deve pertencer 
i Igreja, em virtude da subordinação indirecta do 
Estado ii Igreja. Estando a felicidade temporal subor- 
dinada A eterna, não se pode negar que deve existir 

necessariamenle esta mesma snbordinacão entre as 
dons poderes que estão encarregados de auxiliar o 
homem na realizaçio do seu duplo fim, A harmonia 
dos poderes B uma condição da ordem social; ora a 
harmonia snppõe a unidade, e a unidade um poder 
dominador, que não pode ser senão o poder espiri- 
tual, em virtude da saperioridade do seu Am. 

Eslas doutrinas, táo profundamente absorventes da 
Igreja, não podiam deixar de provocar viva reacçso. 
Foi o que aconteceu com o gallicanismo. Effecti- 
vamente, o gallicanismo admiite ama noção de  
materias mixtas inteiramente differente das apresen- 
tadas pelos canonistas de orientação ultramontana. 
Intende por materias mixtas as materias que tgem 
ao mesmo tempo relafies com a religião e com a 
policia do Estado. Qualquer acto, sb porque 6 
exteriormente visivel, tem relações com a policia do 
Estado. Por isso, entram nas materias mixtas a 
escolha dos pregadores e do objecto das predicás 
solemnes, a forma das decisaes dogmaticas e a 
opportunidade da sua publicação, a hora e a logar 
da orapão publica, a instituição das festas, etc. As 
materias mixtas s i o  da competencia exclusiva do 
poder lemporal, visto não se poder permiltir indiffe- 
rentemente aos ministros do cnllo fazer incursões 
arbitrarias neste campo e levantar conflictos diarios 
com os magistrados politicos, Um tal estado de 
cousas determinaria uma confusão perigosa e torna- 
ria muitas vezes o dever da obedienda incarto. 

Alguns outros canonistas catbolicos, principal- 
mente allemães, como Scbulte e Vering, procuram 
evitar as difficuldades a que da logar a Lheoria das 
materias mixtas, apresentando outro fundamento 



juridico das leis civis, como fonte do direito eccle- 
siastico. Segundo Schulte, não se podem admittir 
materias mixtas, porqne os dons poderes, o temporal 
e O espiritual, são completamente independentes no 
san respectivo domioio, nao sendo possivel coolacto 
algum entre elles. A Igreja, porem, não quer a 
separapão, visto ella desejar a harmonia com o 
poder civil, reclamando, por isso, do Estado o reco- 
nhecimento dos seus direitos e o anxilio para os 
fazer valer. E' para realizar esta missão que o 
Estado pode estabelecer leis relativas A Igreja. 

Vering exprime ainda mais claramente o pensa- 
menio de Schulte. A Igreja e o Estado são, pela 
sua origem, pelos seus fins e pelos seus meios de 
esecnçào, organizações diversas e independentes. As 
leis civis 630, pois, as fontes do direito segundo 
as quaes se devem apreciar os direitos civis das 
instituições ecclesiasticas e os direitos e os deveres 
civis dos membros da Igreja. O Eslado, porem, 
não pode estabelecer lei alguma que seja iocompa- 
Uvel com a independeocia natural da Igreja sobre o 
seu proprio territorio e com a missa0 que lhe assi- 
gooa o seu divino fundador. A Igreja, por seu 
lado, não pode reconhecer como obrigatorias as 
leis civis que invadam o seu domioio interior, sem 
dender os priocipios da fb chrisl8, e por isso e l la  
náo as deve pbr em pratica nem concorrer para + 

a sna execução. 
Quanto a 1168, esta fonte do direito ecclesiastico 

tem a sua justificaqão na proprla funcçio do Estado. 
O Estado tem por fuocção cmrdenar os diversos 
apgregados sociaes, em harmonia com os interesses 
da vida nacional. O aggregado religioso não pode, 

de modo algum, escapar a esta funeçáo do Estado, 
qne, sendo a forma mais elevada da sociabilidade, e 
o supremo representaale dos interesses geraes e 
das iiecessidades cpllectivas da sociedade. 

Não quer islo dizer que o Eslado tenha compe- 
teocia para impbr as crenças religiosas, fazendo de 
Ponliõce, de bispo ou de parocho, mas que deve 
regular as  condifles indispensaveis para que a 
funcção religiosa possa ser desempeabada pelos res- 
pectivos orgãos dentro da sua esphera de acção; 
impedir que o aggregado religioso absorva todas as 
mtras funcçóes. iritrommetteodo-se oaquillo que Ibe 
não compete; e disciplinar com normas juridicas a 
parte temporal dos instilutos ecclesiasticos em har- 
monia com as exigencias e as necessidades da vida 
callectiva. 

Em face, pois, desle nosso modo de v&r, as leis 
civis são fonte de direito ecclesiastico, em virtude 
da propria funcção que attribuimos ao Estado na 
vida social. 

No direito ecclesiastico portugnhs, jnstifica-se esta 
fonte com as fuocçfies de prolegão e inspecção que 
pertencem ao Estado sobre a Igreja. São innumeras 
as disposiçóes do direito ecclesiastico português 
que t h m  esta origem. Enmotram-se ath mesmo nos 
codigos que menos parecem relacionar-se com esia 
assnrnpto, como no Codigo Civil (artt. 37.@, 4069.O 
e seg. 47711.0, 177K0), Codigo do Processo Civil, 
( art. 1076.0 e seg.), Codigo Penal (art. 430.O e seg. 
e 436.O 0 seg.), elc I .  

1 Moolart, L'dghs ct I'gtar, pa& 376 e seg. ; Liberalore, - 
Le droil puMa dd  lita, ta, pau. 3$2 ; Vering, DroJ coma%, tom. r, 
pag. 676, Olmo, Daritio ecciaiasliw aigente in Ilalia, pag. $I 



36. Concordatas. - As concordatas são accor- 
dos cuncluidos entre o Estado e a Igreja, isto e, 
entre um governo temporal e o Papa, como cbefe 
supremo dos snbdilos catbolicos, sobre objectos de 
interesse commum. 

Os ulrramontanos consideram as concordabs sim- 
ples privilegios concedidos pelo Papa e que elle pode 
revogar livremente. A materia das concordatas B 
sempre espiritual, isto 6, sagrada, quer por sua 
natureza, como o exercicio da jurisdicção, quer pela 
sua ligaflo com uma cousa religiosa, como o bene- 
ficio ecclesiastica. Ora taes objectos não podem 
ser materia dum conlracto, porque estão fora do 
commercio e sb podem ser oblidos por via de graça. 
Ainda menos podem ser lrocados por vantagens 
temporaes, que são as unicas da mpetencia do 
poder leigo, pois do contrario dar-se-bia o peecado 
da simonia, que consiste em egualar a8 consas celes- 
tes aos interesses terrenos. O poder civil Lambem 
não tracta nas concordatas com o Papa de egual 
para egnal, risto os soberanos na sociedade cbristã 
serem considerados subdifos do Pontiiice. Os lavo- 
rea que aquelle recebe deste, nas concordatas, 

e seg.; Slul te ,  Lehrbwh dsr kahlischa Kirdimreclrfs, 
pag. 489; Priedberg, Rattalo di  ecdssiarlieo c a l l o l h  sd 
mangnlim, pag. 210; Caliase, I1 r i n ~ o ~ m i e  dei dirttlo mie- 
a i ~ W  in Italia, nos Sludi Semsi, vol. x, pag. 362 e a%.; 
Btadutor da Unroermdadc, liv. 11, tit vir, cap. ri, 3 3.0 e til viii, 
cq. II,$# 9h ., 28.0 e 39.e; Bernardino Carneiro, Drrnto ncclc- 
riai& pwiugds, pag. h l ;  Wernz, lut dmelalrsun, fom. I ,  
pag. 39L e seg. 

recebe-os como calholico e cano chefe de uma nação 
catholica, e por conseguinte como subdito do Papa. 

Por seu lado, OS juriodiccwnnfisrus ou regulisms 
consideram as concordatas Ids do Estado, as qnaes, 
embora feitas de accordo com o Papa, s6 podem ter 
valor, em virtude da sua publicação por parte do 
Estado, que as pode modificar livremente em qualquer 
tempo. São, pois, as concordatas, em ultima analyse, 
eoncessties revogaveis feitas pelo Estado. As con- 
cordatas não podem ser consideradas eontractos, 
porque um conlracto unicamente se pode conceber 
entre sujeitas de direito de egual natureza e poderes ; 
e aynel1es actos juridicos intervam entre um sujeito 
soberano de direito internacional, isto 8, o Estado, 
e O cbefe supremo de uma instituição que em parte 
lhe estl sujeita. Como o direito internacional não 
regula as relações entre cada Estado e a Igreja 
catbolica, emquanto esta penetra e vive no seu  ter- 
ritorio, assim não ha acima dos dous contrahentes 
nenhuma ordem juridica superior que possa dar Bs 
obrigaçnes que se assnmem na concordata nm cara- 
cier jaridico. A ordem juridica immediatamente 
inferior e a que o proprio Estado contrabente esta- 
belece sobre os seus subdibs, da qual e l b  6 o unico 
arbitro e em relação d qual, todas as vezes que se 
Lracte do seu poder politico, isto e, da sua soberania, 
não reeonbece nem pode recanhecer um poder supe- 
rior ao seu. 

Finalmenie, os inrernacionolisrar consideram as 
concordatas verdadeiros accordos internacionaes on 
Lraciados. Os accordos celebrados entre a Santa S8 
e os soberanos catbolicos, denominados concordatas, 
não se podem deixar de classificar na categoria dos 



traclados, visto elles serem conduidos entre duas 
auctoridades soberanas, distinctas e separadas, que, 
devendo proceder simultaneamente e desinvolver a 
sua actividade sobre os mesmos assumptos, estabe- 
lecem eolre s i  o modo de exercar o poder, combinam 
a sua a q l o  e esüpulam sobre um terreno mixto, 
com o Em de prevenir causas de altritos e de sal- 
vaguardar interesses moraes consideraveia. Regu- 
lam-se assim as relagões das potencias temporaes 
com o poder espiritual, relações a qne se não pode 
negar o caracter internacional. 

A nossa legialação parece inclinar-se para esta 
nlliqia tbeoria, pois tanto o art. i0.O do primeiro 
Acto Addidonal, como a l e i  de 2 de maio de 1881, 
fallam de tractado, concordata ou convenção, que o 
governo celebrar com qualquer potencia estrangeira. 
Daqui dednz-se, por um lado, que as concordatas são 
equiparadas aos tractados e con~enções, e, por outro. 
que a Santa S8 B considerada uma potencia ~stran- 
geira, o qne confirma similbante conclusão. Algumas 
das nossas concordatas, como a de 81 de outubro 
de 4848 e de S I  de fevereiro de 4857, tEem mesmo 
o nome de convenções e Iractados. 

Em todo o caso. a verdade C que as concordatas 
nãio se podem considerar verdadeiros tractados, por- 
quanto os tractados unicamente se podem reaIizar 
entre Estados, e a Igreja não se pode considerar, de 
modo algum, um Eslado. Como se sabe, são requi- 
sitos esseociaes de um Estado, o territorio, a 
população e o vinculo politico. Ora B Igreja falta 
indnbitavelmenle o territorio. Por outro lado, a 
Igreja propóe-se um fim religioso, o qnal se encon- 
tra ocillocado fora da arsa do direito internacional. 

Accmsce que se não pode apreciar a validade de 
uma concordata, segundo as regras do direito inter- 
nacional. como se aprecia um iraclado. O direito 
internacional e incompetente a respeito das queslões 
ecclesfasticas, as quaes nIo fazem parte do mn 
objecto. Finalmente, em caso de inexecução de 
uma concordata, o Papa não leria senão a arma 
espiritual da excommunhão, que escapa 4 aprecia- 
ção do direito. Por sua vez, o Eslado contractaote 
n io  podia dispor de sancção alguma, visto a Santa 
SB não poder ser atacada como soberano, carecendo 
de exercito e terriiorio. 

Discute-se muito se as concordatas celebradas 
no passado ainda se devem observar actualmente. 
Segundo Friedberg, o Estado não pode ser obrigado 
a observar as concordatas celebradas com a Igreja 
antes do concilio do Vaiicano, visto um dos pactaatt- 
tes ter sido substancialmente alterado pelos decretos 
deste eoucilio. Segando d o s  a u c t o r ~  austrims, 
o Estado não tem obrigação de manter os pactos 
com a Igreja, visto lei: lambem experimentado uma 
grande transformação, a passagem da monarcbia 
absoluta para a moriarchia conslitucional. 

Mais melindroea 6, porem, a dmlrioa que sustenta 
não poderem as concordatas celebradas anteriomeute 
a 1870 ter efficacia obrigatoria para os Estados 
modernos, vislo a Igreja ter deixado de ser um Estado 
com a queda do poder temporal. Não nos pareee. 
porem, acceitavel tal  doutrina, porquanto, embora 
se desse a conínsão entre o Soberano Poritifica e 
o chefe independente de Rvma, a verdade B que o 
Papa celebrava as concordatas, não como rei de 
Roma, mas como chefe supremo da christandade. 



Por isso, a eaistencia do poder temporal em nada 
infiuia na celebração das concordalas. Finalmente, 
a respeito das antiga8 coocordatas, 15 qne não pode 
baver dnvida sobre o seu caracter contractual, visto 
o Estado considerar então a Igreja um poder publico. 
Ora, os contractos unicamente podem ser dissolvidos 
por mutuo accordo 4. 

36. Concordatas de Portugal com a Santa Sd, 
- Varias são as coocordatas que Portugal tem wle- 
brado com a Santa Sé, e a que devemos fazer uma 
referenda especial. 

a) C o m d a l a  ds 20 de julho de 1778. Esta con- 
cordata foi celebrada entre Pio V I  e a rainha D. Maria I 

1 Bemardo Hlibler, Fmti ddi dirirlo mdusiariico, trad, de 
Scadnto, Iiv. I, esc. r, i h.-; Tarquini, Lu prinnpeo de drod 
pYbliG d# i'$glirs, pag. li& e h%.; Wbsrator8, h L s t  p u M v  
ds l'&gl*i. paa. C34 e seg.; De Bondd, Dmx q~d;iiOm I I  
mnm& dd 18011 pag. 3b; Radini Tedeachi, Chiam s Sinto, 
pag. 149 e seg.; Fink, ih conmrdoiu, pag. ihõ e seg, ; Modoular!, 
L'ggliia el I ' ~ t a t ,  pag. 074; PanIo Hinsehins, Eaposisiow gm- 
rde  ddls rsluziom fra b Sia& e lo Chisso, part. 11, see. 11, cap. I, 

Zom, L d i r M  du Kird1mrrcht8, pag. 436; Pradier-Fod4r6, 
Traitd da drml inJmahnal pribik, hm u, pag. 667; Henter, 
Le droir inrsmionol ds I'Eawps, pag. 8% e seg.; Bluotiicbli, 
& dm't intwnohnd &i#, pag. 361; Medberg, Ika8tuto di 
diritto sPclariastico, pag. H 3 ;  Calisse, D i d o  &astim, 
pag. 19; DE Martens, lYafi.4 da droit inlwnoliond, tom. ir; 

pag. 466; Despagnet, Coiira d4 droil intmatiosal p&k, 
pag. MIO; De Hammeriitein, CLWM e Slalo, Iiv. 11, cap. I ;  
Scaduto, Dinllo ecclen'artrm atgerta in IlolQ, vol. i, prg. 77 ; 
Franlx> Lehrh.4 h 6  &:rdiammits, pag. 87;  Bonfils, Mantrd ds 
droil piibk intmalmxaI public, pag. 479 e ssg. ; Piedelibvre, 
P* do droit intarndional publtç ou drod d~ fim, vol. ri, 

pag. 581. 

e iem por objecto a apresentação de alguns beneficios 
tanlo prados como simples. Nesta concordata, o 
Pontifice concede P rainha de Portugal e aos seus 
successores o direito de apresentar nos beneficios, ' 

curados e não curados, que vagarem no reino nos 
quatro meses (fevereiro, maio, agosto e novembro ) 
dos oilo, ou nos tres ( março, julho e novembro) 
dos seis do anno, reservados A SB Apostolica, proce- 
dendo-se nos curados ao concurso do coskime, na 
forma decretada pelo concilio de Trento. 

Para ae comprebeoder o alcance dosla clansula, 
torna-se nemssario saber que a regra IX da Chancd- 
laria reservava para o Papa todos os beoeficios, com 
ou sem cura de almas, que vagassem em qualquer 
parte do orbe catbolico, nos oito meses de janeiro, 
fevereiro, abril, maio, jnlho, agoslo, oolnbro e 
novembro. Esta regra não foi seguida de uma 
maneira constante senão desde o pontificado de 
Leão X. Innocencío VIU, porem, conceden aos 
bispos residentes a livre disposiçao dos beneficios 
de seu provimento qne vagassem nos seis meses de 
fevereiro, abril, junbo, agosto, outubro e dezembro. 
Por isso, relativamente aos bispados que tivessem 
acceilado esta concessão, a Santa Se sb tinha o 
direi10 de provimento em seis meses alternados. 

Este arligo da concordata, porem, era muito res- 
tringido por outras disposições nella contidas, qne 
deIle exceptuavam as dignidades maiores das egrejas 
cathedraes e as principaes das dlegiadas, bem como 
os beneficios dos familiares dos cardeaes e ofíiciaes 
do PontiBce, e que salvaguardavam os direitos de 
que gosassem os cardeaes e O Nuncio e permiitiam 
A Santa Se admittir livremenla as resignações dos 



beneficias e coadjutorias com futura successão. 
E depois, se se limitavam as reservas papaes, por 
meio das quaes a Curia avocava para s i  o provimenia 
dos beoeflcios de todo o genero, ficavam ainda as 
atinaias. que eram certas quantias deduzidas dos reo- 
dimentos obtidos no primeiro anno depois do beneficio 
alcanpdo. E' por isso qnao D. Fr. Caetano Brandno 
não duvidava escrever ao ministro em uma das snas 
cartas: a Pois então que deu o Papa a S. Magestade 
pela Concordata ? Palavras ; a nnlca cousa com que 
a Cnria Romana paga quasi sempre aos Principes 
em similhantes Iaocas, ficando ella entretanto com o 
direita reservado das annatas D.. . 

b) Concordam & 21 ds ouiubru de 1848. Esta 
concordata tem o nome de cofiwnph e foi celebrada 
entre a rainha D. Maria II e Pio IX. Tem por 
objecto a Baila da cruzada, seminarios, cabidos, 
tribunal da Nunciatura, conveolos de ireiras, venda 
de bens ecclesiasticos e circumscrip$ão das dioce. 
ses. Foi uma consequeticia do restabelecimeato 
das relações com Roma em 1845 e que se eneon- 
travam inlerrompidas desde 1834, tendo o governo 
do nosso pais manifestado, nesta cuncordata, uma 
eondescendenda bem pouco nalural para com a 
Santa Se. 

c) Coticordala de 21 L fweiro de 1867. Esta 
concordata tem o nome de melado e foi celebrada 
entre Pio IX e D. Pedro V Acerca dos limites e 
extensão do nosso direito de padroado no Oriente. 
Na concordata de 1857 tinham-se tomado lembranças 
ad refmndtlrn sobre o padroado do Oriente, o que 
equivalia a adiar indefinidamente uma questgo que 
a Curia procurava resolver contra nbs, não admittindo 

o padroado portnms fora dos limites das nossas 
possessões daquella epocha, e nomeando para estas 
terras vigarios apostolicos immediatamente sujeitos 
1 congregaqão De Propaganda Fide. 

A concordata não corresponden 4s esperanças que 
nella se depositavam, pois, por um lado, cedemos 
sem compensação uma parte do nosso padroado no 
Orienle e algumas das Igrejas por nbs edificadas 
e fundadas, e, por outro, a questão não Bcou liqui- 
dada, pois esfabelecia-se que nas bullas dos bispos 
apresentados se deveria fazer menção dos limites 
dos bispados do padroado. que de commum accordo 
se 0xassem. sendo para este fim nomeados dou8 
commissarios, um por cada ama das partes contra- 
ctantes, para proporem as respeclivas circnmscripçbs 
de cada diocese. 

d) C0pu;wdm ds 23 de jwnho de 1886. Esta 
concordata tem o nome de conuenio e foi celebrada 
entre Leão XIii e D. Luiz I sobre cireumscripção 
diocesana e exercicio do direi10 padroado na India 
Oriental. 

Regulou definitivamente a anterior. Os direitos 
do padroado reconhecidos na concordata de 1857, 
ficaram dependentes, quanto ao seu exercicio, da 
nova circumscripç~o diocesana. Com a demora dessa 
circumscripçáo, o nosso padroado fd invadido cada 
vez mais pela Propaganda Fids. 

Foi para acabar com este estado de consas que 
foi celebrada a concordata de 1886. Conservou-se 
o direito do paùroado da Corba nas Indias Orieotaes, 
embora com algumas perdas e limitaçiles. O Arce- 
bispo de Goa foi elevado d dignidade de Patriarcha 
das índias Orientaes e ficou gosando do privilegio 



de presidir aos concilios provlnciaes de todas as  
Indias Orientaas I. 

97. ColLecções de direito antigo. - Depois de 
nos termos oteupado das .ates do direito ecclesias- 
tico, como assentos daquelles principios em que se 
resolvem todas as leis da Igreja, segue-se agora 
expbr as fontes do direi10 ecclesiastico, tomadas no 
sentido de collecfles de leis ecclest'asticas. As pri- 
meiras collecções que appareceram conléem regras de 
moral cbrist3 e prescripçües ecclesiasticas que se 
faziam derivar de Jesus por intermedio dos aposhlos. 

Esta neste caso o precioso docnmenh encontrado 
0m 4873 por Brpnnios, na BibIitbeca do Santo 
Sepnlchro em Constantinopla e conhecido sob o 
nome Didachd fon &&a epost&n, isto é, D o u t r i ~  
dds aposrokm. Este documento. pnblicado por 
Bryennios em i883, tem sido objecto dom estudo 
muito aturado por parte dos criticas, visto nelIe se 
encontrarem esboçados os primeiros delineamentos 
da organizaçilo ecclesiastica. 

Depois da Dk&tcJlo, deve ennmerar-se uma coIlecçã0 
de i n s t r u c ~ e s  religiosas e moraes, wmposla por 
Rermas, que foi considerado discipnlo de Paulo. Esta 
collecçno B conhecida pelo nom0 de Pmtw de Hsrmas, 

Em seguida a estas obras, dos dous primeiros 
secnlos, appareceram duas eollec@es de leis eccla 
siasticas attribuidas aos Apostolos, a dos Canones 

1 Bernardioo Carneiro, Elsmniiw ds dirnto sedaiasiim pm- 
ttrgids, pig. I e seg. ; h Dr. Lopes Praga, Ensaio sobe O 

p&a& pwt#, pag. h7 e seg., A noao wnçordola ai&& 
Portngol s a Sarda SB, pag. M o seg. 

Apostolicos e a das Copuilisui@es aposlolicas, mas a 
eriiica historica moderna demonstra exuberantemente 
que estas collecções 330 apocriphas. 

Teem muita importancia não sb por causa das 
lonuaveis providencias que consagram, mas lambem 
por o seu conhecimento ser mnito vantajoso para 
quem desejar possuir noticias da disciplina ecclesias- 
tia nos primeiros seculos da Igreja. 

Parece que a eolletç%o dos Canones Apostdicos B 
do secnlo v ou vi e a das eonstitnições do secnlo rv. 

O direito canonico foi-se desinvoIvendo com a cele- 
bração dos diversos concilios, qne modificaram e 
aperfeiparam a disciplina da Igreja. Começaram 
a apparecer por isso as primeiras collecções de 
canones devidas a particulares. a fim de facililar o 
conhecimento das suas disposições. 

As primeiras coHecções dos concilios gregos 
foram, segundo affirma Tardif, con6ecidas no Oeci- 
dente e tradnzidas em laíím antes do meado do 
seculo v, ou talvez mesmo a partir do seculo prece- 
dente. Uma dessas versks  B a Itah ou Rbca, por 
se julgar que ella constituis a WWGU fianrlalio, 
innexacta e confusa, que Dionysio Exiguo menciona 
no prefacio da soa collecção, Esta collecção formou- 
m no decarso do secnlo v. 

Pelo fim desb seculo e principios do segninle, 
fizeram-se em Italia outras c o l l e ~ e s  de canones de 
concilios, distinguindo-se das anleriores por conte- 
rem decretaes dos papas. Estas antigas vers&s 
foram dentro em pouco substituidas no Occidente 
pela CoUecçáo ds Dionysio Esigeui. A qualificação 
que Dionysio se attribue de Baiguo 8 uma expressão 
de hamildade, do mesmo modo que a Pamlns 



noelfa que emprega egualm6nte no prefacio da sua 
obra. Com este trabalho, procurou Dionysio Exiguo 
pbr termo 6 confuslo que dominava na traducçilo dos 
canones gregos. 

Alem das coliecções italianas, appareceram outras 
noulras regiões, principalmaute na Africa, Callia, 
Inglaterra e Hespanba. Na Hespanha devemos men- 
cionar os Capitula ou Excerpla Martini e a Hispana 
ou leidorbna. A primeira é. devida a Martinho, 
arcebispo de Braga. e foi approvada pelo terceiro 
concilio de Braga de 872. 

Mais importante ainda do que esla uillecção B a 
collecçao hespanbola denominada Hispanu m Isido- 
riana. E: uma coilecção chronologica, como a colle- 
cção de Dionysio. A composição desta collecçáo foi 
attribnida a Isidoro de Sevilba, conjectrrando-se que 
foi redigida em Toledo na primeira ierça parte do 
seculo VI[. 

Algumas eolleqões de que acabamos de fallar, 
j& uintéem docnmentos falsos. Estes documentos 
multiplicaram-se extraordinariamente no seculo rx, 
apparecendo entgo volumosas colleq6es de falsas 
capitulares e de falsas decrataes, em que se attn- 
buem a Carlos Magno e aos primeiros papas regras 
disdplinares, inulilmente estabelecidas pelos ultimos 
concilias nacionaes e provinciaes. Entre as psendo- 
capitulares devemos mencionar as Wdo-Capitularee 
de Bento Levita e as Capitulares de Angilramno ou 
CoUeçpk pselrdo-adriapra. Mas neste genero nenhuma 
collecção iem tamanha importancia como a das Fal- 
sas Decreiam. 

Pelo meado do seculo nono, effeelivamenie os 
canonistas frandses cumeçaram de citar uma colle- 

cçáo de canones e decretaes, muilo mais extensa do 
que as aU ahi exislentes e altribuida a S. Isidoro, 
denominado Illercator nuns manuscriplos e Pmutor 
noutros. Esta collecgão Unba tomado por base a 
Higpaaa, altribnida a Isidoro, e devia passar por 
uma nova edição completa da obra deste auctor. 
E' por isso que os documentos falsos se encontram 
babilmenle intercalados e misturados com os do- 
cumentos autbenlicos da collecçáo hespanbola. 

Ha quatro seculos que esla collecçáo fornece um 
vasto campo de investigações P critica bistorica, 
mas este campo esta mui longe de se poder consi- 
derar percorrido. A obra mais notavel que tsm sido 
pnblicada sobre esta collecção, O a de Paulo Hinscbins 
intilnlada Decretaks Pseudo.bidorian#, que, apesar 
do immenso trabalho que represenla, não resolveu 
dum modo satisfactorio as qrreslões relativas P ori- 
gem, ao fim, ao auctor e as formas diversas desta 
famosa compilação. Continnou, por isso, a discns- 
são sobre estes diversos assumptos, apparecendo um 
grande numero de dissertações, muitas vezes inoieis, 
a respeito desta collecção. Merecem, porem, espe- 
cial mençao pela luz que derramaram sobre alguns 
problemas a que dB origem tal collecção,'os trabalhos 
recentes de Maassen. Simson, Tdrdif e Fournier. Em 
todo o caso, a sotução definilira de todo o enigma 
não foi obtida ainda pela crilica bistorica moderna. 

Esla collecção contem bxtos autbenlicorr, textos 
falsos, mas considerados desde ha muito m o  
autheulicos, e textos forjados pelo auctor da nova 
compilação. A nova colleeção foi apresentada sob o 
orne e como obra de Santo Isidoro. Confundiram-na 
com a Hispna, egualmeiite attribuida a esle bispo 
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e reproduzida em grande parte pelo falsario. Foi 
acceila sem desconfiança pelos concilias nacionaes 
franwses, que a invocaram muitas vezes para man- 
ter a disciplina, e pelos papas, que a citaram para 
dar força As suas disposições, dimlgando-se rapida- 
meale pela maior parte das nações da Europa. 
Tiraram-se numerosas copias e 6zeram.se muitos 
resumos de tal collecçáo, are  ao secolo XIZ,  sendo- 
lhe accresceotados novos documentos, priuapalmenle 
a lerceira parte. Todos os auctores de collecções 
systematicas dos seculos x ao xii se serviram desta 
collecçlo, aproveitando grande numero das soas 
disposições. Esta collecção e denominada P d -  
leidoriano, por se apresentar falsamente como obra 
de S. isidoro. e tambem tem o nome de Falsos Decre- 
r#$, por ser a mais notavel de todas as collecçfies 
da Idade-Media contendo decretaes apocryphas. 

Entre as fonles da Collecção pseudo-isidoriana, 
figura como principal a Hispana. A Hiqana, porem, 
de que se serviu o Pseudo-Isidoro, não e a Hispana. 
Lal qual e altribuida a Isidoro di, Sevilha, mas a 
Hispana transformada. Effectivamente, o texto desla 
cdlecção sofreu, numa epocha indeterminada. addi- 
ções ou inlerpolações, no sentido das preoccupaçbes 
domioantes na Collecção pseudeisidoriana : proie- 
qão dos bispos contra as tentativas de os desapossar 
da sua sh; obrigação de os reintegrar antes de 
os perseguir canonicamente; processo a observar 
em similhante caso; limitação dos direilos dos 
metropolitas relativamente As causas maiores dos 
bispos e A sua adminislração geral ; siippressáo on 
diminuição dos chorepiscopos. Maasseu conjectura 
que esta revisa0 da Hispana linha sido feita pelo 

propi-io auctor das Falsas Decrelaes, qner antes da 
eiaboraqáo dos documentos lalsos, para preparar os 
eapirilos, quer simnllaneamente para tornar mais 
barmonicas as partes da sua obra e melbor dissi- 
mular o seu irabalbo de falsi6cação. Tardifsnsienta 
ser possivel que a obra de lalsificaçào não seja 
unicamente do Pseudo.Isidoro, mas de diversos 
auclores, náo tendo o anctor das Falsas Dec re la~  
feito mais do que aproveitar os trabalbos jB exis- 
hnles. 
Sb no seculo xv, ir que se começou a daridar da 

falsidade de alguns documentos da collecçao pseudo- 
iaidoriana, sendo o Cardeal Cuse um dos primeiros 
a fazer esta descoberta. No secnlo xvr, lendo Merlin 
feito imprimir toda a collecção, as duvidas loma- 
ram novo vnIto, principalmente com os trabalbos 
de Erasmo, Cassander, Dumoulin e Leconte. Os 
centuriadores de Magdeburgo apresentaram novas 
pmyas da não autbenticidade das decretaes, domi- 
nados pela idha de demonstrar que a constituit%o 
da Igreja era unicamente o producto duma falsi- 
ficação. A tentativa de Torrianns, para defender 
a aulhenticidade da collecção pseudo-iaidoriana, não 
foi feliz. Este trabalho provocou uma disserlação 
de David Blondel, pregador calvinisla, que atacou 
Turrianns, com tanta erudição como azedume, pr& 
vando, com argumentos de grande força e dama 
precisão rigorosa, a falsidade da maior parle das 
pretendidas decretaes, e fazendo conbecer as fontes 
de que se serviu o Pseudelsidoro. 

Ainda se fizeram novos esforws para defender a 
autbeoticidade da collecção pseudo-isidoriana, mas 
sem resullado algum. Não tardou por isso que os 



proprios escriplores catholicos submettessem a cof- 
lecção suspeita a uma analyse mais severa e mais 
minuciosa do que a de Blondel. Foi O que amo- 
leceu oam os dous Ballerini, sacerdotes calhdicos 
de Verona, que no seeulo xvxir demonstraram, com 
toda a clareza, a falsidade da coltecção pseudo- 
isidoriana, apresenlando corno apocryphos miiilos 
documentos, cuja autheoticidado tinha sido admittida 
por Blondel. Os trabaltios que se fizeram posterior- 
rnenle não téem feito senão confirmar as conclusões 
dos Ballerini. 

As rades que mililam contra a não.autbenticidade 
das decretaes pseudo-isidorianas são as seguinies : 
a) não haver nenhum documento antigo que men- 
cione as pseudo-decretaes: b) a referencia a cir- 
cumstancias, não dos tres primeiros secutos, mas do 
oilavo e do nono ; c) o emprego do latim do seculo 
nono; d) a citaçao pelos Papas decretantes do 
seculo terceiro, da vulgata do seculo qninto. 

Mas, embora não possa hoje baver duvida a respeilo 
da hlsidadc das decretaes pseudo-isidorianas, nem 
por isso esla collecção deixa de suscitar um grande 
interesse aos estudiosos, em virtude do grande 
numero de questões que se venlilam a seu respeito, 
muitas das quaes estão ainda longe duma solução 
difinitiva. Estão neste caso as questões da palria, 
data e auctor da collecção. Só a da data se pode 
resolver com approximação, catlocando-se a reda~ão 
da collecção entre os annos 8k4, 887 e 850. 

A questão mais importante a que da origem a col- 
lecg!io pseudo-isidoriana, e a relativa 4 influencia que 
as Falsas Decretaa exerceram na disciplina ecclesias- 
tica, Por muito tempo se sustenlou que a collecçiío 

pseudo-isidoriaoa alterou fundamentalmente a consti- 
talção da Igreja. Pelo anno 855, escreve o auctor 
do livro Janm, teve logar a gigantesca falsificatão 
das Decmtaes de Isidoro, cuja efficacii foi muito 
maior do que pensou o auclor,.e qne, embora lenta- 
mente, foi produzindo uma completa revolução na 
constitnição e na administração da Igreja. Não se 
pode encontrar em ioda a historia um segnndo 
exemplo dama falsi6caçáo awim tão engenbosa- 
mente cornblnada. A Iratide j l  est8, desde ha 
muito descoberta, mas os principias que com elia 
se diffnndiram e se pozeram em pratica, taoçaram 
tão profundas raizes no solo da Igreja, que a dasco- 
berla da falsificação náo pode abalar o 6igstma 
vigen ta. 

Esta doutrina esta boje completamente abando- 
nada, tanto pelos auctores protestantes, como pelos 
catholicos. Eãecliramente, se as Falsas Decretaes 
introduziram uma Iransformação profunda na con- 
stiluição da Igreja, tão rapidamente, mrdificando-a, 
náo se comprehende como foram recebidas, sem 
provocar o menor attrito, sem excilar a menor per- 
turbação. Se esta obra elaborada no seculo nono 
consagrasse uma constiluição eccfesiastica inteira- 
mente nova, não se poderia comprehender como etla 
chegou a obter, no curto espaço duma geração, uma 
atictoridade tão geral. Explica-se claramente a rapi- 
dez e a facilidade com que foi admittida e divnlgada 
a collecção pseudo-isidoriana, desde o momento em 
que se considere qne ella não estabelecia ama con- 
stituição eccleeiastica nova, mas sb sanccionava, na 
espbera canonica, por documentos antedatados, dis- 
Wsi@es legislativas que eram conformes ao espírito 



do tempo, moitas vezes reclamadas e mesmo ado- 
ptada~ na pratica, e, por conseguinte, que eris- 
tiam desde ba muilo de facto. E' faeil demonstnr 
qne nenbama das disposições promulgadas pelo 
Pseudo-Isidoro foi iriteiramente desconhecida da sua 
epocba. 

Muitas proposifles psendo-isidorianas, que L pri- 
meira visla parecem novas, encontram-se formuladas 
em antigos documentos, ou não são mais do que a 
mnsequencia necessaria e logica dos principios fun- 
damentaes da organização da Igreja. Os documentos 
admittidos na collecção não são recentes. Pertencem 
a tempos anteriores ou a uma epocba proxima, 
consistindo bda a fraude em attribuir a anlignidade 
ecclesiastica, para lties dar força, maximas de 
direito então universalmente adaptadas. Por isso, 
o Pseudo-Isidoro não fundon um novo direilo eccle- 
aiastico, limitando-se a exprimir e formular o que 
j4 se encontrava estabelecido no espirito e na eon- 
sciencia da Igreja. 

O fim que se propbs o Pseudo-lsidoro lambem 
nàio foi augmentar o poder dos papas. Os papas do 
seculo rx não tinham necessidade de falsas decretaes 
para garanfir a sua auctoridade. Nunca ella pare- 
ceu mais neeessaria As diversas IraeçOes da aoeie- 
dade christã. O poder dos papas nesta epocba não 
era contestado, e por isso não bavia motivo para 
emprebender uma falsi6cação nnicamente para o 
estabelecer. Não se wmprehende tambem como 
para augmentar o poder dos papas se fizesse um 
tãu longo trabalho, de que sb uma pequena parte 
tracta do primado pontificio. O fim qne b m  em 
vista o Psendo-Isidoro e sem duvida defender os 

bispos cuntra as oppressaes que sobre elles exer- 
ciam principalmente em França os metropoliias e o 
poder temporal, perseguindo-os sem respeito algum 
pelas prescripçóes do direito canonico. Se o Psendo- 
Isidoro exalta o primado da Santa SB, não o faz no 
inleresse de Roma, mas no dos proprios bispos ; cada 
decrelal demonstra, por assim dizer, que o Pseudo- 
Isidoro não pretendia de modo nenhum enfraquecer, 
ou restringir os direitos dos bispos em beneficio da 
Santa Se. 

No fim do seculo IX, accentuam-se os trabalhos 
de codificação do direito canonico. E' que os mate- 
riaes do direito ecclesiaslico linhamm de tal modo 
accnmnlado nesta epocha, que as collecções anterio- 
res s6 dificilmente podiam corresponder i a  exigen- 
cias da vida pratica. A necessidade de uma boa 
compilação que reunisse os elelizentos dispersos e 
desordenados produzidos pelo desiovolrimento inces- 
sante do direito ecclesiaslico, fez-se sentir tanto mais 
profundamenle, quanto era certo que nas escolas 
episeopaes ou abbaciaes se ensinavam os priocipios 
do direito canonico s do direito civil. 

Para abnder esta necessidade, appareceram varias 
collec~ões que tiveram grande Gprirtancia ate O 
publicaqão do Decreto de Graciano, que oüuscon 
todas as compilaçtíes anteriores. Estas eollec@es 
diflerenciatn-se das anteriores pelo grande numero 

. 

de disposições de direito civil que eontEem, impor- 
tadas do direito romano e das capitulares, por 
causa da pretensão que ellas alimentavam de regu- 
lar, de um modo inlegral, a d,isciplina ecclesiastica. 
Entre essas coltecçOes, devemos citar: Collectio 
dnselmo dedicara (883-897 ) ; Reginonis Prumhnsis 



a W i s  libri dm t& irynoddibus wlrsis cl dbciplinie 
&siasriois ( entre 906 e 91 5 ) ; Burchmdi Worma- 
Blensis spiscopi decretorum librs' xx (entre 1012 e 
40513) ; Collectio duoo!ecsm prarliitm ; collecçáo de 
A ~ l n i o  de Lwques; wllecção do cardeal Deusdedic 
(iO8ô ou 4087); as collecções de IVO Charbs 
( Decreri4m e P a m m i a  . 4090 ) 4. 

89. Collecções de direito novo. - O secnlo xir, 
como diz Tardif, qne B a epocha da renascenpa juri- 
dica, 6 o começo dnma nova phase para o direib 
canonico, bem como para o direito romano. O que, 
porem, maia concorreu para o desinvoIvimeato do 
direiio canonico nesla epocha, foi sem duvida o tra- 
balho de codificação de qne elle foi ohjecio e qne 
prodnzin verdadeiramente a sua integração organica. 
O primeiro monamanto em que a codi6caçLo do 
direito caaooico se alnrrna, nesla epocba, é o Decreto 
de Graciano, que. inspirando-se, emquanto As fontes 
e methodo nas collecçúes anleriores, Ihes é, porem, 
muito superior pela execuçao. 

NLo 6 bem conhecido o nome que a obra de 
Graciano recebeu do seu auctor, se bem que a 
maior parte dos canonistas se inclinem para que 
fosse Concordorilia Discodantium Canonm. 

1 Friedberg, ZLalLalo di dirillo ccclisiorth cadiw e manga- 
Imo. pag. 483 a aeg. ; Tardif, Hutoirs des imrrcri du rdrmt cano- 
n i y  pag. U e reg., Dr. Damasio, Apanlainmlos & huloria 
seebnarlica, pag. 307 e seg.; Panlo liinschius, Dematalsspsaido- 
uidorranrs, pag. c c ~ v  e se$. ; Fournier, Lo qulttwn dtr fama 
d6erBtales, na Nouuellc rmie Sido~ique de dmir frowois e i  Ilran- 
gsr, tom. SI, ptg. 70 s seg. e tom. xi~, pag. L03. 

A partir do fim do secnlo xit comewn a ser pte- 
lerida a denominação de Decreium, j% por ser m a i ~  
carta, jh por ter sido empregada anteriormente por 
Burchardo e Ivo de Charlres. Tambem não se 
conhece a data precisa da composipão da obra de 
Graciano, Em todo caso, pode-se afirmar, com 
certeza, que ella foi termioada entre os annos 
de 4139-1448. visto o Decreto conter os canones do 
segundo concilio de Latrão, celebrado em 1439, e 
citar, corno ultimas decretaes, as do Papa Innocen- 
cio II ( 1  1304 id8). 

O Decreto de Graciano foi dividido pelo seu anctor 
em Ires parles, cnjo plano lhe foi, segundo todas as 
probabilidades, snggerido pelas Inslitatas de Jnsti- 
niano. A primeira parte (Ministsria} tracta das 
fontes do direiio e da doutrina das pessoas eccle- 
siasticas (da organização e da adminislraçzo da 
Igreja, da ordenação e da hierarchia dos clcrigos, 
da elelç%o a da sagração dos bispos, da auctoridade 
dos legados e dos primazes). A segunda parte 
(Negoria) occupa-se d a i  acções judiciarias e do pro- 
cesso, encontrando-se lambem ahi a exposição do 
regimen dos bens ecclesiasiicos, o direito dos regn- 
lares e o lractado do casamento. A terceira parb, 
(Sacrammla) que se encoiltra rennida 3s prece- 
dentes em alguns manuseripbs, occupa-se especial- 
menle dos sacramentos e da liturgia. Estas partas 
do Decreto foram, por sua vez, snhdivididas por 
Graciano on por sens discipnlos. A primeira parte 
foi dividida por um dos primeiros discipulos de 
Graciano em cento e ama distincfies. Em cada 
uma das dislincç5es encontra-se, sob numeros pro- 
gressivos, as chamadas AtcclorUaU, como resoluções 



synodaes, decretam, leis, passagens da Biblia e dos 
escriplores ecclesiaslicos e profanos, sob a forma 
de camnes. Os canooes est8o ligados entre si e 
explicados por breves declaraçóes do anclor, deno- 
minadas Dicra Graliani. Esta parte cila-se, indi- 
cando o numero de canon e o da distincçalo, do 
segninle modo : c. I, O. 2. o qne significa canon I 
dislincção 4. Antjgamenle fazia-se a citação dum 
modo um ponm differente, escrevendo c. l.gx in 
Decrelia oa opud Graimum. 

A segnnda parb foi dividida pelo proprio anctor 
em lrinla seis cansas, comprehendendo cada uma 
nm certo onmero de queskes. A qaestão terceira 
da causa trinta e tres constitue, diversamente das 
outras, um todo especial, comprehendendo um tra- 
ctado sobre a penibncia, di~ldido em distincções. 
Este tractado tem lctdas as apparencias dama inter- 
polação, não podendo, porem, haver duvida de que 
e obra de Graciano. Cada uma deslas subdivjsões 
contem, como as da primeira parte, cotwnss (passa- 
gens dae fontes) e dicm Grarimi (passagens do 
texto). Esta parte cila-se do seguinte modo: c. I, 
c. 8. qe. I, o que quer d i s r  canon I, causa 9, 
qnestao I. Antigamente fazia-se a citação pda se- 
guinte forma: c. Nos, c. ?, qu. I, O tractado da 
peniteacia cita-se do seguinte modo: c. 2, d. I, de 
poenit.; isto B ,  canon 2, distincção I, de poeniteniia. 
Antigamente fazia-se a citaçáo pela seguinte forma : 
c. Lacrim@, D. I, & poenit. 

A terceira parte, intitnlada Ds coneewatiom, foi 
dividida em cinco distincç&s pdos discipulos de 
Graciano. Em todas as dislincções, encontram-ae 
passagens das fontes, como clr~ioncs, acompanhadas 

de illastrações, cbamadas dicia Grariani. Esta 
parb cita-se, indicando o numero do canoa e o da 
distincção, seguidos do titulo abreviado desla parte, 
do seguinle modo: c. I, d. 5. & consew., o qne 
qner dizer canon 1, distinc~ão 5, de consecratione. 
Antigamente fazia-se a citação pela forma seguinte: 
c. Oinnes fldeb, d. 5, ds consacr. 

' Ao lado dos canones verdadeiros e proprios, 
encontram-se, em todas as tres partes, algumas 
passagens das fontes, com a Indicação de P a h .  
Estas passagens foram accreicentadas mais tarde 
pelo discipnlo de Graciano Paua&polw, pelos copis- 
Ias, ou mesmo pelos edilores. A expressão Palea 
tem sido diversamente interpretada. Segando uns, 
esta palavra nào seria mais do qae uma abreviatura 
de Posl olin, isto e,. P. alia; segando outros, tal 
expressão deviam tradnzir literalmente por poliha, 
sendo destinada a distinguir os capitnlos redigidos 
por Graciano, dos outros, como se distingue a 
palha do bom grgo; segundo outros, ta l  palavra 
provem de Pawapaka, nome dnm discipnlo de 
Graciano. 

Emqaaato ás fontes do Decreto, B grave deleito 
deste trabalho não se ter Graciano servido dos 
originaes dos iexlos do direito canonico, a não ser 
para os dous coacilios de Latrão de 4143 e de 1139, 
0 para algumas decrelaes. Utilison as colIecç6es 
anteriores, principalmente as da Dionysio, da His- 
pana, do Pseudo-lsidoro, de Reginão, de Burcbardo 
de Worins, de Ivo de Cbartres e de outros compila- 
doms: Parece lambem que Graciano ae serviu das 
fontes originaes para os textos do direito romano 
e do direito lombardo qae cita. 



A auctoridade do Decreto de Graciano, 6 mailo 
contmerlida. E' fora de duvida que Graciano náo 
recebeu mandato para compilar a sna colleeçáo, 
publicando-a unicamente por sua iniciativa particu- 
lar, não podendo por isso ter por si nenhuma força 
legal. A questão levanta-se relalivamenle a saber se 
a collecção fui officia1menb appmvada nos tempos 
posteriores. 

Ha a esle respeito duas op~aiões. Una aucbres 
affirmam que o Decnlo de Graciauo tem força legal, 
porque foi acolhido naa escdas e no foro, e fof 
revestido de auctorlidade pablica por Eugenio I11 e 
Gregorio XIII. Esta opiniao não parece muito accel- 
tavel. porquanto, se tivesse havido esta approvaçi40 
pnblica, com certeza que deveria appamcer nos 
exemplares do Decreto, visto não ser para desprezar 
um documento de tanta importaocia, que attribne 
força Iegal na Igreja a uma obra dum simples 
particular. Ora em nenhnm &ice se encontra 
similhaale docnmento. E' verdade qne o Decreto 
adqniria muiia ancioridade nas escolas e no foro, 
mas B bem diversa a acceilação dum trabalho pelos 
doutos, da aucloridade legal que efle porventura 
adqnira. Da approvação de Engenio III si, Tritemio 
nos falla, mas o seu lestimunbo B geralmente rejei- 
tado pelos criticos, visto nem os contemporanms de 
Graciano, nem os historiadores posteriores, se refe- 
rirem a tal approvação. Nem se pode reeorrer a 
Grogorio XTII, porqnanlo este empregou toda a dili- 
gencia e cuidado para qne os tenlos fossem recons- 
tituidos na sna pureza, mas não usou duma palavra. 
donde se possa deduzir que Ihe atlribuiu força 
legal. Parem-nos, por raso, mais acceitavel a opinião 

daquelles que sustentam que os textos do Decreto 
de Graciano teem unicamente a auctoridade das 
fontes donde foram colligidos. 

O Decrelo de Graciano kirriou,se iosnfficiente, 
pouco depois da sua publicação, em virtude do appa- 
recimento de novos decretos dos concilios ecnmeni- 
ws, e da maltiplicidade de decretaes e rescriptos 
dos papas. deietminada pela grande auctoridade de 
que gosava a Santa Se. Effectivamenle, bndo 
augmentado extraordinariamente a acção e a influen- 
cia do papado na Igreja durante o seculo xrr, este 
era cunsnltado sobre as questões mais variadas, 
seodo as snas respostas acolliidas pelos canonistas, 
como guias segnros em dificuldades analogas. 
O grande numero das decretaes que se enconira- 
iam fora do Decreta, e&r# Decretum. levon os 
canonistas a elaborar collecções especiaes destas 
Decretab exfrovagan6es. 08 canonislas começaram 
por fazer, em uotas marginaes ao Rtwelurn, a 
aoalyse das decretaes mais- importantes, notas que 
depois foram intercaladas no proprio texto. 

Tendo-se tornado insuficientes estas notas para a 
axposiçáo da doutrina de lodas as decrelaes, appa- 
receram os Appmdices ad Decrerum qne assumiram 
proporfles nolaveis, sendo divididos num grande 
numero de partes por meio de rubricas ou lilnlos. 
Esles primeiros ensaios foram, dentro em breve, 
abandonados e substiluidos por cinco colle@es, 
que se completam mutuamente, chamadas as Quin- 
qtss conipilafiones anriquae, que estiveram em rigor 
a18 1234. Estas compilações adoptaram a divisão 
em livros e em titulos seguida iias collec@es do 
direito romano. O primeiro livro corresponde á 



primeira parte do Decreto de Graciano e tracta das 
fontes do direito e dos clerigos, considerados nas suas 
relações de bierarchia e de jurisdicção. O segundo 
Hvro B consagrado ao processo e corresponde 4s 
causas 2 a 8, i 4 e 22 da segunda parte do Decreto. 
O terceiro contem as regras relativas aos clerigos, 
considerados como individuos, i Igreja e 4s corpo- 
rações religiosas, consideradas nas suas relafles 
de direito e de interesse privado. O quarto, que 
corresponde As cansas 27 a 36 de Gnciano, tracta 
exclnsivamenle do casamento. O qninto occnpa.se 
do direito penal e do processo criminal. 

Esta classificação, que fui adoptada em todas as 
compilaçfies posteriores, foi resnmida pelos glosado- 
res neste verso - JaadPx, juiiciurn, c k m ,  conn&a. 
m i ~ .  Judm, a hierarchia ecclesiaslica ; - Jlsdi- 
cium, o processo; - Clerus, fun@es e deveres dos 
clerigos, direih privado ecclesiastlco ; - Connubia, 
o casamento; - Crinm, o direito penal e o processo 
criminal. Parece haver neste plano a tendenua para 
a approximaçlo da divisão do Jus ciuils em persom, 
res, acliones. Nestas compilaçíJes j l  ha algumas offi- 
ciaes. Sáo a segunda, devida a Innocencio 111, e a 
quarta, devida a Honorio UI. 

Quando Gregorio I X  subin ao tbrono pontificio, 
o estudo do direito canonico offerecia graves d ia-  
culdades. Tornava.se necessario recorra a seis 
coliecções, o Decreto de Graciano e as Quinqw 
compikrriones, sendo muito dificil encontrar os textos 
de qne se precisava e determinar as normas juridi- 
cas vigentes no meio de longas decretaes, qae ora 
sb differiam entre si por algumas palavras, ora pare- 
ciam contradizer-se. Aggravavam ainda estas diffi- 

cnldades as duvidas rnui serias sobre a authenticidade 
daa decretaes contidas nas collecfles não oficiaes, e 
o emprego nas escolas e nos tribnnaes de lexlos que 
n&o se encontravam nas compilações adoptadas. 

Para dar remedio a estes inconvenientes, Grego- 
rio IX  encarregon o dominicano hespanbol Raymundo 
de PeÍiaforte, anligo professor de Iogica em Barce- 
lona e de direito canonico em Bolonha, de elaborar 
uma nova compilação. Este terminou o seu trabalho 
em 1334, Lendo tomado por base as cinco antigas 
compilações. O plano Irsdidonal e a divisa0 em 
cinco livros, adoptados nas cinco compilações em 
vigor, foram mantidos na nova compilação. 

Por isso, as Decretaes de Gregorio IX constam de 
cinco livros, tractando o primeiro das pessoas eccle- 
siasticas, o segundo do processo, o terceiro das 
cousas ecclesiaslicas e dos deveres dos clerigos, o 
quarto do sacramento do matrimonio, e o quinto 
do direito penal da Igreja. A ordem das divisfies de 
cada livro foi nm pouco alterada, sendo accresceda- 
dos novos lilnlos. Os diEterenles artigos de cada 
titulo foram dispostos por ordem chronologica, como 
os fragmentos das constituições nos titulos do codigo 
tbeodosiano e do codigo juslinianen. Raymundo 
de Peiiaforie procurou snpprimir as decretaes qne 
tinham sido reproduzidas ou abrogadas por cons- 
tituições posteriores, e eliminar dos iexlos que 
Eonservou todos os desiovolvimenlos, aproveitando 
nnicamente a parte disposiliva. Indicou estas elimi- 
aaçóes (par&s decisw) pelas palavras e1 i~ifru, como 
jB se fazia nas compilaçijes anteriores. 

Apesar de todas imperfeiçijes, até certo ponto 
inevkaoeis nesta epocba, a obra de Raymundo de 



Penaforte B um monumealo notavel, digno do 
canonista que a wmpoz e do Papa que a mandon 
organizar. 

O trabalho de Raymnodo de Peíiaforle foi reves- 
lida de força legal pelo proprio Gregorio IX.  Este 
enviou-a em 5 de setembro de 4234 as universidades 
de Bolonha, de Paris 8 de outras cidades, impondo 
pela bnlla Rex pacificus o uns desta mpi lação ia 
jlsdiçib et in scholis, e prohibindo a elaboração doiitra 
collecção sem aoclorisação especial da Santa SB. 
Esta collec~ão foi algumas vez6s chamada DarelaIes 
Gregorri noni, mas mais vezes Decrelales, Li& 
Extrauaganlium, Exlravagan&, visto conter as 
decretaes qae se encontravam fora do Decreto de 
Graciano, mau Decrelum vugcintes. Formou assim 
a seqnencia e o complemento deste Decreto. 

Para citar os cinco livros das Decretaes, indica-se 
o capitulo pelas suas primeiras palavras ou pelo sen 
numero, accrescanta-se depois o Lilnlo do livro, 
ajunctatido ao capitulo citado a palavra extra ou a 
letra X. on y. o que sigriifica que tal capilnlo se 
eoconlra fora do Decreto de Graciano. Os modernos 
escripbres tambem põem nas citações o numero do 
livro e o do titalo. Quando não se encontram nas 
cilações estas indicaçties, para determinar o nnmero 
do titulo. e em qual dos livros das deerelaes elle se 
encontra, recorre-se ao indice alpbabelico de todos 
os titulos, qne apparece em todas as edições do 
Corpus Juris. 

Eis um exemplo doma citação: cap. Quis in 
cawis, X, c& prowrotortbus, o que significa, capilnlo, 
znjas primeiras palavras são Ouia in caasis, sob o 
titnlo De procorraforrbws. Os moderam fazem a cita- 

ção mais completa, do seguinle modo: cap. Quia in 
cowés, X, dP procuraloWbus (1, 381, designando estes 
uliimos numeros o livro i ,  titulo 38. 

Tambem ha escriptores que indicam o capitulo 
s6mente pelo sen nnmero e não pelas primeiras 
palavras. Começa a introduzir-se o uso de fazer as 
citações unicarneale por numeros (cap, 7, X, r, 38). 
Alguns auctores, principalmente aaligos, substitnem 
a letra X on a palavra Estra. pela expressão apud. 
As difficddades que Liabam levado Gregorio 1X 

a promnlgar orna nova collecção de decretaes, 
e que tanto tinham preoccnpado Innoceucio IV, 
reproduziram-se no fim do seculo xili, visto estes 
Papas e os sens succassores temm publicado nm 
grande numero de decretaes, cnja interpretaç&o. 
conciliaçlo e a16 autbeaticidade originavam graves 
eontroversias. A Universidade de Bolonha, Leodo 
reconhecido claramente estes inconvenieales, pediu 
ao Papa Boniacio MII para dar remedio a este 
estado de cousas. Este pedido foi bem acolhido 
por Booifacio YIII, que. seodo um jnrieconsnlb e 
um canonista eminente, linba notado os ineonve- 
nientes do estado em que se encontrava a legis- 
lação canunica. 'Por isso, resolveu elaborar nma 
nova collecção official, comprehendendo as decretaes 
posteriores i promulgação dos cinco livros de Gre- 
gorio IX, encarregando desle trabalho Guilherme 
de Mendagoui, arcebispo de Embrun, Berenger de 
Fredole, bispo de BBziers, e Ricbard de Sienne, 
vice-chanceHer do Papa, tendo iambem prestado o 
seu concurso o legisla Dino. Esta collecção, termi- 
nada em f298, foi promnlgada por Bonifaeio YIII. 
pela bulla S~rcro8a~nc& Romanas Eccksiie e enviada 

ii 



as universidades de Bolonha, de Paris, e, tambem, 
segundo diversos manoscriplos, As de Tolosa, de 
OrIeans, de Padua e de Salamanca. 

Foi dividida em cinco livros, como a collecção 
gregoriana. reprodozindo as rubricas para cada nrn 
dos titulos, que conserva, lendo, porem, sido suppn- 
midos um grande niimero desies, por cansa da falta 
de malerlaes. E' por isso qne os tilnlos que tractam 
das mesmas malerias nas dnas collecções t@m a 
mesma rnbrica, mas nem sempre o mesmo numero 
de ordem. 

Os redactores do Sexto não seguiram o melbodo 
Iiistorico e scientifico de Raymundo Pefiaforle, pro- 
cedendo antes como legisladotes, tendo recebido 
para isso poderes mnilo extensos. E' por isso que 
as decretaes dos predecessores de Bonifacfo VI11 
foram modiicadas por addifles on suppressaes, qne 
nao são nunca indicadas. A bnlla Sacror;~.ndae 
Romontae Ecclesius prohibia alIegar in jUdiciis et in 
BCholW outras decretaes. alem das-inseridas nesta 
collecção on por ella reservadas. Estas constituições 
reservadas qno iicavam em vigor, embora não fossem 
reproduzidas no Sexlo, eram as decrelaes dos Papas 
Innocencio IV, Alexandre IV, Clemente IV e Celes- 
tino V. O Sexto tem a mesma auctoridade que a colle- 
cçgo de Gregorio lX, de qne forma a cootinuação. 

Relalivamente ao modo da citação do Sexto. . 
segue-se o mesmo sysiema da cilação das Decrelaes 
de Gregorio, com a substitniç$o do x pela expressão 
i# Sexto em numeros ( io 6" ou i n  VI). Esta iodica- 
çio costuma-a collocar.se no fim da cilação, ou em 
seguida ao capitulo. Em harmonia com estas coa- 
siderações, eis as diversas formas da citaçZo do 

Sexto : C. Usurarurn, De wuris in P; C. Usurarum, 
De usicris in 6' (V,  51; C. 1, in VI, De aururis, V, 6; 
C .  1, V, 5, in 6". 

Em seguida h promnlgaçao do Sexto, apparece- 
ram novas extravagantes, visto Booifacio VI11 ter 
pnblicado varias constituiç5es, que, conjunclamente 
com algumas de Bento Xi, seu successor, são da i -  
gaadas com O litolo de Consrituliones e x t r a u a g a ~ i m  
libri mii, em alguns manuscriptos. Clemente V, 
sncpssor de Bento XI, publicon tambem um grande 
numero de constituiç5es, especialmente sobre o 
coucilio de Vienna. Fez rennir estas constitniçóss 
numa collecção, dividida como as  prooedenles, que 
pnblicon nnm consistorio, celebrado em Monteaux, 
em 91 de março de 13f3. Clemenle V tinha a 
intençao de enviar a sua colleqáo I s  universidades, 
não podendo até haver duvida de que elle realizou 
esla intenção pelo qne diz respeiio a universidade 
de Orleans. Para as outras universidades aio cbe- 
goo a ser enviada esla collecção, visto Clemente V 
se ler desgostado do trabalho, mandando retirar 
todas as copias em drculaçáo. Propunha-se sab- 
metter tal trabalho a uma revisão, quando a morte 
o veio surprehender. Qoatro annos mais tarde, e 
depois de ter sido convenientemente corrigida, esta 
coilecção foi finalmenle enviada por João XXII bs 
differeates universidrdes, acompanhada duma bulla, 
em que se ordenava o uso della aos tribunaes e nas 
escolas, mas sem excluir o emprego das uutras 
compilações, como se tinha determinado para as 
doas collecções precedentes. 

O methodo segnido na redacção do novo codigo 
canonico, B exactameale o mesmo que bi adoplado 



nas DecreLaes de Gregorio ZX e no Sexto, snjei- 
lando-se as constltuiç5es a um trabalho de elimina- 
ção, de modificaçáo oa de addiçb, segundo as 
circnmstancias, e seguindo-se, emquanto B divisáo 
e classl6cação dos materiaes wlesiasticos, o systema 
consagrado pelo costume. Esta collecção foi pri- 
meirameale chamada Liber aeptimus deme falium, 
prevalecendo, porem, dentro em breve. o uso de 
lhe dar o titulo de Consrituriones Chmt inae ,  ou 
mais brevemente Chcntinac. Eis as diversas for- 
mas da citaçao das Clemeotinss : CLm. Quum Judai, 
aS w~ibw; C. Quam J&i, De testiblds, in C h .  
(11, 8 ) ; C. @um J&i, ia C h . ,  lesribus, II, 8 ; 
C. i, 11, 8, in C h .  

Escnsado ser8 dizer qne, quando não venham 
indicados os numeros do livro e do titulo, se torua 
necessario determinal-os. procnrando o íitulo no 
indice dos Iilulos das Clementinas, que se encontra 
em lodas as ediçaes dos Corpw jurb cunonici. 

As collecções oniciaes de Decretaes,  composta^ 
por ordem dos Papas e promulgadas por elles, 
fizeram cahir oo esquecimento as c 0 1 l e ~ ~ s  parti- 
culares, que assim se tornaram innteis. Havia 
entretanto, alem das collecçWs officiaes, nm certo 
nnmero de constituições publicadas por dlíferentes 
Pipas, e que se applica~am na pratica, e se trans- 
creviam, como appendice, em seguida As colleeções 
precedentes, sendo aid glosadas nas Universidades. 
O nnmero destes documentos variava mnilo, coa- 
forme as edições do corpo das Decretaes, não se 
bndo feito ama edipáo oficial destas extravagan- 
bs. Mas Joáo Chapuis introduziu na sua edição 
do Corpm Jerris Canonici duas novas collecçks, 

consti~uidas por estas eslnvaganles, que assim 
adquiriram uma forma definitiva. A primeira d- 
lecção consta de vinte constituições de Joio XXII, 
que aquelle escriptor eolloeou em ,seguida 4s 
Clemenlinas, dividindo-a em quabrze lilulos dis- 
Iribaidos segando a ordem das coHeo$es officiaes 
das Decretaes. Esta collec~ão j i  se encoatrwa 
organizada antes de JoBo Chapuis, visto em i345 
Zenzelinns de Cassanis ter feilo em MoalpelMer um 
commenlario extenso das vinte bullas de João XIIA 
rttnnidas nnma compilação. A esta collecção acores- 
wntou João Chapuis outra, organizada e glosada 
jh ha muito, comprehendendo Decretaes de Boni- 
facio V111, Bento XI, Clemente V, Jogo XXii, 
Benlo XII, Clerneule VI, Urbaoo V, Martiaho V. 
Eugenio IV, Calixto 111, Panlo li e Sixlo V. Eslas 
Decreiaes foram divididas em cinco Itrros, segundo 
o plaoo tradicional, fallando, porem, o qnarta Ihro 
das collecções anteriores, visto n8o haver bxto 
algnm relativo ao casamento. E' por Isso que o 
quarto livro B unicamente menciooado pelas eicprw 
sões quarrus liber vaca!. Todas a s  edi@es poste- 
riores i de João Cbapuis, e especialmeale a romana 
de 1582, adoplaram estas addiçíles reproduzinbwr 
fielmente. Como estas collecções se encontravam 
fora das collecções o€ôciaes, forarn designadas, se- 
gundo o costume da edade media - ama EIcfsn- 
uaganks Johannts XXII, e a oulra Extraruaganteu 
communes. Estas collecções, consideradas eoeo taes, 
não t8em valor legal, por serem obras de particulares. 
Os docnmentos tgem, porem, o seu valor proprio. 

Em algiimas edições do Cwpw Juris Canonioi. 
apparece ainda um Liber Seplimus Decretulitmt, aom- 



prebendendo as Decretaes de Sixta IV a Sinto V. 
Esta collecçáo, devida a Pedro Mathens de LeLo, 6 
muito incompleta e incorrecta, não figurando por isso 
nas melhores edições do Corpue luris. Em algumas 
edições do (;prpus Jrtris Carionici, tambem apparece 
um tractado elementar ou instituiçaes de direito cano- 
nico, composto por Laocelot de Perusa, a pedido de 
Paalo IV e impresso pela primeira vez em 1563. 

Relativamente ao modo de citação destas coHe- 
cç5es, Lemos a observar que ella se faz do mesmo 
modo que as das outras collecçBes das Decrb 
taes, cm a differença de que a collecção das 
extravagaales de Joao XXII se iadica do seguinle 
modo: Exrrav. ou Exlruu. Joh. w ainda in Exlr. 
J6h. XXII; a collec~á0 das extravagaates commuas 
pela seguinte forma: Extrun. ma. OU in Extr. 
com.; e o Septimo do mesmo modo qne o S e ~ t a ,  
substituindo o 6 por um 7. Eis alguns exemplos 
destas citafles: Extravagantes de João XXII - 
Exirau. Qaorudam, De verborum sipificatione ; 
C. Q~0n4~bdam. De verborum signipalione. in Extr. 
Joh. XXII (XIV, i ), C. Qummdam, Exbao. Joh. 
Ds uerbonrm signifialione, X iV ,  i; C .  i, XIV, 1, in 
EXI .  Joh. X X i i .  Extravagantes communs: Exfruu. 
com., klaralrones, Dc Deca'mis; C .  Dechraliones, 
Ds ~ m i s ,  in  Extr. com. (111, 7 )  ; C.  D~claroliones, 
Exlrao. com., I í í ,  7; C.  1, 111, 7. in Exlr. comm. 
As lastilnições de Lancelot raras vezes são citadas, 
visto a50 gosanm de aactoridade '. 

1 Tardif, Hishirs d a  muras du droit i c c ~ : a a t i q u e ,  pag. t59 e 
reg.; walter, Dwedio ecdaiartico uniwreol, tom. r,pag 93 e seg.; 
Horoy, Droit mfernational d'aprta Ie L k r s i  ds Graiien, cap v ; 
Soadnto, Mio ecJmasfico nigmls in Ifalio, tom. r, pag. W. 

39. Conetituiçao do Corpaa Juris Canonici. - 
Vejamos agora qiiaes das collecçõas esludadas fazem 
pari6 do Corpus &ris Canonici. As expressões 
Corpus ou Co&x canonum, Corpus Juria Cononici 
foram empregadas desde o secnlo xii, no sentido 
de collecção de direito canonico, sendo assim desi- 
gnados o Decreto de Gtaciano, e o coajnnclo de 
textos recebidos pelas Universidades. Innocendo IV 
da o nome de Corpus Juris, numa bulla, ds Decretaes 
de Gregorio IX. A expressão Corpus Juris Caronici 
sb se toinon dum uso geral no secalo XVI, quando se 
reuniram numa sb pulilicação os tsxtos que serviam 
para o ensino do direito caoonico e para a adminis- 
tração da justiça ecclesiastica. O C w u s  Jurb Cmo- 
nici, aa sua constituição actual, data de 4500, isto 8, 
da edição publicada por Cbapuis, cornprebendendo 
as Exlravagautes de João XXII e as Extravagantes 
communs. 

O Corpus Juris Canonici abrange as seguintes 
colleqões do direito canonico : o De~Ei0 de Graciano, 
as D f f i r ~ L o ~  de Gregorio IX, o Sexlo, as Clenonotinas, 
as Excrauaganre~ de k a o  XXIl ,  as Exlruuaguntee 
cmmuns, apparecendo tambem em algumas edições, 
como colleeções aanexas, o Livro mplimo de Pedro 
Matbeas de LeHo e as 1mliiuiph ds direito canonim 
de João Panlo Lancelot. 

Os editores que seguiram Cbapais, procnratam 
principalmente corrigir o Decreto de Graciano, mm- 
pletar as rubricas e dar numeros aos capitnlos e 
aos canones. Entre todos esfes Irabalbos. sobre- 
sabe o dos Correctora~ Ronani, nome dado 1 con- 



gregação de cardeaes que Gregorio XIII encarregou 
em 1866 de rever os textos do Corpus Jurrs Cano- 
~ i c i .  O Irabalho desta commissao foi impresso em 
Roma em 1182 e se&n de base 4s ediçBes poste- 
riores. A attençáo da commissão dos Correcms  
Romorai incidiu principalmente sobre o Decreto de 
Graciano, complelando a numeração dos camnes, 
distinguindo por carackres differentes o frabalho 
proprio de Graciano das addiçaes ou Pateae, intm- 
dnzidas na sua obra por mãos eslrauhas, corrigindo 
citações defeituosas, completando as imperfeitas, e 
dando explicações sobre um grande numero de 
materias. 

A critica moderoa, embora Faça justiça ao trabalho 
coasideravel dos Cmrecimes roriranl, censura-lhes 
o pouco respeito qne elles tiveram pela obra de 
Graciano. procurando dar ao Oecreturn a forma qne 
esie Ibe Leria dado se tivesse escripto no çeculo xvt, 
em Iogar de tentarem reconslitnir, segando os melho- 
res manuscriptos, o seu caracler original. Em lodo 
o caso, deve-se dizer, em defbsa desta commissao, 
que as circumstancias polilicas não lhe permiltiram 
masaltar os mannscriptos da França e dos Paises- 
Baixos; que muitas oollecçóes de que se serviu 
Graciano eram ainda ineditas ou mal publicadas; 
qne as edições dos concilios eram muito defeituosas ; 
e que não havia sobre as decretaes dos papas tra- 
balhos que facilitassem a revisão e correcção do 
Decreto. 

Certo B qiie uma bulla de 1880 probibiu intro- 
duzir alterafles no texlo reconstiluido pelos Cor- 
reclores romani. Apesar d'isto, o Irabalho dos 
Correctwss romani foi criticado por diversos cano- 

nistas, continuando, porem, o sen texto a considerar- 
se o unico admissivel no ensino e na pratica dos 
tribuoaes. Como dissemos. a edição dos Comlores 
Romani do Corpwr juris serviu de base 4s edições 
posleriorea. As mais importantes destas ediçües 
são a dos irmãos Pitbou, a de Richter e a de Emilio 
Friedberg. 

Os papas Gngnrio XIII, Sixto V a Clemenle ViH 
conceberam o projecto de fazer elaborar uma conti- 
nuação ofEcial do Corp-plcs Juris Canonici, compre- 
hendendo as decisõe; dos coucilios e as mais 
importantes decretaes dos ultirnos seculos. Gle- 
mente VI11 encarregoti uma commissão deele traba- 
lho, em que tomou parta principal o cardeal Ptnelli, 
chegando este a fazfr imprimir em 1598 a obra 
desta commissáo e apresental-a ao Papa, que alo 
a quiz promulgar. Esle projecto foi revieto sob 
Paulo V, em 4607 e 1608, mas nZo foi ainda 
approvado. Sentis reimprimiu-o, ajunctanddhe de- 
cisões recenles dos concilios e doa papas, com o 
fim de fazer um traelado snmmario dos princi- 
pios do direito canonico em vigor. Motivos de 
diversa natureza levaram os papas a não fazer a 
pnblicação da simllhanle projeclo, entre os qnaes 
se devem nolar a coníusão qne faz da Lheologia 
com o direito canonico, a omissão de numerosos 
actos ponQficios contendo decisoes geraes e as 
difficuldades politicas e religiosas da epocha, qne 
seriam aggravadas extraordinariamente com tal 
publicaÇáo~ - 

Emquanto A auctoridade do Corpus Juris C m o -  
nici, B conveniente observar qne elle não forma nm 
codigo, na verdadeira accepção da palavra, .i610 4, 



uma collecção promulgada pela aucbridade publica, 
e contendo um conjuncto de leis ou textos coorde- 
nados entre si e egualmente obrigabrios. A inserção 
duma collecção no Corpus Juris Canonici, nada 
ajnncfa h auctoridade que podia ter por s i  mesma. 
Por isso, para apreciar a sua aucbridade, B neces- 
sario consideral-a isoladamenle. As disposições do 
Decreto de Graciano, como sabemos, t8em unica- 
menta a auctoridade das fontes donde foram tiradas ; 
as Decretaes de Gregorio IX. o Sexto e as Clemen- 
tinas LBem um caracler official e valor proprio; as 
extravagaantes de Joao XXII e as Exiravaganles 
Communs na0 lteem, como colleflão, valor official, 
gosando cada um dos seus documenlos dum valor 
proprio a. 

40. Collecçòes de direito novissimo. - Para 
terminarmos o esludo das collecçijes, resta-nos expor 
o que ha de mais importaale sobre as collecçfies do 
direito novissimo. Perlencem ao direilo novissimo 
as leis cccle%iaslicas que appamceram depois das 
colbcçiles ate aqui estudadas, tendo tal direilo por 
partes mais importantes os decretos dos concilios 
celebrados desde o seculo xv, salientando-se os 
decretos do concilios de Trenb e do Valicano. 
Perlencem ao direito novissimo, alem doaconcilio de 
Trento e do Vaticano, os de Pisa, de Constança, 
BasilBa e o Lateraoense V. Os canones destes 

1 Tardif, Hirtoire de8 raaircu du Droil dcclsrtasítquc, pag. Pi7 
s seg.; Booir, De pnnmptpiir, pag. h89;  Scaduio, DirJto d a -  
riastm otgmle, tom. I, prg. 99. 

concilios foram reunidos em varias collecções, que 
começaram a ser publicadas depois do principio do 
secnlo xvi. 

Entre essas collecções, devemos cilar, como prin- 
cipaes, a de João Dom. Mansi, Sacrorum cotan'liorurn 
nova el amplis6tma Colbclio (Florença, 1789), a de 
João Hardonin, Cdleelio maxima concilromm gnae- 
raliurn et provincialium (Paris, 1715). Para o 
esludo dos concilios da Hespanba, deve recorrer-se a 
Saenz Aguirre, Colkciio rnm'ma concil imm omnium 
Hispantw et novi orbis (Roma, i693-1694). Escusado 
serb dizer que estes trabalhos não t8em auctoii- 
dade legal. 

Falla ainda assim nma collecção eomplela de con- 
c i l io~  B sciencia. Hoje, mais do que nunca, nm 
trabalho desta natureza poderia ser realizado com 
vantagem, em virtude dos importanles maleriaes que 
se leem accnmulado ha meio seculo, da descoberta 
de documentos dum a110 valor, da reconstituiçáo e 
critica de muitos textos, e dos trabalhos irnportan- 
tissimos sobre a historia ecciesiastioa. Relativameale 
aos ultimos concilios ecumenicos, ha publicações 
especiaes, sendo digna de ser mencionada a collecção 
dos concilios dos tres ultimos seculos ( 1682-4870 ) 
elaborada pelos PP. Jesuitas da resideucia de Maria- 
Laacb, e por isso denominada Colleclio Lawnsis. 

As decretaes dos pontifices perleacenles ao 
direito no~issimo, tambem foram reunidas, a 
do secnlo xvu, por meio de lrabalhos particulares, 
em eollecções organizadas cbronologicamenle, den* 
minadas bullarios. A mais consideravel destas vastas 
publicaçMs 6 a de Cocqwlines em vinle oito volu- 
mes i n  folio, e que tem, a partir do tomo vi. o titulo 



de Bulldrisrrn Rornarium. Este Irabalho completa-se 
com o Bnllario de Bento XIV, e a Coniinuação do 
Bullario Romano por Barberi, que canta vinte volu- 
mes in  folio. Estes bullarins foram fundidos e um 
pouco augmenlados na edição de Turim. 

Os actos dos pontifices de data recente encotitram-se 
collecciunados nos Acsa Sanm Sedts, publicados em 
Roma desde 1865. E' certa que esta eallecção não 
apresenta os texlos na sua forma integral, mas as 
suas deficiencias podem ser completadas com os 
Anakctu Juris pontificfi e a revista allemã Archiame 
do direi10 eceksiadico calhoiico. Os bnllarios não 
Léem aocloridade legal, niio podendo as disposições 
poniiíicias neHe reunidas ler oulra validade, alem 
daquella que lhe advem da sua concordancia com o 
original. 

Os Decretos das congregações romanas tambem 
deram origem a diversas collecções de direito eccle- 
siastico. Os decretas da congngação do concilio 
encontram-se em duas colIe@es officiaes : Resoiu- 
tio=# S. Cong. Cone. seleecre ex iis qure in cawis 
ob a.  1700 usque ad I718 proposPis prodtmnl; 
Thesaurus resolun'onum slacrte Cowegationis con- 
ciiai. Esta collecção, que começou a imprimir-se 
em 1739. 8 uma publicação onde se cooleem os 
decretos da congregação posteriores a 1718. O The- 
sywers não comprehende todas as decisões da can- 
gregação, e principalmente as tomadas num processo 
summario, em virtude da sua pouca importancia. 
Estas ultimas decisões foram objecto de piiblicaçlíes 
incompletas. Grande numero dos decretos da Con- 
gregação dos ritos encontram-se na seguinte colle- 
qão : Decreta aulhenlica Congr. s w m m  rituum, 

de que ha varias edipaes. Dos decretos da Coogre- 
gação das Iodulgencias ha a seguinte colleqão 
devida a Faiise, S. Congr. iridulgmüarum resoluiio- 
ues autkaticre. A maior parte, porem, das decisües 
das congregafles romanas que teem mais notavel 
imporlancia encontram-se nos bullaricw. 

As concordatas tambem deram origem a diversas 
collecções. Nãio existe, porem, lima collecção com- 
pleta das concordatas concluidas entre a Santa SB 8 
os governos. As collec~ões mais importantes são as 
de Munch, Nnssi e Bruck '. 

41. Tentativas de uma nova codi0capão do 
direito canonico. - Encontra-se hoje no animo de 
todos os canonislas a necessidade de uma nora 
codi6cação do direito canonico. O eoncilio do Yati- 
cano reflectiu este modo de vhr, lembrando a neces- 
sidade e a urgencia de uma revisão do direito 
canonico e do Cotpus Juris Caronici. 

Effectivamente, um grande numero de disposições, 
nota o Postula~um do Concilio do Vaticano, são 
inuleis; outras não podem ser observadas; outras 
emfim são de uma execução dificil. ~elativamente 
a um grande numero de canones, não se sabe se 
etles estão em vigor. $, pois, muito para desejar 
que o concilio se preoccupe cam esta obra tão 
importante e tão necessarja da reforma do direito 
canonico. Conviria que o concilio instituisse uma 
congregação especial dos mais sabios tbeologos e 

1 Trrdif, &Eisloirs der rwrtea du dmil kederiaslip, pag %7 ; 
Çalisse, hriifu accokriastiw, pag. 70 e ~ e g .  



doutores e dos homens mais versados na pratica 
dos negocios, escolhidos em todas as nações, para 
reverem, com o maior cnidado, lodo o direito caoo- 
~ i c o  e prepararem am novo Corpus Jurd Canmici, 
melhor apropriado, do que o antigo, ao estado pre- 
sente da Igreja. 

Naio téem faltado ensaios mais ou menos perfeitos 
da redacção de novos codigos canonicos. Laemrner 
resume e aprecia desinvolvidamente estes trabalhos 
em numero não inferior a cinco, na sua obra Zer 
Kodifialim dks Kaminischenrsch~s (1899), ligando 
principalmente attenção ao devido a PiIIet. 

Pio X procurou dar satisb~ão a esta necessidade 
da Igreja. Por isso, por tnoru proprio de 19 de 
março de f904, criou um conselho ou commissão 
composta de algans cardeaes por elle nomeados e 
pre4ldida pelo papa ou pelo cardeal decano de entre 
os presentes, havendo o numero conveniente de 
consultores eleitos pelos cardeaes, com approvação 
do pontifice, dentre os canonistas e t-beologos mais 
notaveis, para dar execução ao projecto de uma 
nova codificação do direito canonico. O papa mani- 
festa tambem o desejo de que para esta obra tão 
importante concorra todo o episcopado, segundo as 
normas que opportanamente se venham a estabelecer. 

A commissão jii foi nomeada e estas normas for- 
miiladas. E; como base dos trabalhos da codificação, 
foi adoptado o seguinte plano: Depois da parte 
geral, comprebeodendo os titulos: De Sumrna Ri- 
riiaale e! fide cafhlica - De conslalulionibus - De 
c o m e t ~ i p i e  - De rescriplis, - haverá cinco livros : 
De personis - De sacrunienlis - De rebus e1 bc is  
samis - De dehlis el paenis - De judcik. Esta 

ordem, porem, pode ser alterada, se assim o exigi- 
rem os progressos dos estudos. 

Os trabalhos da nova codificação vão caminhando, 
sendo de esperar qoe esta difficil empresa seja ' 

levada a cabo. 



CAPITULO IV 

Fontes particulares do direito 
ecclesiastico portuguba 

Sumrr~io : 43. Clasisihcaggo das fontea partieuiares do 
direito scelesiastico portnguk 

423. Canones dos concilios nacionaes. 
44. Canones dos cooeiiios provinciaes. 
45. Cinones dos concilios diaoeiianos. 
46. Çonstitniwes diotesanrs. 
47. Pastoraes dos bispo*. 
48. Estatutoli capitulares. 
49. Concordias entre os reis e os prelados 
60. Collecç&a de direito ecclesiastico portugab 

43. Classificaçfio das fontes particuiares do 
direito ecclesiastico portugn&s. - As fontes parti- 
culares do direito ecclesiastico porluguhs tambem 
se podem tomar nos tres sentidos que assignamoa 
4s  fontes do direito ecclesiastica em geral, 

As fontes do direito ecclesiaslico portnguiis, como 
assentos dos priocipios em que se resolvem as ieis 
da Igreja po~tugabsa, são: as consiito@es pontifi- 
cias relativas ao reino e seus dominios; os canones 
dos concilios particulares (nacionaes, provinciaes e 
dimsanos) ; as c;onstitnições diocesaoas ; as pasto- 
raes dos bispos; os estatutas capitulares; 08 usos e 

12 



coslnmes; as leis e resoluções civis; as concordatas 
de Portugal com a Santa Sé; as concordias entre 
os reis e os prelados. 

Correspondem aos diversos orgãa do direito 
ecclesiastico português : os pontiõces ; os bispos ; a 
consciencia collectira dos fieis ; o Estado. Náo nos 
occupamos, porem, aqui das constituições ponliíi- 

.tias relativas ao reino e seus dominios, nem dos 
usas e costumes, nem das leis e resoluções civis, 
nem das concordatas de Portugal com a Santa SB, 
visto jB nos termos referido I s  especialidades do 
direita ecclesiastico porlugnds a proposito das fontes 
mmuns .  

Temos, por isso, aqui de estudar unicamente os 
canones dos concilios particulares, as coostituições 
diocesanas, as pasloraes dos bispos, os estatutos 
capitulares e as wncordias entre os reis e os pre- 
lados. Não nos referimos aos conciIios da Hespanha 
antes da conslihição da nossa monarcbia, porque 
intendemos que sb cam ella começa a Igreja portu- 
guêsa. Não pode haver fonles do direito ecclesiastico 
portuguks, emquanto não existir Igreja portugu8sa. 

Assim ficamos fieis A nossa doutrina sobre a 
origem da Igreja portuguhsa e simpIificamos con- 
sideravelmente a exposição desta materia. 

43. Canoneu dos concilios nacionaes. - Os 
conciIios oacionaes sáo as reuniões legitimas de 
toda os bispos dum pais ou reino para deliberar 
ou estatuir sobre assnmptos religiosos. Abrangem 
diversas provincias e podem de facto ser ao mesmo 
tempo condlios primaciaes ou palriarchaes. 

Não se admitiindo hoje aucloridade juridica e 
mllectiva sobre om coojuncta de provincias seu%@ 
por delegaçao do papa, facil B de comprebender 
eomo a presideiicia destes concilios não possa per- 
tencer seaão a um representante da Santa SB. Nos 
antigos textos. o concilio nacional é por vezes deno- 
minado irniuersal, mas esta denominaqáo não se 
pode tomar no sentido rigoroso e absoluto da pala- 
vra. O 111 concilio de Toledo, segundo certos manas- 
criptos, teria bllado de si pniprio nos seguintes 
bnnos: Pram@il hiaiec sancla st uniwdag8 synodw, 
mas o contexto e as circumstancias mostram clara- 
menh que a nniversalidade de que  aqui se tracta 
se refere unicamente A Hespanha. 

A bistaria dos concilios naciooaes Lem paseado 
por diversas vicissitudes. Nos tempos antigos, 
quando os primazes e patriarchas tinham uma 
jurisdiwão superior aos arcebispos, os concilios 
nacionaes foram numerosos e tornaram-se muiio 
florescentes. Enlre elles, podem citar-se os de Africa, 
convocados pelo primaz de Cartbago, os de Hsspa- 
nba sob a jurisdicção do primaz de Toledo, e os de 
Roma, que iam adqnirindo uma auctoridade cada 
vez maior, 9 medida que se i a  desinvolvendo no 
bispo de Roma e primaz da Italia a qualidade de 
chefe da Igreja. 

Depois os concilios nadonaes, com a centralizaçáo 
papal, começaram a ser combatidos pela Santa Sd. 
A Cnria procurava, deste modo, evitar que o wnceib 
da Igreja nacional podesse encontrar uma expressão 
propria em similhanles assembl6as. Isto foi com- 
prebendido pelos adversatia da centralizaç5o papal, 
que procuraram desvirtuar a natureza dos concilios 



nacionaes, considerand*os independentes da Sanla 
SB. E' o que fizeram os gallicanos e os febro- 
nianos. 

Segundo o ditei10 ecelesiastico portuguhs, são 
necessarias duas condições para a convocação dos 
concilios nacionaes : consentimento da Coeba ; nomea- 
ção pela Santa Se, a pedido do governo, de n n  
ecclesiaslico com poder de os convocar. Nas cbrtes 
de Lisboa de 1864, o clero, representando ao rei a 
necessidade de convocar um mci l io,  pede-lhe o seu 
consentimento - puiimos a Yosa  Mupsiad2 faw- 
reça e ajude o nosso intmro, cwuenihdo pus se exml~. 
Acinalmente a necessidade deste consentimento de- 
riva da propria funcção que o Estado desempenba 
relativamente h Igreja portngu8sa. 

Nenhum prelado portugubs tem campetencia para 
convocar um concilio nacional. Temos B certo dous 
patriarchas, o de Lisboa e das Indjas orientaes, bem 
como um primaz, o de Braga, mas os seus titulas 
são apenas honorificos, sendo limitada a sua juris- 
diqão unicamente I s  suas provincias. Isto jb foi 
reconhecido nas citadas cdrles de 1641, pedindo os 
prelados ao rei alerince de Sua Sanbihde dd pdw a 
um prsIado que o possa convocar. JI se tem appel- 
lado para o palriarcba de Lisboa, como sendo aquelle 
que, pela sua categoria e por se enconlrar em con- 
tacto com o governo, melhor poderia concorrer para a 
convocação dos concilios nacionaes. Certo 8, porem, 
que o palriarcba e apenas palriarcba de Lisboa e 
não d e  Portugal, e um simples melropolita; sem 
jurisdicçáo fora da sua provincia ecdesiastica. 

Só contamos dous conciliou nacionaes, o de Braga 
de 1282 e o de Saotarem de 4381. No primeiro, 

convoCtdo pelo arcebispo D. Martinbo ~iraldee, resol- 
vem-se pedir a Urbano IV que sanasse o casamento do 
rei D. Affonso 111 com sua prima D. Bealriz, celebrado 
ainda em vida de sua primeira mulher, a condessa 
de Bolonba. Tem, pois, uma notavel itnporiancia 
hiskirica e principalmente politica e civil. O concilio 
de Santarem de 1381 foi convocado por D. Fernando, 
a instancias de D. Pedra da Luna, enviado de CIe- 
menie VII, papa de Avinháo, para chamar Portugal 
ao seu partido contra Urbano VI, papa de Roma. 
O concilio decidiu que a Igreja porluguêsa conti- 
naasse na sua obediencia a Ama., 

Varias tentativas se tãem veri6cado para a convoca- 
ção de antros concilios nacionaes, devendo-se cilar o 
pedido feila pelo clero para a convocaçlo de nm 
concilio desia natureza nas cbrles de I641, o projo- 
cto attribuido ao MarqnBs de Pombal de convocar 
um eonciiio nacional para resolver sobre a maneira 
de prover os beneficias ecclesiasticos e substituir 
as  reservas poniificias, depois de interrompidas as 
relações com a Sanla Se, as insiancias do bispo 
do Pari D. Fr. Caelano Braodáo ao patriarcba de 
Lisboa D. Francisco JoJ de Mendonça, em carta âe 
45 de janeiro de 1787, para que este tomasse a 
iniciativa de tanvocar um concilio nacional, e a 
exposição feita pelo bispo de Angola D. Thomaz de 
Alrneida, depois bispo da Guarda, sobre a necessidade 
da convocaçSo de um concilio nacional m o fim de 
nnir os prelados partugu&ses, de adaptar a disci- 
plina ecclesiasUca 4s necessidades da epmba e de 
obter uma melhor cirganizaçro dos seminarias. 
. Nenhuma destas tentativas frnclificou. Nos uPi- 

moa tempos, porem, tbm-se reunido os prelados & 



reino em confereocias no Paço de S. Vicenb, 4 
similhauca do qiie acontece noiilros paises. f i tas 
conferencias não são convocadas segundo as forma- 
lidades caoonicas dos cancilios, nem publicam decre- 
tos. Limitam-se uiiicamente a debater os problemas 
religiosos mais importantes que agitam um pais e a 
eslabelecer o procedimenlo a seguir pelos prelados i. 

44- Canones dos concilios provinciaes. - O  con- 
cilio provincial 6 a assembl8a deliberanie, regular- 
mente convocada e realizada sob a presídeocia do 
metropolita, dos bispos de uma provtncia scclesiastica. 
Os concilios provinciaes são muito antigos, eocan- 
bando-se em uso antes dos concilios ecumenicos. 
E' par isso que o primeiro concilio ecumenico, o de 
NicEa, sanccionaqa o costume de se convocarem duas 
vezes por aono aquelles coocilios. Isto correspondia 
6 maior necessidade que havia dos bispos de uma 
provincia se reunirem frequentemente, d e s l  o mo- 
mento em que o governo da Igreja não se encon- 
trava centralizado nas mãos do papa, sendo assim 
da competençia dos poderes locaes um maior numero 
de aegocios. E, se por as candições dos tempos não 
ssrem favorareis ao cbristianismo, os concilios ecu- 
menicos não se podiam reunir fadlmenle, o mesmo 
não se podia verificar relali~ameote aos concitios 
locaes, mais simples e menos apparatosatr. 
As cousa mudaram depois com a restricção do 

poder episcopal, cabindo os concilios provjnciaes 

3 Calisse, Ririti4 &cclsriasliw Corliluzions dslh CAiu8a), 
pag. 637 e seg. ; Bernardino Carneiro, Dirab d~dmollieo por- 
Lupdr, pag. 17. 

no maior abandono. lnnoceocio iIi, no condlio de 
Lstrao de 1415, procurou restaurar a antiga diaâ- 
plioa. prescrevendo a convocação annual dos mnci- 
lios provinciaes e providenciando por forma que 
estas assemblêas fmsem uteis ao governo da Igreja. 
Parece que isto não foi sufficienie, pois no concilio 
de Constaoça jh Marlinbo V se viu na necessidade 
de renovar similbante prescripção, impondo a obri- 
gação da reuniãa dos concilios provinciaes todos os 
tres annos. Isto lo i  coofirmado pelo concilio de 
Trenb, que ao mesmo tempo estabeleceu as regras 
que ainda regulam estas assembl8as. 

Esbs concilios são canvoeados pelo rnetropolila, 
nào precisando, corno os nacionaes, de auctorjzaç~o 
prbvia da Sanla 58. Ao melropolita pertence tambem 
a presideocia do concilio provincial, com todos os 
oorrespondentes direitos e honras, mas sem poderes 
maiores do qw os outros bispos. Não occupa nma 
situação similhante h do papa no concilio ecnmenico, 
sendo simplesmente o primeiro entre os emaes e 
tendo por isso de se submelter as deliberafles da 
maioria, 

Devem ser convocados para estes concilios : I P  
Todos os bispos, ainda mesmo os não sagradas, 
da provincia ; 2." Os administradores apostolicos ; 
3 . O  Os coadjutores encarregados da plena admiois- 
Lração da diocese ; 4.O Os bispos exemptos, mas 
adscriptos i provinda; 5.O Todos os abbades % 

outros prelados regalares possuindo ju r isd ic~b 
quasi-episcopal ; 6.O Fioalmeoie, os vigarios capitn- 
lares, cuja presença supp6e que a 98 por ,elles 
representada se eacoatra vaga. Todos estes mem- 
bros do concilio t8em voto deliberativo. Podem 



aasistlr tpmbem, mas com simples voto consnltim, 
a nilo ser que o concilio por unanimidade lbes 
dB voto delibentivo, os procuradores dos bispos 
ausentes, ao dos capitulas das calbedraes e os bis- 
pos titulares. Para evitar conflictos e dissensões, os 
bispos tomam assento nos mncilios pela ordem da 
antiguidade da sua sagragão. Esta praxe enconlra-se 
sanccionada pelas Cartas Regias de 3 de marco 
de i694 e de 26 de fevereiro de f59b. O poder 
semlar tem o direito de enviar representantes seos 
a e ~ t m  ~~nci l ios,  em virtude da funcgão p w  Ibe 
perlence de vigilancia e probcçHo sobre a Igreja. 
O poder secular tem, effectivamente, exercido mie 
direito, mandando representantes seue aos conci- 
lias provinciaes de Braga de 4566, de Lisboa 
deste mamo anno, de Goa de i575 e de Goa 
de 4585. 

Qaanlo competencia destes conciiios, deve obser- 
var-se que ella cornprebnde, em geral, todos os 
assnmptos sobre pne L5em jurisdlcção os bispos, 
com os limiles que lhes são impostos pelos canones. 
A reunião em assemblba não pode attribuir aos 
bispos auctondade superior a que individualmente 
taem, no sentido de poderem invadir a espbera da 
aqãa do papa. Em todo o caso, o concilio, exer- 
modo jurisdiqão sobre todas as dioceses da pro- 
vincial vae alem do que os bispos podem faeer, 
rislo a nenhum delles ser licih tomar providencias 
que produzam effeitas na diocese doutro bispo. 
A attribniçao principal dos mncilios provinciaes e o 
eramg do modo como as diocesew são governadas, 
podendo, segundo o concilio de Trento, apreciar as 
iiazüa das ausencias dos bispos, anctorizar a visita 

do metropoliia nas Igrejas sdraganeas, verificar o 
modo como os bispos mauteem a disciplina qos 
claustros, julgar as causas menos graves propostas 
contra elles, punir as suas faltas ou deferil-as ao 
julgamento do papa, fiscalizar o provimento das 
parochias e a administraç50 dos serninarios e do 
patrimonio ecclesiastico. 

Segundo o direito canonico actual, os decretos 
dos concilia provinciaes precisam da coufirmaç8o 
da Santa SB. Esta exigencia introduzida pela bulla 
Zmnicnsa #mi de 23 de março de 1187, era des- 
conhecida pelaa Decrelaes de Gregono IX ( cap. $5 
X, v, i ), pois ahi manda-se publicar e executar tudo 
o que fbr estabelecido pelos synodos episcopaes sem 
necessidade da con5rmaçb da Santa SB. E com- 
prebende-se bem que, no eslado aelnal da Igreja, 
assim deva acontecer, para manter a união dos bispos 
com a Santa Se e para attribuir maior anctaridade 
aus concilios provinciaes. evitando, ao mesmo tempo. 
que elles deliberem sobre assumptos qne não são 
da sua compehncia. As aclas e os decrelos dos 
concilios provinciaes enviados fi Saota Se são abi 
examinadas pela Congregação do Concilio, ou da 
Propaganda Fide, se se tractar de uma provincia 
ecclesiastica que dependa desta Congregação. Estas 
congregações rev5em os decretos dos coocilios pro- 
vinciaes antes da sua promulgaçlo, náo lhes conle- 
rindo, parem, esta revisa0 nenhuma nova auctoridade, 
a nHo ser que ella seja acompanhada de uma appro- 
ração especial. As eorreWes e addiçàes feitas por 
esh forma aos decretos dos concilios provinciaes, e 
principalmente a publicação do texto assim emen- 
dado ou addicionrtdo como devido a taes concilios, 



deram origem no concilio do Vaticano a algomas 
reclamações episcopaes, não sendo para estranhar 
que se venha a introduzir uma alteraçáo na prauca 
ramana a respeito deste assumph. 

Beroardino Carneiro suslenta que a bulla I m m a  
Aelerni não foi recebida enlre nos, n b  precisando 
os nossos concilios provinciaes, por isso, da coofir- 
mação de Homa. Dem, porem, notar-se, em abono 
da verdade, que não ha facto nenhum posterior 
áquella bnlla que nos permitta tirar esta conclusájo, 
E, antes desta balla, umas vezes os decretos dos 
coocilios provincjaes foram submettidas i confirma- 
ção de Roma, como aconteceu com o de Bragli 
de i566 e os de Goa de 1567, 4575, 4885 e outras 
vezes não, como aconteceu com os de Lisboa de lã66 
e de Evora de L867. 

Publicados os decretos do concilio provincial, 
obrigam toda a provincia, sem exceptuar o metro- 
polita, não podendo ser derogados ou modilicados 
senão por um novo concilio provincial ou pelo papa. 
A opinião mais seguida, porem. admitte que, salvo 
clausola probibitiva especial e exceptuado o caso de 
uma approvação in fama specifia pelo papa, cada 
bispo tem o poder de dispensar na  sua diocese. E' 
claro que para a publicaçáo e execução das disposi- 
ções dos concilios provinciaes se torna necessada 
a approvagão do Estado, em virtude do dispoalo no 
artigo 75.' 5 44.' da Carta Constitucional. Ma8 a 
intervenção do Eslado nesla materia ainda resolla 
dos alvaras de i9  de março de 1169 e das Cartas 
Regias de 5 de marçode i587 ede 4 de marçode 1594, 
em que o poder secular suspende. permitte ou manda 
executar os decretos dos coocilios provinoiaes. 

OS coneilios provinciaes portagubses sao os se- 
guiaias: o de Braga, de 1148, o de Coimbra de $463, 
o de Braga de 4379, o de Braga de 4486, o de 
Braga de 1366, o de Lisboa de 4566, o de Evora 
de 4567, o de Goa de 45G7, o de Lisboa de 1574, 
o d8 Goa de 1575, o de Goa de 1585, o de Goa 
de i393. o de Goa de 1608 e o de Goa de 1894 4. 

46. Canonea dos conoilios dlocerianos. - Os 
coocilios diocesanos, geralmeob designados qnodos 
diocd8am, são as reuniões oficiaas do clero duma 
dioceae para deliberar sobre os nsgocios desta mesma 
diocase, sob a aucloridade e a presideocia do bispo. 

Depoie que foi abandonado o antigo costume do 
clero tomar parte com o bispo no governo da dio- 
cese, Bcando esta prerogati~a pertencendo unicamente 
aos poucos membros desta classe que formam os 
capitulas das cathedraes, surgiu naturalmenla a 
uecessidade de o reunir frequentemente, para estrei- 
tar a sua uniiio com o bispo e manter a disciplina. 
Dabi a origem dos conci1ios diocesanos, que a prin- 
cipio se reuniam duas vezes por anno, como acontecia 
com os coocilios provinciaes, cujos decrelos deviam 
até ser publicados oaqueiies concilios. Nio tardaram, 
porem, a decahir, vendo-se os cancilioa ecumsoicos 
na necessidade de tornar obrigatoria a ~onvotação 
dos concilios diocesanos Lodos os aonos. Foi o que 
fizeram o concilio de LatrBo de 4918, de Coostança 

1 Cdisse, Diritlo sedsriarlim 1 Cortiturionu Mla Chiera), 
pag. M1JC e seg. ; Vaeant, Diflioinirirs ds iA6afogv c a r A d i p ,  
vol. irt, pag. 638 e aeg. ; Bernardino Carneiro, Dirnro d a ' o r -  
lico porrupu8t, pag. i 7  e seg. 



e Basilba, estabelecendo este at8 regras minuciosas 
sobra as soas attribuiçóes e o seu knccionameoto. 
O concilio de Treoto seguiu esla mesma orientaç80, 
decretando que os concilios diocesanos se deviam 
reunir todos os aonos. Mas ainda aqui prevaleceu 
a força do costume, desapparecendo a obrigação de 
reunir cada anno o synodo diocesano. 

Os concilios diocesaaos são convocados pelo res- 
pectivo bispo, ainda mesmo não sagrado, ou pelo 
vigario capitular, ou ainda pelo vigario geral, quando 
para isso tenha recebido mandato especial do bispo. 
Devem ser convocados para o concilio diocesano: 
1.' Os conegos da igreja cathedral; 2.' Os parochos 
e todos os ecclasiasticos regulares ou seculares que 
LLm cura de almas; 3." 0s ahbades e outros eope- 
riores de casas religiosas; 4.O Todos os outros 
sacerdotes ou clerigos que o bispo quizer coavocar. 
Sem parochos, o synado careceria do seu elemento 
mais necessario, sendo, por isso, que o concilio de 
Treoto os designa expressamente, imponddbes a 
obrigação de assistirem a estas rennióes. Mas fica 
sempre dependente do arbitrio do bispo coovocal-os 
todos ou uma parte, conforme julgar mais convenienle. 

O synodo diocesano destina-se a avivar o zelo do 
clero, a instruil-o no cumprimento dos seus deveres, 
a corrigir os abusos e a tomar disposiflea para a 
manutenç50 da disciplina ecclesiaslica, tudo denlro 
dos Hmiles da jurisdicção episcopal. E' por isso 
qne as deliberações do synodo diocesano naio preci- 
sam de ser submeltidas á approvação da Santa SB 
para que adquiram efficacia. Ellas tomam-se obri- 
galorias, desde o momenlo em que o bispo as Lenha 
approvado e promulgado. 

O ptogamrna dos assnmptos a lractar no concilio 
diocesano depende inteiramente do bispo. Na, em 
todo o caso, carlos assumptos que o bispo náo pode 
r a o l w r  sem a cooperação do synodo diocesano. 
E' assim que, segundo o concilio de Pranto, devem 
ser nomeados no synodo diocesano, os maminadorca 
synadass, isto 8, os jurys dos concursos para o pro- 
vimento das parochias vagas, bem como os juiass 
spodaes, isto e,  os ecclesiasticos, em nnmero de 
qualro pelo menos, a quem a Santa SB pode delegar, 
na diocese, o exame de certas cansas, 

Os canciiios diocesanos estão decadentes, em vir- 
tude da evolução da Igreja se ter afastado da feiçlo 
democratica que primsiramente teve. Isto corres- 
ponde ao augmento na organização da Igreja do 
poder episcopal e papal, ficando os s p o d ~  limitados 
a emittir o seu parecer, quando os bispos julgam 
conveniente ouvil-os. A desconfiàoça da Igreja pelas 
tendencias ionovadoras do clero ainda accentuon 
esta decadencia, chegando. Pio IX a recommendar, 
pelo breve de 47 de maio de 4859, aos bispos da 
Allemanba a maior cautela sobre esle assumpto. 

Ha muiios cancilios diocesanos. Devemos citar o 
de Lisboa de 1194. o de Braga de 4344, a de Lisboa 
de 126b, o de Lisboa de l2ti8, o de Lisbm de 4274, 
o de Braga de 6486, o de Lisboa de 4307, o de 
Lisboa de 4344, o de Braga de 1426, o do Porio 
da (43% o de Braga de ik88, o do Porto de 44M, 
o da Guarda de 1500, o de Braga de l508, o de 
Coiinbra de 1591, o de Vizeu de 4527, o de h o r a  
de 4534, o de Lisboa de 4530, o de Braga de 1537, 
o do Porto de 1510, o de Leiria de 15B8, o de 
Vizeu de 455.5, o de Silves ou Algarve de 1554, o 



de Angra de Mõ9, o de Miraoda de 1563, o de 
Evora de 1565, o da Guarda de 4566, o de Evora 
de 4569, o da Guarda de 1570, o de Elvas de 1572, 
o do mnchal de 1578, o do Porto de lti85, o da 
Guarda de 4697, o de Leiria de I596, o de Diamper 
ou Udiamper de 1599, o da Guarda de 1614, o de 
Vizeu de 4615, o de Portalegre de 1684 o de Elvas 
de 4833, o da Giiarda de 1634, o de Lisboa de 4636, 
o de Braga de (639, o de Coimbra de I639, o de 
Lisboa de 1640, o de Elvas de 1654, o de Tonkiog 
de 4670, o de Faro de 4673, o da Guarda de 1674, 
o da Guarda de i880, o do Funchal de 1082, o do 
Porto de (ô87, o de Vizen de 4688 o da Babia 
de 1707, o do Porto de i7t0, o de Porlalegre 
de 4714, o dd Elvas de 1740, o de Vizen de 4745 
e o de Vizeu de i748 i. 

46. ConstituQões diocesanas. - As constitui- 
ções diacasanas são codigos syslematicos pnblicados 
pela auctoridade episcopal e onde se contaem as 
dispoaíçóes fundamentaes que devem ser observadas 
pelo clero e pelos fieis de tima diocese. A sua 
força deriva do poder que pertana aos bispos na 
admioistraçáo das suas respectivas dioceses. 

As eonstituifies diocesanaa encontram-se domina- 
daspar criterios inteiramente inadmissiveis, emquanto 
ao objecto do poder ecclesiastico. A disciplina pro- 
priamenle ecclesiaslica, diz Coelho da Rocha, indis- 
pensavel para o exercicio do poder espiritual, acha-se 

Caiisse, Diriilo dcdusiastico ( Coililuxuiile deUa CBisra ), 
pag. 604 e seg.; Bernadioo Carneiro, Direito eoclsriariico par- 
lugudi, pag. 49 e seg. 

nellas confundida com a legislaçáo civil, criminal e 
forense sobre bens, pessoas e cousas que nenhuma 
relação directa t8em m a religião, mas que a 
opinião do passado e a lolerancia das I J s  para aIli 
tiirbatn feita cbatnar. Organizadas sobre o direito 
canonico, não duvidaram adoptar as decisóes deste, 
ainda quando reprovadas pelas leis patrias. Os 
delinquentes uso são punidos sb com as penas reli- 
giosas: as multas, a prisáo, as galbs e o degredo 
são penas ordinarias, como nas leis civis. Chegavam 
mesmo a derogar o direito secular. Assim per- 
miltiam aos clerigos fazer testamenlo de qoaIquer 
modo, ainda que náo fosse com as solemnidades da 
Ordenação. 

A-Carta Regia de 46 de maio de 1774 mandou 
reformar as constituições dos bispados por se acha- 
rem semeadas de erros e priocipios falsos, devendo 
ser enviadas as novas e0ostituições á Malsa do 
Desetnbargo do Paço para se determinar a respeito 
dellas o que se julgasse conveniente. Parece que 
alguma cousa se fez neste sentido, mas não o 
bastante para que fossem eliminadas das constitui- 
ções diocesanas as disposiçòes absoletas e aoliqua- 
das, em grande parte, modificadas e abrogadas por 
disposiçoes posteriores. 

As constituições diocesanas n$o podem ter vali- 
dade, desde o momento em que contrariem os 
caoooes ou as determina~óes das leis civis. E n80 
podem reimprimir-se as antigas nem imprimir-se as 
noras s m  primeiro serem revistas pelo Procurador 
Geral da Corda, que coskuma protestar se risque 
tudo quanto oKmde a j urisdicção real ou 8 contrario 
As leis patrias e aos mtnmes  legitimo$. 



Todos os parachos devem ter a eoustitnição do 
seu bispado pateute na sachrislia ou nonlro logar 
da Igreja oude facitmenle a possam ver. Esta dis- 
posição, porem, j4 ba muito que cahiu em desuso, 
não sendo cumprida em nenhuma parochia 4. 

47. Paatoraes dos bispos. - As pastoraas dos 
bispos são cartas por elles dirigidas aos fieis da 
sua diocase Das quaes se fazem commnoica@es 
referentes i ie,  aos costumes, governo ou disciplina 
da Igreja. Esta palavra deriva de Pastor e B uma 
abreviação da Carta Pmiorai. Os bispos dirigem-se 
nellas aos freis, saudaudo-os e conferiudo-lhes a 
bengáo, bie s lo sagrados. 

Os bispos exercem por meio dellas o poder que 
Ihes perteuce ua administração das dioceses, embora 
haja antros documenlos de que os prelados se ser- 
vem com este fim, como prooisóee, derrem, etc. 
Podem ser expedidas pelos cabidos se& vacante, e 
vigarios capitulares ou governadores dos bispados, 
mas neste caso não conteem a benção. O mesmo 
acontece uas pastoraes dos bispos ainda não sagra- 
dos. São sempre expedidas sob um sello ou sigoal 
proprio. As dos bispos Lêem o sello das armas 
episcapaes, as dos vigarios capiiulares, o do ca- 
bido, ek. 

Os preceitos consignados uas pastoraes não podem 
exceder as faculdades ordiuarias dos bispos, uem 
coutrariar o direita commnm, relativamente ao qual 

i Bernardino Carneiro, Diralo ecclssiartito porlugnbs, pag. 34 
e aeg.; Coelho da Rocha, Ensaio robre a hratoria do g o s m o  s 
da Lsgislapo de Pwtsigit, pag. 410. 

o diocesauo uso 6 senão um subsídio para o iutar- 
prelar e fazer execlitar, ou um mmplemenlo, para 
os interesses que são espcciaes a um c e r b  logar. 
Ngo podem tambem contrariar as leis e os costumes 
louvaveis do reiuo, que devem ser sempre respei- 
tados pelo poder ecclesiastico. 

Pelo Alvari de 30 de julho de 1795 permittia-se 
a impressáo das pastoraes sem Pceu~a, desde o 
momeuto em que se eneoatrassern aulhenticadas 
com a assignatura do seu auelor. Mas uão pudiam 
fazer-se correr sem preceder o beaeplacito regio. 
Hoje, como foi abolida a eeasura previa (ar:. I 4 5 . O  
g 3.0 da Carta conslilucional), levanta-se simples- . 
mente a questão de saber se as pastoraes dos bispos 
estão sujeilas ao beaeplacito regio. No logar com- 
patente Iractaremos desle assumpto, dizeudo desde 
jb que a razão da duvida provem da interpretaçiío a 
da r Iis expressões quaesqtler conslilt4iç6es etcbsimlicas 
do 5 i4.& do arligo 7 5 . O  da Carta constitucional 1. 

48. Estatutos capitulares. - Os estatutos capi- 
tulares dispaem sobre tudo o que nas calbedraes 8 
relativo A ordem das funcçaes do cnlto divino OU ao 
poder correcional e governo ecuaomico dos cabidos. 
Sáo, por isso, uma fonte do direito ecclesiastico'por- 
tuguês ainda mais restrieb do que as pastoraes. 
pois têem applicação apenas aos respectivos cabidos 
ou sbs. 

Os cabidos comepm a ter estatutos escrlptos a 
partir do seculo VIII, epocha em que os conegos 
i Gosebler, Dtetio~~arre ancyclopédvqiib ds l i  Ui$ologib m#o- 

liqw, vai. XILI, ppag. 2 74. 
1s 



nos apparecem vivendo em commuoidade seguudo 
uma regra propria, moldada pela de S. Bento. 
Depois, a partir do seculo xir, alguas deixam a vida 
em eommum, diulinguindase eolão os conegos secula. 
res dos regulares ou regraotes. Hoje da vida em 
commum, que outrora levavam os caoegos, não resta 
senáo o canta do coro em certas horas do dia. 

Havia a obrigaçáo de ler todos os dias um capitulo 
da regra. O lagar para esta leitura em commum 
chamava-se sala do capiliilo ou capitulo. Dabi o 
uome de capirulo ou cabido dado ao corpo dos 
ecclesiaslicos que se reuuiam para este Bm, bem 
como para tractar dos seus iuleresses communs. 

Os estatutos capiinlares são dados ou feitos pelos 
respectivos bispos, havendo alguns approvados pela 
Sauta SB. Precisam da approvação do governo, 
eocontrando-se esta pralica seguida a parlir dos 
meados do seculo xviir, parecendo qoe antigamente 
não era exigida 4. 

49. Concordiaa entre os reis 6 os prelados. - 
As coocordias são artigos sobre malerias ecclesias- 
ticas, estabelecidos por aecardo eulre o clero e a 
realeza. Distiuguem-se das coocordatas, porque eslas 
são aceordos eatre a Santa Se e o Estado. 

Tiveram por causa principal, seguudo Beroardilio 
Carneiro, os excessos de jurisdicção commettidos 
pelos prelados, ou as offensas que estes diziam have- 
rem sido feitas pela carba, ora aos priiilegios que 

1 Caliese, Diritdo scdesiasltco (Cortilurions ddla Chiesa), 
pag. 573 e ieg ; Bernardino .hrnerro, Direito ecd~iarlico por- 
~ u p l s ,  pag. 61 e seg. 

tanlo elles como seus clerigos gosavam, ora aos 
bens e liberdades da Igreja. Parece, porem, ser 
um pouco exagerada esta opiniáo, pois uão serb 
dií3ieil demonstrar que os reis tambem commelleram 
excessos e aggravos. 

As coacordias são um producta das condi~ões 
hisioricas em que se eueontravam a auctoridade 
real e a auctoridade ecclesiastica, ambas egnalmeuta 
poderosas e procuraado expandir-se uma i custa 
da outra. As luctas aáo se davam somente eutre o 
poder temporal e o poder espiritual, mas tambem 
na esphera do p d e r  temporal, como o demoustram 
as luctas dos reis com os municipios, com os 
nobres, etc. E' dessas lnctas que resultaram as 
coueordias. 

Em geral. ba nestas coocordias o reconhecimento 
de terem sido offondidos os direitos do clero em 
relação ai sacieiade civil, obrigando-se por ellas os 
reis a mauter esses direitos, e reconhecendo o clero, 
por sua parle, cerlos direitos do rei em relaçio I 
sociedade ecclesiastica. Algumas coucordias foram o 
resultado de negociações com a euria romana, ou de 
m r d o  entre a realeza e o clero com inlervenção 
daquella ; ontris derivaram de resoluções de dr les ,  
perante as quaes o clero expunha os seus aggravos. 

Essas concordias são as seguintes: duas de 
D. Affonso 11; duas de D. Saucho 11; duas de 
D. Affouso 111; cinco de 0. Dioiz ; urna de D. 
Affonso IV; uma de D. Pedro I ;  duas de D. Jogo I ; 
duas de D. Afíonso V ;  uma de D. Mauuel ; uma 
de D. Sebastião; uma de D. 1030 IV '. 

i Becnardino Carneiro, Dircito ced&rtico portup8s, pag. 34 
0 898. 



60. Collecções de direito ecclesiastioo portn- 
guhs. - As colleeções de direito ecclesiastico pot- 
tuguês são muito deficientes. Devemos, porem, 
citar as seguintes: 

a) Bullario do Reino, ou Collecção de; todas as 
Bullas e Breves enviados aos reis e mestrados das 
ordens, iocambida por Decr. de I i  de novembro 
de 1898 ao padre jesuita Ballhasar Dliarte, obra cil. 
no fndi# Chronologico parte I ,  pag. 255, de João 
Psdro Ribeiro. 

b) ColP~çáo dos Breves, respectivos as ordens 
rnililares, trabalho commellido ao Dr. Carlos de 
Moroaha. A C. Regia de 11 de julho de 1640 man- 
dava ultimar a impressão desta colleqão, cuja copia 
se achava ao tempo prompta e com as licenças 
necessarias ( Indice cii., part, iv, pag. 222 ). 

c) Colkcaorio dos Bullas e Breves Apostolicm etc. 
que conteem a instituição e progresso do Santo 
oficio em Porlugal, Lisboa i596 a 4635. E' um 
trabalho curioso para o estudo do estabelecimento e 
historia da Inquisição enlre obs. 

d) Litlerae Apostoli~ue tam Bicllis at~reis uel plum- 
beis munitae, quam in forma Erenis aur propria 
rnanr o 9.Sm0 D.  Clemeake Papn XI commplae 
et ad res Iusi6afias perlinentes, ek.,  Romae, 1717: 
coIlecção de todos os Diplomas Pontificios expedi- 
dos para o reino ao tempo do uosso embaixador 
Marques de Fontes. 

e) Brazilia Ponlificia, por Simão Marques, Olisi- 
poue, 1749 e 1759. E' um vasto traclado das 
faculdades exfraordioarias, concedidas pela Santa 

SB aos Bispos do Brazil, e oão propriame~ile uma 
~ l l e q ã o  de Diplomas Poolificios, encontrando.se. 
porem, esses Diplomas a cada passo ahi citados e 
Iranscriptos. 

i) Summa do Btsllorio Porluguez pelo cooego Joa- 
quim dos Santos Abranches, professor de sciencias 
eeclesiaslicas no Seminario de Coimbra, 4895. 

g) BuBarum Colteciio. sobre o Padroado do 
Oriente, obra encarregada ao jesuita Francisco 
Barreto, por Decr. de I2 de jun. de 1688 e man- 
dada publicar por el-rei D. Pedro 11, Lisbba 1707 
(V. Indice Chron. part. i, pag. 839). Como, porem, 
saiu um trabalho deficiente, a Porl. de 20 de julho 
de i863 encarregou o dr. Levy Mario Jordão de 
uma nova eollecção de todos os diplomas ponlificios 
tocantes ao nosso padroado, formaudo de todos uma 
colleqão completa. Deste trabalho foram eocar- 
regados successivamente João Augusto da Graça 
Barreto, Delfim Maria de Almeida e Francisco Maria 
Esleves Pereira, por Portarias de 9 de outubru 
de 4875, 7 de maio de 1885 e 20 de agosto de 1892, 
E' esta o 

b) Bulloirium polronaters Por luga l i~  Regum in 
eccIesiis Africae, Asiae, elc., 3 tomos, eom um A p p -  
dix, Olisipone, 1868, 1870, 1873. 



CAPITULO V 

Sciencia do direito ecclesiastico 

Suarar~sio : 61. Importancia actual do estudo do diraih 
ecc,lesiastico. Os adveraarios. 

SB. A doutrina que unicamente reconhece im- 
portaneia ao direito ecelesiastico civil. 

53. A irnportancia do direito eeclesiaslim sob 
os aspectos - hisbrieo, soeiologiccr e 
juridieo. 

54. A orientaça confessional no estudo do 
direito ecclesiastico. 

65. A orientaç80 inconfessional. 
BS. O methodo historico. 
57. O estudo do direito iictlesiastico em Por- 

tugal a16 & reforma pombalina. 
68. O esludo do direito ecclesiastico em Por- 

tugal desde a reforma pombalina i t d  
nossos dias. 

63.  Importancia actual do estudo do direito 
ecclesiastico. - Para terminar a introducçiio, aiuda 
se torua necessario fazer referencia 4 importao- 
cia do estudo do direito ecclesiastico, ao metbodo 
da sua exposição e A bistoria do seu estudo uo 
nosso pais. 

E' vulgar impugnar a importaucia actual do estudo 
do direito eccIesiastico, agumeutando com a deca- 



dencia das doulrioas deste ramo do direito, com o 
seu caracler profundamente retrogrado e com a 
iuflnencia nebsla que a sua cultura pode exercer 
sobre a saciedade. Desde que triumphou o Sysiema 
da centralizaçio papal, o estudo deste ramo juridico 
começou a ser domiuado por teudencias cnrialisticas, 
que Ibe fizeram perder todo o valor scieoti6co. 
E' que as normas do direito e da disciplina deixa- 
ram de ter o seu fundamento na evolução hislorica 
e passaram a deduzir a sua auctoridade do facto de 
terem sido admiltidas por aquelle em quem reside o 
poder absoluta de Iegislar. Por isso, os espirilos, 
a quem faltava uma materia fecunda de estudo e se 
tolhia toda a liberdade de construir e de organizar, 
voltaram a sua atlençkh para a explicação minuciosa 
da disciplina vigeote e para a complicadissima pratica 
dos negocios ecclesiastims, para a casuistica. Assim 
eutron o direito ecdesiastico oum periodo de deca- 
dencia, perfeitamente evidenciado na falta de obras 
de merecimeuto, no desprezo dos Ieigos pelo seu 
estudo e ua suppressáo do seu ensino nas Facul- 
dades juridicas. 

Este argumeuto náo lem grande valor, porquaolo 
a decadencia do estndo duma sciencia não é motivo 
suffieieute para cootestar a sua importancia. Todos 
os ramos do direito téem atravessado periodos de 
fioreseimeuio e de decadencia, em harmonia com a 
eyoluçfio da mentalidade humana, e não obstanie isso 
uioguem se lembrarli de coutestar a importancia do 
seu estudo. A decadencia do estudo do direito 
ecclesiaslico uão roi geral. Os deslinos do direito 
ecclesiastico andaram por muito tempo ligados aos 
do direito romano. Na mesma cidade de Bolonha, 

onde os estudos romaoislicos adquiriram os p r im i -  
ros desinvolvimentou, assumia o direilo ecclesiastico 
pela primeira vez, e quasi ao mesmo tempo, feição 
juridica e diguidade scieutiiica. 

A' admiravel actividade criadora dos glosadores 
do Corpus juris cciiiis. mntrapoz-se a não meuos 
admiravel e criadora dos glosadores do Corpiro 
juris canonici. A' produaão litteraria dos commeu- 
ladores do direita civil, uolavel pela abundaucia e 
sublileza, mas domioada mais por criterios pralicos 
do que por principias scientiiicos, assimilba.se pro- 
fundameate a harmonica dos mmmeotadores do 
direilo cauonico. Aos progressos scienlifi~ms que a 
escola dos juristas ciillos fraocêses introduziu no 
estudo do direito romano, correspoodern progressos 
parallelos na exposiçãio do direito ecclesiaetico, a 
qiie viocularam o seli nome, num pequeno numero 
de aooos, excelleotes canooistas, desde o proprio 
Cujas até ao Thomassio. Depois, seguiudo iambem 
os destinos do direito romano, o estudo do direito 
ecclesiaslico fixa-se na Allemanba, a quem perteuce 
aiuda hoje a hegemonia uesta materia, como se vê 
do applauso e eolbusiasmo que o eusino desle 
direita concila nas universidades daquelle pais, do 
valor intellectual e scienlifica dos seus cultores, 
entre os quaes se destacam Jacabson, Scbulte, 
Hinscbius, Gross, Brockaus e Friedberg, e da pm- 
ducçào lilteraria quti abi cada vez mais opuleuta 
este ramo juridico. 

O direito ecclesiastico, diz'-se, expõe doutrinas e 
iostitutas que se desiovolverarn e cooslitairam em 
condições sociaes mui diversas das dos tempos 
modernos, e por isso não pode deixar de estar em 



iateira desbarmonia com as exigeucias da civilização 
actual. E' assim que as doutrinas do direito ecele- 
siastico sobre o poder da Igreja, sobre a jurisdic@o 
ecdesiastica, sobre a usura, sobre impedimeutos do 
casamealo e sobre o cmmercio, estão desde ba 
muito abandonadas pela sciencia. Nem podia deixar 
de assim acontecer, pois, atlrihuiado o direito 
ecdesiastico B Igreja um caracler imrnutavel, devia 
afastar-se cada vez mais da vida real. 

Este argumenta, porem, nada prova eoulra a 
importaneia do esludo do direito canooico. Tambern 
o direito romano se desiovolven em condições sociaes 
mul diversas das das sociedades modernas, e uem 
por isso haverb actualmenie quem conteste a impor- 
taocia do seu estudo, Tal doutrina levaria, em nome 
do presente, a proscrever o estado do passado, 
quando o presente uão se pode comprehender sem 
o passado. 

Os impugnadores da importancia do estudo do 
direito ecelesiasiico ainda dizem que o estudo deste 
ramo jnridico exerce uma innuencia nefasta sobre a 
sociedade. E' assim que uma Deputação da Repu- 
blica de Veneza, nomeada para a reforma dos 
estudos, mncluia que esta e a propria tranqnilidade 
e segurança do Estado se tornariam impossiveis se 
não se supprimisse o ensino do direilo ecclesiastica. 
As decretaes, dizia a Deputação veneziana, conteem 
doutrinas sauguinarias e sediciosas, theorizam o 
despotismo espirilual e a escravidão dos soberaoos, 
fomeotam a superstição e o fanalismo, alimeutam a 
Ignoraucia e o obscuranlismo. 

Este argumenlo cabe por terra, desde o momenb 
em qu8 o direilo eeclesiaslico seja ~studado com crite- 

rios seieutifieos. Tal orieutação leva o estudioso a 
fazer uma exacta e rigorosa apreciação dos diversos 
inslitutos eeclesiaslicos, em harmonia oom as condi- 
coes sociaes do meio ambienle em qne surgiram, e 
habilita-o por isso a dar-lhe o devido valor. Tam- 
bem no direilo ramano se enconlram premizados 
priucipios desbarmonicos com a uossa civilisação, 
como a escravidão, o despotismo do pak-familias 
e o absolutismo dos imperantes, e comtudo ninguem 
dird por isso que o estudo desk direita 6 nelasb 
para a sociedade. Fiualmente, o direito ecclesiastico 
a20 se eonsubstaacia unicameute nas decretaes dos 
papas, visto aquelle direito ter muitas outras fonles, 
como ja verificamos '. 

59. A doutrina que unicamente reconhece im- 
portancia ao direito ecclesiastico civil. - Ha, porem, 
quem unicamente reconheça impartaocia actual ao 
estudo do direito ecclesiaslica civil. Assim, na AUB- 
iria, quando se tractava de reorganizar os estudos 
em 1887, Buckhard, secreiai,io do. ministerio dos 
cultos e andor da mais nolavel collecção das leis 
ecclesiaslicas do Eslado austriaco, apreseotoa, num 
opusculo Zut Reform dar jar is l isch Sludien ( Para 
a reforma dos estudos juridicos), a idêa de, em lagar 
do simples Kirchenrechl (Direito ecclesiaslico), que 
na Auslria se eusioava eanjaactameate com o direib 
romano e a historia do direito oo segundo auuo, se 

Ruíüni, Lo 8ltrdio s d mncdlo d i i r n o  del diritlo &&ar- 
fim, na Rivista per la rcmrs giuridWs e iatiali, tom xiti, 
pag. 56 B seg.; S~idulo, I1 ecncatto inodun~~ dei diritio eocls- 
naaliw, pag. L 



callocar uo nllimo anoo, entre as materias de ulili- 
dade pralica, o Slnatskirchenrech! (Direito eccleaias- 
lico do Eslado). 

Esta doutrina fez sentir profundamente a sua 
hflnencia em IlaIia, onde encontrou um sectario 
fervoroso e eutbusiasta em Schiappoli. Este emi- 
nente professor iotende que se deve abandonar o 
estudo do direito ecclesiaslico da Igreja para estudar 
o direito ecelesiaslico do Estado. visto o eusino 
dever comprehender aquillo de que o estudioso pode 
precisar no erercicio da sua profissão de advogado 
e de magistrado. Deste modo, tomando para base 
do estudo o que pode ser ulil ua vida pratica, 
demonstra-se aos scepticos da scieacia que ella dA 
resultados e que por isso aào deve ser desprezada. 
A cultura do simples direito ecclesiastico não pode 
ter importancia alguma pratica, visto este direilo 
não ser direclameah necessario nem uo foro nem 
nas carreiras administrativas e judiciarias. 

A exposiçáo destas doutrinas uão ficou sem res- 
pa~la.  Ao Buckhard respondeu o Veriog, aurn 
notavel artigo publicado ao Archiv fur kaiholiscien 
Kiwbnrechr (Archivo do direito eeelesiastica catbo- 
lico) intirulado - Podv o esttcdo do direito ecclesiasiico 
do Estado substituir o do dirsib ecclesiusr ico ? 

Ao Scbiappoli respondeu o RufGui, com um bello 
arligo publicado ao Filangisri intilulado: - A mo- 

. derna orientapüo do direito eccbsiastico em Italia. 
Parece-nos, com estes escriptores, que o estudo do 
direilo ecclesiastico não se pode limitar ao estudo 
do direito ecciesiastico civil. Effectivamenle, como 
jl dissemos, uão se  pode couseguir uma elaborago 
perfeita do direilo ecclesiaslico do Estado, desde o 

momeuto em que se prescinda das normas estrbeleci- 
das pela Igreja, ia10 6, do direilo canooico. Veriug 
demoastra esta doutrina claramente com o exemplo 
da litteratura moldada sobre as ideias e as reformas 
josephinas, que, tendo perdido Lodo o valor praiico 
com as refonnas posteriores. azo logrou deixar 
atraz de si uma relevante tradição juridica. 

Tal doutriua privaria a nossa disciplina do seu 
valor de estudo juridico cosmopolita, pois, restriu- 
giado-se As questões de utilidade local, nZo poderia 
revestir uma importancia internacional, como é para 
desejar. E, não sendo as universidades esseucial- 
mente instituios de preparação profissioua1, mas 
priocipalmenle institutos scientificos, o estndo do, 
direilo ecdesiastico, bem como de iodo e qualquer 
ramo juridica, aao pode ahi fazer-se; uaicamenla 
com crilerios pratims i. 

63. A impartancia do direito eccleaiastioo sob 
os aspectos - historioo, sociologico e jucidico. - 
Os eseriptores melhor orientados, como Rafnai, pro- 
curam fundamentar a imporlancia aclual do esludo 
do direito ecclesiastico, encarando-a sob os aspeclos 
liistorico, socioiogico e juridico. O esludo do direito 
ecclesiastica tem muita importancia sob o aspecto 
historico, porquanto esle direito foi um dos factores 
mais poderosos da evolução juridica. O direito 
ramano e o barbarico contribuiram, corno todos 
sabem, para a reconstituipão da sociedade de que 

Sehiappoli, L'indirirro odisrno dd dirilto ecete~iarth, 
( Napoli, 1896), pag. 8; Filangkri (anno de 1696) pag. Ul 
e seg. 



derivau a moderua civilizaça;~. Mas, uesta recousti- 
tuipão, collaborou principalmente a Igreja, visto o 
direito romana se ter desinvolrido em coadiçi5es 
sociaes mui diversas das que então se verificavam, 
e o direito barbarico representar uma phase atrazada 
da civilização. A Igreja, actuando sobre todos os 
elementos sociaes, r~nseguia  fazer surgir das rni- 
uas da antiga sociedade uma sociedade renovada. 
O esludo do direito eecleslaslico torna.se por isso 
historicamente iudispensavel a todos os que aspirem 
a ama cdtnra juridica coraplela. 

Se do aspecto hlshrico passarmos ao sociologico, 
a importancia do estndo do direito ecclesiastico ainda 
se torna mais evidente, em face da questão religiosa 
ou melhor ecelesiaslica, sempre na ordem do dia em 
todos os países. Em Italia o eonflicto dos dous pode- 
res, em Frauça a receiile lucia para sua separação, 
na Allemanha as delicadas manifeslações do Kullur- 
kampf, na Belgica litigios incessanles a proposito da 
instrucção publica, eis as formas sob que se apresenta 
aqaella questão. que nos livros, ncrs parlamentos e 
uas poblicações periodica s,  tEem sido objeclo de vivas. 
ardentes e apaixonadas wntrovershs, Para se poder 
estudar esla i p d ã o  com criterios seguros e não 
srtperficiaeri, torna-se neeessario ter um conhecimento 
perfeilo da ~ouslitoição da Igreja e da legislação cauo- 
niea. E' por isso que um aiictor ootavel não duvida 
affirmar que a questão das relações entre a Igreja e 
o Estado justificaria sO por si a necessidade e im- 
portaocia do estudo do direi10 ecclesiastico. 

Sob o aspecto juridico, tambem o direito eccteçias- 
tico tem muita importancia, visto estar ainda em 
vigor em grande parte. Para a recta interpretação 

desle direito, porem, uão basiam, como para ontros 
corpos de leis especiaes, as noções geraes do 
direito publico e do direita privado, mas 15 uecossa- 
ria uma preparação technica e peculiar, sem a qual 
náo se podem comprebender as leis ecclesiasticas. 
Como muito bem diz Brugi, ao lado da parte morla 

' 

do direito ecclesiastico, ha uma parte ainda viva, 
senão sempre na politica interna e externa, pelo 
menos ua consciencia popular, fonte primaria do 
direito. .Por isso, o jurisconsulto, que, sem odios e 
sem sympatbias, examinar os faclos sociaes, precisa 
de conhecar a exposiçáo systematica do direito cauo- 
nico, como se eslivesse todo em vigor i. 

54. A orientação confeseianal no estudo do 
direito eccleaiastico. - Ouas orientações tgem divi- 
dido os espitibs na exposição-doutriual do direito 
ecclesiaslico: a orienlação coufessional e a orienta- 
çáo inconfessional. A orientaçao confessional con- 
sisle em fazer a exposição do direito ecclesiastico. 
em harmonia com os criterios da tbeologia positiva. 
A orientação incoofessional cousiste em fazer a 
exposição do direilo ecclesiastico independentemente 
de taes criterios. 

Não quer isto dizer que a orientação inconfessioual 
despreze os dados da theologia racional, baseados 
ua bisloria das crenças Iiumauas ou das religiões. 

i Roffini, Lo iludia e i1 cane~!to odierno de1 diniio eedarioslreo, 
na Rmisia per I r  seienis grurde s ioeiali, tom. 89, pag. 63 e 
seg. ; Scadnio, i1 concetto moderno de1 dirillo ecdeiiastim, pag 3 
0 Wg.; caliase, n tinnoaamerlo del dirilta mlss i~a l ico  in Ilalia, 
nos Slsdii Senssi, vol. x, pag. 25f. 



visto estes dados serem indispeosaveis para a cous- 
truetão scjeati6ca do direito ecclesiaslico. A orieu- 
tação iocoofessional põe de parle unicamente os 
criterios da theologia positiva, isto 6, os criterios 
da theologia baseada num moteudo dogmatico indis- 
cut~vel. Por outras palavras, a orientaçáo inuiufes- 
sional abslrahe completamente da revelação. 

h orientação confessioaal B mais anliga do que a 
iucon fessioaal, visto ler domin ado por largo tempo 
a exposição dontriaal do direiio ecclesiastico. O 
direi to ecelesiastico constiluiu-se em corpo scienri fico 
quando a theologia preponderava sob~ranamente, 
representando o centro de todos os conhecimentos 
hnmanos, e por isso não e para- admirar que o 
direito ecclesiastico surgisse com uma feição accen- 
tnadamenle cunfessiouat. Era e0150 corrente a con- 
cepção do mundo como a Civilas Dei, que o papado 
devia governar. 0s.meios do governo encontravam- 
se no poder iegislativo dos papas, de que o direito 
cauonico era a expi'essso. Assim se chegou a esta 
idêa da Idade Media. de que o direito canoaico era 
a pratica da theologia, assim como a medicina era a 
pratica da physica. E' por isso que o direito eccle. 
siastico foi ensinado primeiro por theologos, e atit ao 
fim doseeuto xir~ por cterigos, que tinham muitas vezes 
benefieios irnportaates, sendo frequeoiemente elevados 
3s mais altas dignidades ecclesias#cas. O primeiro 
Leigo que ensinou em Bolonha o direito canoaico foi 
Egidius de Fuscarariis, pratico de grande nome. 

65. A orientaçãio iuconfessional. - A orienta- 
$30 incaafessioaal desinvolveli-se com o protestan- 

tismo. Comprehende-se facilmente como a orientação 
incoufessional devesse surgir na Aliemanha eom a 
Reforma, desde O momento em que se note que 
quem ensinava o direito ecclesiaslico se via forçado, 
depois da propagação do proteslantisrno, a dirigir-se 
a membros da coafiss6es diversas, e por isso tioba 
necessidade de se elevar acima dos horisoutes par- 
tidarios, construindo a sua exposição sobre bases 
independentes das creoças religiosas. Nas escolas 
protestantes, ensinava-se oão so o direito catholico 
mas tambem o protestaute. Por isso, o professor 
era uaturalmeute levado, para fazer a mmparaçfio 
entre estes dous direilos, a cotlocar-se num campo 
inconfessional. 

Os  protestantes voltaram a soa altenção para a 
historia e ahi procuraram surprehender a origem, 
desinvolvimento e transformaçZo dos institutos do 
direito ecclesiastim. E' certo que os primeiros 
escriptos destes auctores estão longe de revelar a 
serenidade e moderaçáo Que devem ter as trabalhos 
scientificos, visto elles serem animados por um 
ardor polemim inComparave1. Bastarã lembrar a 
historia ecclesiastica dos Centuriadores de Magde- 
bnrgo, que procuraram demooslrar que o àesiuvol- 
vimeuto da hierarchia romana era o producto duma 
falsificaçao causeiente realizada pelos pontifices e 
consolidada pelas Falsas Decrelaes ; e a obra de 
Blondel, importantissima para o estudo desta colle- 
gáo,  onde, a par de uma erudita iavestigação sobre 
os textos, se encontram aonotaçaes compostas noica. 
meate de iaveclivas vehemeates contra a doutrina 
cathdica. Mas, dissipados os impetos da polemica e 
terminada a lucla das personalidades, encontrou.se 
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a u a s a  sciencia dotada de uma nova orientação, de 
fecundos resultados, que desinvolveu a aptidão e o 
amor pela investigação critica e historica, dirigida 
escrupulosamente sobre as fontes. h escola historica, 
qne teve por precursor IIugo e por mais brilhante 
repceseotaote Savigoy, deu novo impulso aos estudos 
do direito ecclesiastico, feitos segundo esta orieata- 
ção, que se harmonizava perfeitamente com o prin- 
cipio hndamental desta escola. Esse principio e 
que o direilo e am producto historico e n3o alguma 
cousa de accideotal e de arbitrario, não podendo 
por isso os institutos juridicos ser comprebeadidos 
senão em harmonia com o estudo do meio em que 
el1es se desiavolvern e Iransformarn. Em face deste 
principio, o esludo do direito nada tem com os cri- 
terios da theologia positiva, e não pode deixar de 
sar feito por uma forma incoafessioual. 

A orientaçáo inconfessiooal salvou Ra Allemanha 
o direito ecclesiastico da decadencia a que este ramo 
juridico chegou nos oulros'Estados. Esta orientação 
foi introduzida na italia pelos escriptores que. como 
Ruffiui, Scaduto, Mannenti e Schiappoli, tomaram 
a peito 0 resurgimento dos estudos do direito 
ecclesiaslico. 

A orieutação iacoalessioual reveste uma feiqão 
especial neste pais com Schiappoli. A orieotaç80 
inconfessional allemã teve sempre um caracter his. 
torico. Os tractadistas allemáes téem procurado dar 
aos institutos do direito ecclesiastica uni fuadamen to 
historico, derivado da unica e excliisiva observação 
dos faclos. E o cerlo e que a escola bistorica, no 
campo dos nossos estudos, auoca deu logar aos 
iocouveoieuies que se lhe notam uo direito romano, 

talvez par cansa da historia ter lima relaç3o mais 
intima e uecessaria cam a nossa disciplina. Schiap- 
poli revoltouse contra esta f~ rma  doutrina1 da 
orientação inconfessional, visto o direito ecclesiastico 
ser uma scieiicia juridica e uão historica. Depois 
de ter desprendido esta sciencia do sen caracter 
confessional, tornando a sua exposição independente 
de qualquer crença religiosa, B necessario livral-a 
aiada de todas as materias aFrns, como a theologia, 
a dogmatica, a bistoria, a politica e especialmente a 
historia do direito, carn que fem maiores relages, 
parecendo ligada a esta disciplina com aiis indisso- 
luveis, o que lhe faz perder o seu caracter. facil 
de ver quam prejudicial sa torna 4 sciencia do 
direito ecclesiastico esta doutrina, pois, ernquanto 
não se emancipar totalmente das outras sciencias e 
não reivindicar da facto a sua autoaomia, não se 
comprehenderi a importancia juridica desta disci- 
plina, e serd. considerada sempre como um luxo, 
para não dizer uma perfeita inutilidade. 

A orieotaçáo confessional B iateirameole inadmis- 
riivel. O direito depende unica e exclusivamente 
das caadições sociaes que o produziram, nada iendn 
por isso com os criterios da theologia positiva. 
O estudo do direito deve ser, pois, sempre iacou- 
fessional. 

A orientação coofessional representa um obstaculo 
6 coostituiçáo scienlifica do direito ecclesiaslieo, 
pois, como nota Herbert Spencer, todo o systema 
de Iheologia dogrnalica, com os sentimentos que 
provoca, é um obstaciilo ao desinvolvimento da 
scieocia social. li AS sympalhias provocadas por 
uma crença, diz este emiaeate sociologisla, e as 



antipathias comelalivas despertadas pelas oulras, fal- 
seiam as iaterpretações de lodos os factos religiosos. 
Exarninam.se umas instituições e os seus resultados 
Eom uma disposição para v8r unicamente o que B 
bom. B outras com uma disposição para ver unica- 
mente o que 6 mao n. 

Esla doutrina de Herbert Spencer tem plena con- 
firmaçálo a proposito da oriealacão confessional no 
direito ecclesiastico. A orientação confessional catho- 
lica náo pode deixar de admittir o ponlo de vista 
romano, que se resume nas seguintes palavras: E o 
que o Papa ensina e verdadeiro; o que elle declara 
luadamental para a Igreja exisliir sempre, e, ainda 
que a sua exisbncia não se  revele claramente na 
antiga disciplina, ha de ahi existir em estado 
latente; pelo contrario, tudo o que contradiz as 
modernas coastilui~ões pontibcias i falso a .  Nestas 
condições, ou n5o se emprehendem as investigafles 
bistoricas ou fazem-se com criterios denominados 
actualmente rendenciosos, isto é, tendo por fim, não 
delermioar imparcialmente a evolução de cada um 
dos institulos, e assim deduzir normas do direito 
coasii!uendo OU pelo menos da interpretação do 
direito consrituto, mas subordiaar a historia â 
demonstração duma these preeslabeleuda, oii antes 
imposta. Assim se publicaram livros que procura- 
ram demonstrar que as doulriuas pootiticias foram 
sempre as unicas verdadeiras, as unicas justas e as 
unicas acceitaveis, desprezando systematicamente, 
com o maior cynismo, todas as fontes que podessem 
conduzir a resultados diversos e condemnando todos 
os systemas em que se encontrassem delineados, 
embora ligeiramea te, laes resultados. 

A orieataçáo ca~fessional protestante t a m b ~ m  
hlsefa as conclusbes scientificas, como a orientacão 
confessional catholica. E' assim que os 'espiritos 
dominados por aquella orieolação teem uma repa- 
gnancia exlrema em reconhecer os serviços presta- 
dos pelo catbolicismo a civilização. A tendencia 
para a unificação prodiizida em cada grupo de 
pequenas sociedades por um credo commnm imposto 
pela aucloridade, de tão beneficos resultados; 
o poder papal, que se suppuoha delegado por Deus 
e que procurou contei' as aactoridades politicas, 
duranle as lurbulentas idades feudaes, refreando a 
guerra e sec~indando a civilisaçao; a influencia da 
Igreja, depurando os costumes, melboraado a co~di-  
ção dos escravos e elevando a mulher, eis questães 
que, corno observa tIerberl Spencer, não podem 
ser abordadag por um adversario encaroiçado do 
papismo, com um espirito imparcial. Nas proprias 
seilas em que se divide o protestantismo, a orienra- 
cão confessional vicia os raciocioias. E' o que 
acontece em Inglaterra com os não coaformistas, 
iacapares duma apreciação justa e razoavel dos 
serviços prestados pela Igreja atiglicana nacional. 

A orienlação coalessional transforma o direito 
ecclesiastico nuina materia theologica e dogmatica, 

. fazendo-lhe perder todo o caracter juridico e racio- 
nal. E' assim que os caaonistas ponlificios teem 
procurado fundamentar as prerogativas da Igreja, 
não na evoluç20, mas no direi10 divino. As decimas 
em favor do clero, a exempçáo dos impostas, o direito 
de asylo, o foro ecclesiastico especial, taalo para as 
causas civeis como para as crimes, a obrigação de 

ensinar sem uma previa permissão da anctori- 



dade ecclesiastica e muitas outras prerogativas que 
a Igreja defende, não se sustentam como productos 
da evnlução historica, mas como doutrinas dogmali- 
cas e direi10 divino. 

Sob O ponto de vista scientifico, as preoccupações 
confessionaes precisam de ser absolulamente postas 
de parle. A sciencia não tem por missão combaler 
ou defender as crenças. Por mais respeijaveis que 
sejam as crenças interessadas num debate, diz João 
RBvilIe, e necessario emprehender OS estudos e as 
investigaç6es scienti6cas, com a profunda c o a ~ c ç ã o  
de que para a consciencia moderna ha uma religião 
superior A da Igreja - o culto da verdade. 

Devemos, porem, observar que a orientação incon- 
fessinnal não se deve impregnar do prejuizo anti-lhe& 
logico, porque este produz interpretafles erroneas. 
Como diz Herbert Spencer, o prejuizo anli-lheologico 
falseia as concepções dos pbenomenos sociaes, apre- 
ciando os syslemas religiosa dum modo inferior ao 
seu valor. Produz uma certa repugnanda ao reco- 
nhecimento de que um systema religioso e um faclor 
normal e essencial de toda a sociedade na sua evo- 
Ju~ão, estando as suas particularidades ligadas com 
as condições sociaes, de modo que, embora a forma . 
seja temporaria, a suhstancia 8 permanente I .  

66. O methodo hieitorico. - Defendendo a 
orientação inconbssional, náo podemos, ccwniudo, 

1 Harbert Spencer, inlroduction i ta scietice social!, pag. 318 
e seg.; Iean RBville, Lds origine8 de !'Episcopal, pag 9 0 seg. ; 
R d o i ,  Lu srudw 8 11 uincstto de1 diritlo ecclesiailtco, na Aiv~r to  
pw b iaenze gbridicke s sociuli, tom xrir, pag. 57. 

concordar com a doutrina de Schiappoli, visto o 
desinvolvimento secular dos nossos estudos demons- 
trar qne elles atlingiram a sua maior perfeição, 
quando e onde o melhoda historico predomincwi 
sobre o exclusivamente pratico-casnistico. Haja vista 
ao periodo dos juristas cultos em França e ao dos 
lractadislas modernos na  Allemanba. Nán deve por- 
ventura o direito ecclesiaslico a sua radical renovação 
e o seu moderno esplendor sa Ailemanha precisa- 
mente do methodo historico. e mais especialmente, 
por unanirne consenso dos escriptores, a Carlos 
Frederico Eichhorn, a quem e reconhecida a gloria 
de ter fundado a sciencia da historia do direito 
allemão ? 

Nem se diga, como faz Schiappoli, que deste - 
modo o direito ecclesiastico teria caracfer historico 
e não juridico, designando com a primeira expressão 
as invesligaçóes que se referem B historia dogmalica 
dos inslitutos, e com a segunda as que dizem ree- 
peito d sua applica~áo aclual, pois não se pode 
fazer o estudo juridieo de um instituto sem conhecer 
as phases historicas da sua evolução. 

O proprio Schiappoli renegou as suas doutrinas 
nas obras que tem publicado, porquanto na sua 
Prsscripçdo do diretio de pedroado dd uma larga 
importancia 1 historia. Mas, nota Schiappoli, com 
a applicação do methodo historico ao direito eccle- 
siastico, pode acontecer que o professor, em har- 
monia com os seus estudos especiaes, falle mnito 
bem a respeito das fontes, exponha com notavel 
competencia a bistoria dos beneficins, desinvolva 
a legislação ecclesiastica matrimonial, e passe em 
silencio a nossa legislação civil ou dê della unica- 



mente rapidas indicaçües, trocando assim o principal 
pelo aecessorio. Esta observação de Schiappoli 
ainda è uma consequencia da sua theoria de que so 
tEem importancia actual o estudo do direito eccle- 
siastico do Estado. Tal tbeoria ja foi relutada. 
A verdade 8 que, não se podendo comprehender a 
legislação civil sem a legislação ecclesiastica, não se 
pode deixar de dar uma grande importancia 4 his- 
toria. Não quer isto dizer que se possa passar em 
claro a legislação civil, mas que se não deve sacri- 
ficar a esta a legislaçf~o ecclesiastica I.  

55'. O eatudo do direito eccIesiastico em Portu- 
gal atb a reforma pombalina. - Quando se consti- 
tuiu Portugal em nação independente reinava na 
Peniasula a mais crassa ignorancia, visto as condi- 
çóes sociaes daquella epoca inbabilitarem os homens 
para a cultura do espirilo. E' de presumir, porem, 
que logo nos começos da monarchia, e mesmo 
antes, se estudasse e ensinasse o direito ecclesiastico, 
como se deduz da auctoridade que tiveram os cano- 
nes e da existencia de insiitulos em que se ensina- 
ram as sciencias ecclesiaslicas. 

Em 1888 apparece fundado em Lisboa um Estudo 
Geral de Sciencias, que foi confirmado em i290 pela 
buli a do Papa Nieolao IV de statsr regni Por'tugalliae, 
em que, annuindo B representação do clero portu- 
gubs, se concedeu ao Estudo Geral de Lisboa os 
mesmos privilegios e garantias que tinham sido con- 
cedidos pelos ponlifices Bs outras Uuiversidades. 

1 Schiappoli, L'indri.trao odimo dsl dt&o eccleriosdko, 

pag 9. 

Desta bulla se deprehende que se ensinava no Estudo 
Geral de Lisboa o direilo cenonico, porquanto deter- 
mina-se que aos estndantes em Artes, em Direito 
Canonico e Civil e em Medicina que os mestres 
repularem idoneos, possa ser conferido o grdn de  
licenciado. 

Nada se sabe da organização interna destes esfu- 
dos, visto não haver vestigios $e estatutos ou de 
regulamenbs por que se regesse esta escola. 

Transferida a Universidade para Coimbra, segundo 
todas as probabilidades, em 1306, e confirmada esta 
mudança pelo Papa NicolBo 1V em 1308, D. Diriiz 
tractou de fortalecer este estabelecimento com provi- 
dencias mais eacazes e grandes privilegios, outor- 
gando-lhe a carta de 1.5 de fevereiro de 1309, que 
se pode considerar como constituindo os primeiros 
estatutos, e em que se determina que neile haja um 
Doutor in Decr~tis e um mestre in Decretalibus para 
o ensino do direito canonico. 

A Universidade passa depois por differentes lrans- 
ferencias de Coimbra para Lisboa em i338 e nova- 
mente de Lisboa para Coimbra em 1356, ainda no 
reinado de D. Diniz. e de Coimbra para Lisboa 
em 1377, no reinado de D. Fernando, sem que 
essas transferencias modificassem a organizaçáo dos 
esludos. 

Com D. João I entra a Universidade num periodo 
de floreseimento, em virtude da protecção que aquelle 
principe dispensa a este estabelecimeuto, talvez por 
elle ter favorecido a sua causa. 

De uma carta regia de 25 de outubro de 1600, 
que tinha por fim alliviar o pessoal da Universidade 
dos pdidw (impostos entraordinarios), deduz-se que 



mente rapidas indicafies, trocando assim o principal 
pelo accessorio. Esta observaçáo de Schiappoli 
ainda é uma consequencia da sua theoria de que sd 
teem importancia actual O estudo do direito eccle- 
siastico do Estado. Tal theoria ja foi refulrda. 
A verdade e que, aão se podendo comprebender a 
legislação civil sem a legislação ecclesiastica, não se 
pode deixar de dar uma grande importancia 1 his- 
toria. Não quer isto dizar que se possa passar em 
claro a legislação civil, mas que se não deve sacri- 
ficar a esta a legislação ecdesiastica '. 

6'7. O eetudo do direito ecclesiastico em Portn- 
gal atb A reforma pombalina. - Quando se consti- 
tuiu Portugal em nação independente reinava na 
Peninsula a mais crassa ignorancia, visto as condi- 
ções sociaes daquella epoca iahabilitarem os homens 
para a ealtura do espirito. E' de presumir, porem, 
que logo aos comews da monarchia, e mesmo 
antes, se estudasse e ensinasse O direito ecclesiastico. 
como se deduz da auctoridade que tiveram os cano- 
nes e da oxistencia de inslitutcis em que se ensiaa- 
ram as sciencias ecclesiasticas. 

Em 4488 apparece fundado em Lisboa um Estudo 
Geral de Scieucias, que foi confirmado em i290 pela 
bulla do Papa Nicolh 1V de staiu regni Porlugollioe, 
em que, annuiudo B representaçáo do clero porlu- 
gu&s, se concedeu ao Estudo Geral de Lisboa os 
mesmos privilegios e garantia8 que tiuham sido con- 
cedidos pelos ponlifices As outras Universidades. 

1 Scbiappdi, LS'ndktzro odiemo dsl dtntlo ecdniaolico. 

P& 9. 

Desta bulla se deprehende que se ensinava no Estudo 
Geral de Lisboa o direito canonico, porqnanto deter- 
mina-se que aos estudaoles em Artes, em Direito 
Caaonico e Cipil e em Medicina que os mestres 
repuiarem idoneos, possa ser conferido o grho de 
licenciado. 

Nada se sabe da orgaaização interna destes estu- 
dos, visto aáo haver vestigios d e  estatutos ou de 
tegulameaios por que se regesse esta escola. 

Transferida a Universidade para Coimbra, segundo 
todas as probabilidades, em 1306, e confirmada esta 
mudança pelo Papa NiwlBo IV em f308, D. Diniz 
lractou de fortalecer este estabelecimento com provi- 
dencias mais etncazes e grandes privilegios, outor- 
gando-lhe a carta de 15 de fevereiro de 1309, que 
se pcde considerar como constituindo os primeiros 
estatutos, e em que se determina que nelle haja um 
Doutor in Decretis e um mestre in Decr~talibw para 
o ensino do direito canonico. 

A Universidade passa depois por diffarenles trans- 
ferencias de Coimbra para Lisboa em 1338 e nova- 
mente de Lisboa para Coimbra em 4354, ainda no 
reinado de D. Diniz, e de Coimbra para Lisboa 
em 2377, no reiaado de D. Feraando, sem que 
essas Iransferencias modificassem a organização dos 
estudas. 

Com D. João I enlra a Universidade num periodo 
de florescimenlo. em virtude da protecção que aquelle 
principe dispensa a este eltabelecimehto, tavvez por 
elle ter favorecido a sua causa. 

De uma carta regia de 23 de nulubro de 1600, 
que tiaba por Bm alliviar o pessoal da Universidade 
doe pedi& (impostos extraordinarios ), deduz-se que 



naquelia data havia tres lentes de canooes. Foram 
promulgados novos eçtatiilos em 1631, feitos pela 
propria Universidade, segundo auctorisação que lhe 
dava a carla organica de 1309, e que regularam a 
extensão dos cursos e a forma dos exames para 
a obteneão dos graos. 

A organização dos esludos universitarios B pro- 
fundamente alterada pelos eslatutos de D. Manoel, 
que se presumem foram promu\gados entre 4699 
e i50L. Nestes estatutos, ordena-se que na dieta 
Uoiversidade haja Lres cadeiras de canones : de 
prima, lerça e vespera, denominaç6es derivadas da 
divisão liturgica das horas caoonicas. 

Em i518, o ensino do direito canonico foi enri- 
quecido com uma cadeira do Sexto das Decretaes. 

D. João 111 transferiu a Universidade para Coimbra 
em L537 e estabeleceu varias providencias para des- 
involirer os seus esludos. NO re@mento de I3 de 
outubro de 1539 eslabeleceu-se o modo que se ha de 
ter no ler casones e leis, determinandom que o ensino 
de direilo caaonico fosse feilo pelas Decretaes, pelo 
Sexto, pelas Clemealinas e pelo Decreto, nos litulos 
que pelo reiior e conselheiros fossem ordenados. 

D. JoãolII deu ii Universidade os estatutos de 1.564, 
cuja exislencia se encontra claramente evidenciada 
cora os trabalhos de Theophilo Braga, mas que se 
perderam tolalmente. 

Desde 4548 até 1612 foram dez as reformas de 
eslalubs que se Azeram, rhotivadas umas vezes pela 
necessidade de os harmonizar com os estatutos da 
Universidade de Evora e Co~istQrlioites da Com- 
panhia; oulras vezes para fazer oelles penetrar o 
espirilo das determiaações do Concilio de Trenl~, 

on para aproveilar o favoritismo inconscieiile de 
D, Sebastiáo; e ainda outras para ir de par com 
os ensaios praticos da Ratio sludiorum, ou, Bnal- 
mente, para se manifeslar a iolervençãu legislativa 
dos Philippes. 

Nos estalutos de 1592 ja o e~tudo do direito 
caaonico se encontra dislribuido por sete cadeiras : 
cinco maiores ( a  primeira de Decretaes, a segunda 
de Decretaes, a kerceira do Decrelo, a qriarla do 
Serto e a quinta das Clemanlinas), e duas meno- 
res ou calWrillas, em que tarnbem se ensinavam 
Decretaes. 

O mesmo se v&. confirmado pelos eslatulos de 1597 
e 1618, que foram mais tarde con8rmados por aivarl 
de I5 de oulubro de 1653 por D. JoBo IV, depois da 
Restauração. 

O estudo do direilo caoonico baseava-se entre nbs 
inteiramente nas Dacretaes, o que oEuscon o estudo 
dos outros aspsctos daquelle direito, Num manii- 
scripto citado pelo sr. dr. Tbsophilo Braga, traça-se 
esta phase da evoluçáo do estudo do direito canonico 
entre nbs, phase alias commum as oulras aaçaes, 
nas seguintes palavras: a NO conoeilo dos profes- 
sores conimbricenses sb o Decrek, de Graciano, 
com as Decrelaes de Gregorlo IX, as do Sexlo, Cle- 
mentinas e Extravagantes, conslituiam o corpo da 
legislação ecclesiastica, e nellas faziam o fundo dos 
seus estiidos e eram mais DecrelaIfstas do qne Cano- 
nislas. Eslas collecçDes, approvadas pelos nossos 
soberanos, eontiokiam as maiorias que faziam objeclo 
de todo o esiudo canooiro-juridicu das aiilas acade- 
micas; e. aiada que os mestres eram sabios, como 
eesinavam sem subsidias, sem rnethodo e sem crite. 



rios, faziam innteis esforços e o seu Lrabalho Gcava 
sendo infructuoso, e tanto os mestres como os disci- 
pulos desconheciam os justos limites do sacerdocio 
e do imperio. n 

A forma decretalista do ensino do direilo canonico, 
que d a ~ a  predomioio i auctoridade papal sobre a 
temporal, explica-se pela snbordinação da jnrisprn- 
dencia canonica A theologia, que impedia a reaova- 
ção daquella sciencia em harmonia com os progressos 
do direito iniciados com a systematisação do direito 
naluraI e do direito publico das gentes. 

A influencia que a escola dos juristas cultos exer- 
ceu no direito caoonico transformou este direito em 
harmonia com a orientação hisiorica, começasdo 
então a fazer-se o estudo do Decreto de Graciano 
em relaçáo aos seus elementos constilutivos, tass 
como os canones authenticos dos concilias primi- 
livos, os diplomas originaes e os falsiEcados. Esta 
corrente, porem, não pbde penetrar na Universidade 
de Coimbra, visto os lentes canonistas mais ialelli- 
geates, sempre ameaçados de serem expulsos da 
Universidade como chrislãos novos. se verem obri. 
gados a prolongarem as suas lições sobre a tbese 
De Clavissm poresiate e a diluirem prelecçfies sobra 
limilados tilulos do Decreto, como fez Aatonio 
Homem de Macedo, cujo fim tragico por certo 
lodos coabecem. E' que a Faculdade de canones, 
submettida ao ensino do Concilio de Treoto, era 
inspeccionada inquisitorialmeale, como o provam 
as denuncias peranle o reformador D. Francisco 
Menezes em 16i9. 

Neste camiatio, aáo admira que o ensino do direito 
caoonico alliogisse a rua maior decadencia. E' assim 

que Veraey nota que os professores canonislas não 
reduziam os canones i sua origem, buscando as 
fontes de que manaram todas as leis ecclesiasticas, 
e cahiam no defeito dos juristas civis, que b parar 
na superficie e nas postillas que se offerecem. 
Zntenùem que, tendo muitos lextos na memoria e 
muitos auclores, tEem chegado ao que deviam. Um 
caiionista crê que para elle não ha mais livros uteis 
no mundo qne o Decreto, Decretaes, Extravagantes 
(não fallando nos Interpretes ), e assim todo o seu 
saber esta em iel-os bem na memoria e abraçar , 

111do o que elles dizem. De bisturia nada sabem ; 
menos de anligiiidades ecclesiasticas, sem as quaes 
não 6 possivel que se saiba fundamente o direito 
canooico. 

Alem da decadencia scieatifica, a Faculdade de 
canones acompanhou as oulras Faculdades na deca- 
dericia disciplinar, manifeslada no abandono das 
aulas pelos estudantes,. na transformação dos actos 
numa simples formalidades. visto os poatos serem 
sabidos e muito vulgares, e na falta de ensino por 
parte dos leates, vislo a maior parte das cadeiras 
estarem sem exercicio 4. 

i Gama Barros, Hisioria da AdministraçQo pdlica em Por- 
dugal, tom. I ,  pag 58; D. Rodrigo da Cunha, Hislorra ecclerias- 
tiea de Brago, pag P 7 i  ; JoSo Pedm Ribeiro, Sobre qsral seja a 
spoha da inlrodrcçúu do direito das Dcerslaer em Portugal e o 
nifluzo que o mesmo knie r a  lbgislapóo potlugtrba, nas Memorias 
da ~cudsrnia, iam. n, pag 6 ,  Jose Silvealre Ribeiro, Hirioria 
dos cslobdenmrnios s w n t i j h s ,  Iiltsrarioi s ortisticos, tom. r,  
pag 7 e eeg. ; dr. Moita Veiga, Erbop Hu~orieo-liiterario da 
Faculdade & Theologia, pag. i 3  e aeg ; Visconde de Vilta 
Maior, Exposo~%o suecinta da orgontraçZo ociual d a  Univerri- 
dadi ds Coimbra, pag. i 1  ; Theopbilo Braga, Historra da Umru- 



58. O estudo do direito ecclesi8stico em Portu- 
gal desde a reforma pombalina atb nossos dias. - 
Os estatutos de 1773, devidos ao grande Marquds 
de Pombal, procuraram remediar este eslado da 
decadencia em que se encontrava a Faculdade de 
caoones, bem como as outras Faculdades academicas. 
As duas Faculdades de canones e leis ficaram tendo 
dezaseis cadeiras, sendo uma commnm, oito proprias 
da Faculdade de leis e sele pertencentes a de canones. 

A cadeira commum a ambas as Faculdades era a 
de Direito Nalural Publico, Universal e das Gentes. 
As sete cadeiras proprias da Faculdade de canones 
eram: uma subsidiaria, rima elementar. ires syn- 
theticaç e duas analylicas. A subsidiaria era a 
cadeira tia historia da Igreja Universal e Portu- 
gu6sa e do Direito Canonico Commum e Proprio 
destes Reinos. A elementar era a das Inslituições 
de Direito Canonico. As lres synthetlcas eram: 
uma do Decreto de Graciano e duas das Decretaes. 
As duas analylicas eram ambas do mesmo Direitu 
Canonico. 

As cadeiras sgnthellcas e analylicas eram tidas 
por grandes; as subsidiarias e elementares eram 
havidas por pequenas. 

Os eslud&les caoonistas eram obrigados a fre- 
quentar diversas cadeiras da Faculdade de Ieis, fa- 
zendo o curso em commum ale ao terceiro anno, 
em que se separavam. 

vmidadb de Coimbra, tom. r,  pag i69 e seg., tom. ir, pag. 112 
8 a%., tom. 111, pag. 236 e seg. ; Verney, Verdadeiro melhodo de 
alardar, carta XV. 

O eslatuios eacontrarn-se orientados pelo crilerio 
historico, como se deduz clarameute das observafleç 
minuciosissimas que fazem sobre o modo como deve 
ser ensinado o direi10 caoonico, mandando atlender 
As fontes, fazer a critica dos texlos e expor a bis- 
toria dos inslitulos ecclesiasticos. 

Esla organização, mantida com leves rnodi8caç6es 
pelo alvari de 16 de janeiro de 4805, foi inteira- 
mente alterada depois do estabelecimeolo do regimen 
liberal. Em 19 de oulubro de 1835, o Conselho 
superior de instrucção publica, creado por decreto 
de 7 de setembro do mesmo anno, expediu uma 
portaria A Congregatão geral de canones e leis para 
que formulasse o programma de iim curso completo 
de jurisprudencia, reforma que foi levada a effeito 
pelo decrelo dictalorial de Y de dezembro de 1836. 

As duas faculdades de canooes e de Ieis foram 
reduzidas a uma s6. com a denominação de Facul- 
dade de Direito, cuja 4.' cadeira se intitulava Insti- 
tuições de Direito Ecclesiastico Publico e Parliciilar 
e Liberdades da Igreja PortuguBsa. Pouco mais se 
estudava de materia canooica; apenas nas cadeiras 
de Historia e de Hermeneulica juridica se fazia 
tambem reterencia ao direito canonico. Aquella, 
poe era a primeira, inscrevia-se - Historia Geral 
da Jarisprudencia e Particular do Direi10 Canonico 
e Patrio. E esta, que era a 13.' - Hermeoeutica 
jniidica : aoalyse dos texlos de direito patrio romano, 
canooico e diplomacia. 

Mas não tardou a julgar-se que a reducção tinha 
sido exagerada. E, por isso, o decreto de 20 de 
setembro de i864 veio modificar a organização 
de 1836, dispondo no artigo Q 8 . O  que se creasse 



mais uma cadeira para o eshdo do direito eccle- 
siastico em curso biennal com a ja existente. 
O artigo era redigido assim: a Ao quadro actual 
das cadeiras da Faculdade de Direilo se acrescen- 
tard mais uma destinada a formar um curso bienoal 
com a quarta cadeira, comprehendendo este curso, 
alem das disciplinas j4 designadas, a continuação e 
conhecimento mais apropriado do direi10 canonico 
particular e bem assim o direito ecclesiastico por- 
tuguês, i 

Em harmonia com este decreto, creou-se a segunda 
cadeira do curso bienual, iatitulada E Continuação dn 
direito ecelesiastico particular e direito ecclesiastico 
portuguhs 1. Coma se v&, o curso era biennal : am 
ambos se estudava o direito publico e particular, e 
ao mesmo tempo se iam apresentando as especiali- 
dades privativas da Igreja portuguhsa. 

Mais tarde, porem, em congregaçáo de 14 de 
ontubro de 1859, separaram.se as duas cadeiras, 
determinando-se que no 4." anno se ensinasse o 
direito canooico e no 5 . O  o direito ecclesiastico por- 
tuguês, e foram encarregados os respectivos lentes 
de organizarem compeodios apropriados. A regenci a 
da cadeira do 4.O anno foi incumbida ao dr. Mexia 
Satema, que encelou a pubIicação na linguagem 
latina dum compendio para uso da siia cadeira, as 
Instiluliones juris publica' eccl., e a regencia da ca- 
deira do 5 . O  anno ao dr. Bariiardino Carueiro, que 
teve de organizar compendio, e com efeito o orga- 
nizou, sendo ainda hoje o adopiado nesta cadeira. 
Junctamente com o Direilo ecclzsiastico portu- 
guês 3 ,  foi elle incumbido pela congregação de dar 
uma noticia, embora abreviada, dos K Priocipios de 

administrat$ío economica e financeira i, mas, em 
tongregaçáo de marçu de 1865, passou este estudo 
a constituir uma cadeira a parte, ficando pois a 
cargo daquella cadeira somenle o direito ecclesias- 
tico porlugu&s, e assim coolinuou no plano geral 
de estudos proposto pela faculdade em 5 de junho 
de 1865 e approvado e mandado exemlar pelo 
governo, como se vê. do officio da direcção geral de 
instrucção publica de 10 de outubro de 1863. 

O decreto de 24 de dezembro de 19Qi, que refor- 
mou os estudos da Universidade, reduziu a uma 
cadeira as duas de direito ecclesiastico exislentes 
na Faculdade de Direito, visto se entender qne uma 
cadeira de direito ecclesiaslico era suficiente para a 
edncação juridica geral, sobretudo attendendo-se A 
necessidade que havia de ensinar materias que. 
outrora s6 vagamente preoccupavam os espiritos. 

Como a Facnldade de Direito estava empenhada 
aa creação da cadeira de direito internacional, pois 
a falta desta cadeira era uma das maiores deficien- 
cias do seu ensino, instou jiinto do governo para que 
se fizesse esta reforma desde logo, % cusla da fusão 
das duas cadeiras de direito ecclesiastico numa, visto 
daqui o& derivar neahum novo gravame para os 
alumnos, desde o momento em que o numero das 
cadeiras não se augmentava (Congregação de 25 
de janeiro de i90e). A razão deste procedimento 
enconlrava-se ao facto das vantagens da reforma 
ficarem adiadas, em virtude da disposição transito- 
ria de que os alumnos matriculados nos diversos 
anoos das faculdades acadamicas continuariam a 
freqaeniar as cadeiras dos respectivos cursos, sendo 
os exames e actos leitos segundo a organização 
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vigente (arligo 197.0 do decreto de 524 de dezembro 
de 1904 ). 

Esla idha teve bom acolhimento por parte do go- 
verno, abrindo-se o primeiro corso de direito inler- 
nacional no ano0 lectivo de 1908-1903, e ficando 
daki por diante existindo ao quadro do ensino 
da Faculdade de Direilo uma sb cadeira de direito 
ecclesiaslico. 

PARTE PRIMEIRA 

DA IGREJA EM GERAL 



CAPITULO I 

Natureza juridica da Igreja 

Conceito de sociedade aieguado os cano- 
nista.  

Applicwo deita conceito P Igreja. A don- 
trina da d ~ o a  psrfsela. 

Tbeoria ullramontana que considera a Igreja 
um Estado. 

Theoria separatista que considera a Igreja 
uma mera rsaiociapo partieular. 

Tbeoria jurisdiccionalisb que considera a 
Igreja uma corporaçb publica ou uma 
inslituiflo de direito publico. 

Apteciago destas diversas theorias. 
A theoria da personalidade collectiva da 

igreja. 
Direito portngt14s iobre a natareza juridica 

da Igreja. 

60. Conceito de sociedade segundo os canonie 
W. - Para determinar a natnreza jnridica da Igreja 
catbolica, torna-se necessario examinar em primeim 
logar se ella wnstitne ou n-o uma verdadeira socie- 
dade. 9 

O8 Caaoaistas catholicob mostrara-se nesta materia 
multo atraxados, sustentando doutrinas que não 
podem ter a approvação da sciencia moderna. Em 
geral, os caaonistas wocebem a sociedade como 



um aggregado de homens que. pondo em comnium as 
suas forças individuaes, se reunem para altingir um 
fim determinado. Deste modo, sustentam que são 
quatro os elementos da sociedade: um aggregado 
de homens, sua conjueção moral, o fim para que 
trabalham todos, e os meios para altingir este fim. 
Alguns canonistas ha, porem, qne ainda admillem 
oomo elemento da sociedade o principio da auctori- 
dade, Esta doutrina, porem, 6 geralmeote rejeitada 
pelos canonistas, visto poderem haver sociedades 
sem chefes, como acontece quando o fim social B 
tal que pode ser atiingido por esforços dispersas e 
independentes. E, effectivamente, ha, no intender 
destes canonistas, duas sociedades sem chefes, que 
são a sociedade internacional e a sociedade humana 
ou universal. 

Sobre o que todos os canonistas concordam é 
sobre a importancia que tem o fim para caracterizar 
nma sociedade. Segundo lodos os canonistas, a 
essencia da natureza das sociedades e determi- 
nada pelo seu fim. Determinar a esseacia dum 
objecto, diz Tarquini, i! designar um caracter que 
lhe e intrinseco, um caracter proprio e un~camente 
delle. Ora, este caracter inlrinseco e immutavel 

-que convem unicamente a uma determinada sacie- 
dade. não pode ser senão o seu Bm. ,Effectiva- 
mente, os dous priuieiros elementos duma sociedade, 
o da aggregação de homens e o da sua conjun- 
cção moral, considerados em si mesmos e fa,~endo 
abslracçáo do fim, sáo mmmuns a todas as socie- 
dades. O terceiro elemento, o dos meios, não e 
determinado por si mesmo, mas pelas exigencias 
do fim, pelas suas proporções com elle e pela sua 

P 

maior a menor utilidade. Deste modo, os meios 
encontram-se inteiramente subordinados ao fim, nao 
sendo ntilizados senão porqiie conduzem ao fim. 
O quarto elemento, pelo conirario, isto 8, o fim, é o 
u n i a  que permanece indeterminado, emquanto se 
consideram as sociedades em geral, mas qne se 
torna delerminado quando se lracta duma sociedade 
parlicalar, constituindo o unico elemento que sb 
convem a nma dada sociedade. E, pois, pelo fim 
que se  determina a oatureza e a essencia duma 
sociedade. As sociedades que, embora distinctas 
entre si, lEem comludo o mesmo fim, não são mais 
do que a reproducção duma s6 e mesma sociedade. 
A distincção que existe entre ellas não é essencial, 
mas simplesmeole numerica. 

È, em virtude desta doutrina, que os canonistas 
sustentam que os direitos intierentes a uma socie- 
dade, em virtude da sua natureza, tem a sua origem 
no fim que ella se  propõe altingir. Effeciivamente, 
um direito 15 um poder sobre um objecto que as 
exigencias da razáo nos attribuem. Mas numa socie- 
dade, tudo o que é estranho ao fim desla não se 
pude considerar conforme I s  exigencias da razao, 
não lendo razáo s-cienle, visto a razso snffi- 
ciente residir inteiramente no seu fim. Por isso, 
todos os direitos que pertencem a uma sociedade, 
em virtude da sua natureza, devem necessaria- 
mente ler a sua fonle no fim que se propõe esla 
sociedade, 

Completam a doutrina dos canonistas as diversas 
especies que elles admi tem de sociedades. Assim, 9 a sociedade pode ser, emquanto A extensão, univer- 
sal e particular, emquanto ao fim, temporal e espi- 



ritual, emquanto ii origem, volnntaria e necessaria, 
emquanto aos meios, perfeita e imperfeita, emqnanto 
B organizaçgo, egual e desegual, emquanto 4s suas 
relações com outras sociedades, dependente e inde- 
pendenle. Sociedade universal B a que abrange ou 
pode abranger todos os homens inteiramente, ou 
pelo menos um grande numero delles em todas 
as partes do mundo. Sociedade particular e a que 
abrange s6 algiins homens e não em todos os loga- 
res, Sociedade temporal e a que tem por fim t 
felicidade material do homem. Sociedade espirilual 
è a que tem por fim a sanctificação das almas e a 
eterna felicidade. Sociedade voluntaria B a livre- 
mente constituida por vonlade dos seus membros. 
Sociedade necessaria i! a que e imposta pela lei na- 
tural ou positiva para a realizaçáo dum fim commnm. 
Sociedade perfeita é a que B dotada dos meios 
necessarios para conseguir o seu fim. Sociedade 
imperfeila é a que e desprovida de aIgum meio para 
a realizaçáo do seu fim. Sociedade eguaI e aquella 
em que não exlsle a relação enfre superiores e infe- 
riores. Sociedade desegual b aqnella em que existe 
esta relação. Sociedade dependente e aquelIa que 
se encunlra subordinada a outra. Sociedade inde- 
pendente e aquella qne não esta subordinada a 
outra 1. 

60. Applicação deste conceito A Igreja. A dou- 
trina da r societas perfecta D. - Os canonistas 

1 Liberatore, Droit public dd l'flgltso, pag. 7 ;  Tarquini, LLI 
pvr-npsr du droii public de I'flfllios, pag. 53; Taperelli, Essai 
Ihemique du droil naiurd, tom. I, pag. i 2 5  e seg. 

procuram determinar, em face desta doutrina, a 
natureza social da Igreja. Para elles não pode haver 
duvida alguma de que a Igreja reune os elemenlos 
necessarios para existencia duma sociedade, por- 
quanto a Igreja apresenta-se como uma immensa 
reunião de homens, tendo por fim prestar culto a 
Deus e obter a sanctificação da alma pelo uso dos 
mesmos sacramentos. Deste modo, ha na Igreja 
os elementos constitulivos de toda a sociedade: nrn 
aggregado de homens, sna conjuncção moral, o fim 
commirm e os meios para altingir esse fim. Mas, 
como'o elemento principal duma sociedade, segundo 
os canonistas, e o fim, 8 por isso qne elles insislem 

. 

sobre o fim da Igreja, moslrando que ella tem um 
fim proprio e exclusivo, o mais nobre a que pode 
aspirar o homem, visto se propbr como fim proprio 
e immediato a sanclificação e perfeição dos indivi- 
duos, e como Bm remofo a felicidade eterna. É pelo 
fim que os canonistas procuram caracterizar mais 
precisamenle a Igreja, defendendo, em nome delle, 
a superioridade da Igreja relalivamente a lodas as 
outras sociedades. 

Os canonistas, porem, não se conlentam com 
demonstrar que a Igreja 8 uma sociedade, porquanto 
procuram Lambem integral-a em cada uma das clas- 
ses de sociedades que admitfem, para assim melhor 
a especificarem. Por isso, inlendem que a Igreja 8 
uma sociedade universal emquanto ao Bm, necessa- 
ria emquanlo ;i origem, perfeita emquanto ai organi- 
zação, e independente emquanto as relações com as 
outras sociedades. I3 uma sociedade unirersal, por- 
que náo s6 se extende pof;toda a lerra, mas lambem 
é deslinada a abranger no seu seio todos us homens. 



a uma sociedade espiritual, porque a Igreja não foi 
instituida para conquistar a abundada dos bens 
temporaes, para fazer florescer o commercio e a 
industria e para assegurar o predominio polilico dos 
seus membros. O fim da Igreja i: muib mais nobre. 
visto ella ser instiluida para continuar entre os 
homens a missão de Jesus Christo, sancti6cando as 
almas e contluzindo-as para a felicidade eterna. 
1 uma sociedade necessaria, porque a Igreja não 
perlence á categoria de sociedades em que ninguem 
é obrigado a entrar, como são as sociedades com- 
merciaes. A Igreja 8 uma sociedade imposta por 
uma lei divina, 1 qual ninguem tem o direito de se 
subtrahir sem se tornar culpado. Provem dnma lei 
de Deus, que quiz que o homem náo tivesse outro 
meio de mostrar a sua submissão a Divindade e de 
conseguir a salvação eterna, senão o de fazer parte 
da Igreja fundada por Chrislo na lerra. 

uma sociedade perreita, porque a Igreja possue 
no seu seio formalmente ou pelo menos virluaImente 
lodos os meios indispensaveis para a realizaç3o do 
seu fim proprio. Se a Igreja não possuisse todos 
os meios nemssarios para co~seguir o seu fim, enlão 
ella deveria fazer parto duma sociedade superior a 
ella. Mas a Igreja, sendo de ordem sobteoalura1. 
não pode de modo algum fazer parle de outra so- 
ciedade superior a ella, porquanto todas as outras 
sociedades lhe são inferiores, visto serem de ordem 
natural. Demais, se a Igreja não possuisse iodos os 
meios necessarios para conseguir o seu fim, enlão 
esses meios deyr-lhe-iam ser conferidos por u m a  
sociedade natural, quando i: cerlo que os meios para 
a consecução dum h sobrenalural, devendo ser de 

nalureza sobrenatural, nunca podem ser brnecidos 
por uma sociedade natural. E' uma sociedade des- 
egual, porque no seio da Igreja ha a differenciaçãu 
de governantes e governados, representada pelos 
clerigos e leigos. 

E' uma sociedade independente, porque o fim da 
Igreja C inteiramente differenle do fim da sociedade 
civil, visto aquella se propbr a santificaçijo dos Beis 
o a sua eterna felicidade, e esta procurar realizar 
simplesmenle a felicidade temporal dos cidadãos. 
E o õm da Igreja não sb não 6 inferior ao da Socie- 
dade civil, mas e ale muilo superior e mais necessa- 
rio do que o fim da sociedade civil. Por isso, a 
Igreja não pode de modo algum estar subordinada 
h sociedade civil. Este caracter da Igreja e, em 
ultima analyse, uma consequencia de elIa ser uma 
sociedade perfeita. Tal B a construcção doulrinal 
dos canonistas, elaborada para fazer salienlar a nafu- 
reza social da Igreja, a qual esta mui longe de se 
inspirar nos crilerios da sciencia. 

61. Theoria ultramontana que considera a 
Igreja um Estado. - Os canonislas catholicos, sem- 
pre dominados pela idêa da perfeição jutidica e 
social da Igreja cakholica, chegam a coosideral-a 
um verdadeiro Estado. Divergem enlre si relativa- 
mente ao modo como defendem esia doutrina. 
Assim, uns, camo Soglia, partem do conceiío da Igreja 
como uma sociedade desegual para a considerarem 
um Estado. O Estado, seguudo este canonista, e 
uma sociedade desegual onde ha governantes, que 
exercem um poder soberauo, e governados, que 



devem obedecer á anctoridade legilima. Mas a 
Igreja 6 ama sociedade desegual, onde ha os cleri- 
gos que exercem um poder soberano, e os leigos 
que tem de obedecer a auctoridade ecclesiastica. 
Por conseguinte, nb pode haver duvida alguma 
de que a Igreja é nm verdadeiro Estado. 

Ontros, como Liberatore, parlem do conceito da 
Igreja como uma sociedade independente para a 
considerar um Estado. A Igreja, diz Liberatore, 8 
um Estado, porqne se basêa sobre as suas proprias 
forças, em virtade de ella ser iadepeadenle e 
senhora de si propria. E B independente, porque 
ella não esta snbmettida a nenhuma ontra sociedade 
superior, visto não ser um meio de que outra socie- 
dade se sirva para realizar o seu fim. E' por isso 
qne a Igreja é uma sociedade perfeita, isto 8, uma 
sociedade que possue formalmenle, ou pelo menos 
virtualmente, tudo o que é necessario para realizar 
o fim que lhe B proprio, 

Ootros escriptores, como Perrone, consideram a 
Igreja como um Estado, porque ella tem todos os 
altribntos proprios da soberania : tem o poder de 
fazer leis; o de as applicar nos tribnnaes ; e o de 
executar os decretos e senlen~as. Este poder exe- 
cutivo e um verdadeiro poder coactivo, porquanto 
do contrario a soberania da Igreja seria irrisoria, 
visto carecer da respectiva sancção. 

Nestas condições, não admira que os caoonistas 
se revoltem contra a idêa de que a Igreja existe no 
Estado, embora isso se apresente ao espirito de 
todo o escriptor desapaixooado como um facto real 
e positivo. E' assim que Droste de Vischeriog, que 
tem sustentado uma grande Iucta contra o poder 

civil, exclama irritado: a a Igreja catbolica no 
Eslado t ella que foi estabelecida independenlemenle 
do Estado~por aqnelle que tem lodo o poder no céo 
e na terra ; ella que não lem outros limites fora do 
mnndo e da eternidade; eila que recebe no seu seio 
todos os homens, principes e subditos e todos os 
povos do universo I i Se a Igreja catholica existisse 
no Estado, ficaria submettida a este, o que B abso- 
lutamente impossirel. a O reino dos ceus ficaria 
submetiido ao reino da Lerra. A cidade divina, a 
quem esl4 coafiada a salvação eterna das almas, 
dependeria da cidade transitoria, que se occnpa dos 
interesses materiaes a.  Deste modo, segando os 
canonistas catholicos, a Igreja seria um Estado, ao 
lado do Estado, com o mesmo poder do Estado, com 
a mesma independencia e soberania 4. 

6%. Theoria separatista qne considera a Igreja 
uma mera associa~áo particular. - Como reacção 
conlra este sysiema. appareceu a doutrina dos 
separatistas, que consideram a Igreja uma sociedade 
particnlar sujeita ao direito commum do Estado, 
Effectivamente, estabelecida a liberdade de conscien- 
cia e de cultos, como base das constituiçbes 
modernas, tudo o que diz respeito 1 religião deve 
pertencer unicamente d iniciativa particular dos 
cidadãos. 

A paz de Westphalia, que consagmn a coexistencia 
de varias confissões religiosas, o estabelecimento da 

i Soglia, Irralitiilha jun i  mlsriotlinpubliei, tom. r, pag. I76 
e ssg.; Liberatore, Droit publ~c da I'gglue, pag. 20 e seg. ; 
Perrone, baciaris dd 10ds rhdObgith, parte I e m, srl. rrr. 



liberdade religiosa nos Esiados-Unidos, 0 progresso 
da liberdade de consciencia e de cultos, fizeram entrar 
os assnmplos religiosos no dominio dos negocios 
privados do cidadão. A coesistencia de varias 
confiss6es num mesmo Estado e o reconhecimeato 
da sua legalidade, em virtude da qual: o cidad2o tem 
os mesmos direilos, quer seja calholico, lntherano ou 
dissidenle, nZo permitlem ao Estado procIamar como 
verdadeira uma sii forma de religião e protegel-a 
especialmente. A liberdade religiosa exige que sejam 
reconbecid;is todas as formas de crença qne não 
oflendam a paz e a segurança publica. A religião 
por isso deve ser considerada camo um objecto de 
direito privado, e a Igreja catbolica não pode deixar 
de ser considerada como uma simples associação 
partimIar, sujeita ao direito commum. 

A concepção da Igreja eomo uma sociedade pri- 
vada é vanlajosa para a Igreja e para o Estado, 
segando os separatistas, porquanto, por um lado, 
negada i Igreja a sua qnalidade de poder publico, 

aerencia o Estado fica emancipado de qualqner in, 
religiosa, e, por outro, reiirado ao Estado o direito 
de intervir nas materias que s?io puramente religio- 
sas, a Igreja ganba muito maior independencia. 
Nem se diga que a Igreja catbolica desfe modo fica. 
ria numa sitnaçao inferior, emqnaato vifia a ser 
equiparada As sociedades cammerciaes e industriaes, 
porquanto, segundo os separatistas, a egualdade 
juridica nada tem com os interesses de gne se 
occupam as sociedades particulares qiie se formam 
no seio dum Estado. 
Este caracler de sociedade privada que se attribuli 

a Igreja catbolica harmoniza-se perfeilamenle com a 

situação juridica da primitiva Igreja christit. Nos 
mais bellos tempos do christianismo, dnranle os tres 
seculos que precederam a coovers5o de Conslantino, 
a Igreja foi uma simples sociedade parlimlar, e por 
isso este é o caracter que ainda ella deve conservar. 
Esle systema conta grande numero de defensores, a 

entre os quaes devemos mencionar Brunialti, Casla- 
gnola, Laurent, Morin, Mioghelti, Calisse, etc. 1. 

63. Theoria juridiccionalista que considera a 
Igreja catholica uma corporação publfca ou uma 
instituiçãio de direito pubiíco. - Eoire estes dons 
syslemas, ha um intermedio que conta grande 
numero de defensores principairnente na Allema- 
nba. E' o syslema que considera a Igreja catholica 
nma corporação publica ou uma instituição de 
direito publico. Divergem, porem, os caaonislas 
allemães relativarnenle ií natureza deste caracler d a  
Igreja catholica, que elles attribuem tambem I Igreja 
evangelica. Alguns destes escriptores, como Zeller, 
fazem consistir este caracler das Igrejas cbrisl3s em 
que ellas contribuem para a realização dos fias do 
Estado. e outros, como Sobm, em que elIas tEem 
por sua natureza um Bm dum valor moral egual ao 
do Eslado; Mas, nestas theorias, não nos apparece 
evidenlernente um criferio jjnridim para inlender 
o caracler de corporaçííes de direito publica, que B 
attribnido Bs Igrejas christãs. DA-se nnicamenle a 
motivo por qne o Estado Lracla as Igrejas cbristãs 

Lanreni, Chha 6 Slub, pag. l o l ;  lilingbelli, L'fidat s 
I'&I~SS, pag 62 s reg.; Brnnialii, #isso e Sla& pag. xxvrr. 



como corporações publicas ou instituifles de direi10 
publico. 

Outros escriptores fazem consistir este caracter 
em que as Igrejas christãs são revestidas pelo Estado 
dum grande nnmero de privilegios. Ta1 doulrina 
lambem k insuficiente, porquanlo deixa por decidir 
o modo como deve ser qualificado o wnleudo desles 
privilegias, para delerminar o conceilo de corpora. 
ção ou de inslituição de direito publico. O mesmo 
se pode dizer da opinião de Zorn, segundo o qual se 
deve procurar nos direitos positivos o. que constitue 
a qualidade publica duma corporação, porque não 
nos dA um crilei.io, segundo o qual se possam 
apreciar os privilegios concedidos pelos direitos 
particulares. 

O melhor syslema para caracterizar a Igreja 
como corporação ou instituição de direito pnblico, foi 
defendido por Paulo Hinschias. Segundo este sys- 
tema, a quaIidade de corporação publica altribuida i 
Igreja catholica consisle em esta gosar dnm poder 
de supremacia, em virtude do qual, salva sempre a 
fiscalização snprema do Esfado, a Igreja exerce a sua 
aclividade dum modo independente, sendo cooside. 
radas pelo Estado abrigatorias por si mesmas as 
disposipGe8 por ella estabelecidas. Este poder 8, como 
o poder do proprio Eslado, um poder de natureza 
politica, mas não 8 nm poder soberano, visto estar 
sujeito em ultima aoalyse d soberania do Estado 
num determinado territorio. E O poder da Igreja è 
um poder de natureza poIitica, porque se não funda 
sobre uma base de direito privado. O Estado, por 
isso, deve reconhecer a organização juridia da Igreja 
e a constituição que eIla eslabeleceu, gosando os 

org60s'e0nslit0cionaea da Igreja dos direiias eccie. 
siasiicos que Ibes pertancem sobre os membros desta 
iociedade religiosa I. 

64. Apreciação destas diversas titeorias. - 
A doutrina que considera a Igreja cathdica nma 
corporação publica ou uma inslituição de direik 
publico tem sido justiacada principalmeate com a 
critica da theoria separalista. 

Effectivamenle, a Igreja catholica, observa-se, em 
virlnde da extensão do seu dominio e da influencia 
preponderante que exerce sobre os espirilos, não se 
pode de modo algum comparar com as aimpIes 
associações privadas. Evidentemate, que a Igreja 
catholica, a que os individuos ficam pertencendo 
quasi pelo nascimealo como os cidadlos a um Estado, 
não pode de modo algum considerar-se m o  uma 
associaçãio privada, de que os indivlduos vEem a fazer 
parte unicamente pelo seu consentimento. O Papa 
não se pode considerar am simples presidente duma 
associação privada, visto elle gO8ar da infallibili- 
dade e do episcopado universal, e porisso e por 
ter a faculdade de ligar e desligar dispbr de 
poderes especiaes, como todas as auctoridades poli- 
t ias .  Deste modo, se se reduzir a Igreja catholica 
a uma corporaçao ou associa$ão privada, chega-se 4 
conduslo de admiltir uma conslrncção jnridica em 
iataira qposição com as condi~Ges da vida real 
daquelta Igreja. A sociedade privada pode consii- 
krir-ee e persistir unicamente pelo voluntario consen- 

1 Hindins ,  ErpoNiais ddls rolrizioii fra 10 s ia 
Cibism, p u t  11, h@. i, eap. i e ri. 
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limealo e successiva adhesáo dos seus membros: 
Ora isto não B o que se dá com a fgreja catholica, 
porquanto o individuo entra para o seio da Igreja 
por effeilo do baptismo, em condiçóes que não per- 
mittem que elle possa manifestar o seu consentimento 
nem tacila nem expressamente. Pode porvenllira 
na Igreja catholica considerar-se nulla a entrada 
dum individuu no seu seio, com o fnndamenlo de que 
elle não conhecia a contendo das inslituiçGes eccle: 
siaslicas? Parece, pois, que a mncepGão da Igreja 
catbolica m o  uma sociedade privada não salisfaz 6 
rida real desla Igreja. 

Mas esta condnsão ainda si, pode deduzir, dentrq 
deste modo de vêr, por meio de outras considerações. 
Considerada a Igreja como uma associaçao privada, 
pode existir nm direito canonico para as relaçiies 
internas desta associação, mas este direito lem uni- 
camente o valor juridico do estainto dama associaç80. 
Ora a eqaiparaçSo do direito canonico ao estatuto 
duma associação é verdadeiramente extraraganle, 
principalmente quando se attenda a qne este direito, 
num grande numero de relações fundamentaes, teve 
o sen desinvolvimenlo num lempo em que a Igreja 
exercia um poder verdadeiramente soberano. Nem se 
pode considerar contractnal um direi10 para cuja 
fonnaçiio os individuos não concorrem com O seu 
msentimenlo. Os adeptos da Igreja calholica não 
se julgam no seio desta Igreja nas simples relaçoes 
de membros duma corporaçao privada, mas reconbe* 
cem no poder que a Igreja tem sobre elles, qnasi 
inconscienlemente, um poder superior e independeote 
que o20 lem comparação alguma com o poder que 
tem uma associação privada sobre os seus membros. 

Aeci'eaw qoe ao Estado B prejudicial condderar'a 
lgreja catbolica coma uma simples associaç3o pri- 
vada. &ffectRamente. a Igreja cathalica appareee-nos 
como. nma institnição dotada dum poder snperipr; 
sobre os seus membros e duma grande influencib 
sobre a vida do povo, e por isso a Estado rei-ss 
na nepssidade de estabelecer meios de delesa reja+ 
tiramente a ella, que pertencem ao campo de direite 

. pnblico. A Igreja catholica, pela sua nniversalidade; 
pelo poder hoje concentrado no Papa e peloa meios 
espirftuaes de qne dlspõe. exerce 6obre ozi povos nhs  
grande influencia. Esta influencia B tanto mais para 
ponderar. quanto B certo que a Igreja ataca multam 
das iostitui@es das Estados modernos, e nega d 
direiio de exislencia As outras sociedades religiosas 
on Igrejas. Por isso, desde o momento em que o 
Estado considere a Igreja catholica uma simples 
associação privada, fecha os olhos i realidade da vida, 
e separa-se da Igreja, mas esta não se separa deh,  
O Estado não se enconba em condições de supprb 
ml r  a Igreja nu de abrogar as suas leis, e, ara 
obstante isso, essas leis podem conbr prhcipiok 
deletetios para o Estado oo em absolnta opposigol 
com os seus Bns, e que elle não podaria loletar, 
nem mesmo transitoriamente, nos estatntos damá 

. . 
qualquer associação. > .  . 

Mas 8g pode haver duvidas relativapente kapre- 
e i e o  dos dous syslemas separalista e jurisdicnona- 
li* o -mo ee não pode dizer relalwammb a@. 
syslema ultramontano, que considsra a igreja nrn 
Estado. Como se sahe, são reqnisitos eswncims do 
Estado a terribrio, a populatão e o vinculo p$ticor 
Ora a Igreja não tem um territorio pmprio, e par isso 
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não poda da moâa algum eoueiderar-se um Esta-do, 
Sa a Igreja metilniiee um Estado, eiitão chegariamos 
1 taneioriio da eriotenda de dous Estados nnm mesmo 
logar, o que originaria fatalmente um eonflicto. 
A mberania, que e O carãcíer differencial do Estado, 
não podd pertencer senão a este. Nem se pode con- 
aobar a ooezistencia da duas soberaoias nnm mesmo 
Lerriforio, Pialo ser caracter fundamental da sobera- 
pia a unidade e indivisibilidade. Effectiramente. se 
honwesw duas soberanias num territario determinada, 
alio poderiam deixar d8 Iuciar continuamente entre 
ai. a, Inotindo, on uma aeaharia por deslruir a outra, 
on antio ambai atabariam por desapparecer aniqui- 
Irdai e nentrelixadas. A unidade do poder soberano 
B nmi mseqneneia da sua natureza. 

Olmo wae mais longe, partindo dos priocipios da 
organização e do objecto da anctoridade ecclesias- 
um, comparados com ae doutrinas do direito publico 
mbdarno. E~l i ramenta, segundo os principios do 
aom direito pnblico, toda a auctoridade provem da 
nalural influencia dos homens melhores da socie- 
dade, embora o systama eleitoral nem sempre dd , 

bons resnltados. Mas, em todo o caso, o pnblico 
sniiragio designa as pessoas qne, em nome de 
Lodos, podem exercer a somma das puctoridades 
individuaes. Ora, se ba associaçáo qne se afaste 
deilss principioe, mais do que qnalquer outra, C a 
aiMtirçEo catholica, a qual B um corpo cerrado e 
transmltle aos sens membros em ordem descendente 
3 auclorldade e a jurisdicção, sem se importar com 
a mnltidao dos Beis. A materia que forma o obje- 
cto da anotoridade da Igreja 6 materia por s i  mesma 
Inaoerafwl, como 8 o peniamenlo e a consoiencia. 

Sobre estas entidades moraes não pode íolerar-se 
o exercicio de uma auctoridade, sem admittir ao 
naesmo tempo, eomo garantia doi direltos do ho- 
mem, a revolta em acio perenne. Deste modo, d 
constihição da Igreja e a materia mbre qna slia 
actua, demonstram claramente que 8i igreja não se 
pode reconhecer nm poder nem uma anctoridi&. 

A argumentaçfio de Olmo B poaea lodca. Rffaetb 
vamenle. se a organização dmerat ic i  doi) pod6iei 
pnblicos fosse condi$âo essendai pari a ma existem- 
cia, dahi não 6e poderia concluir pan a ellmtaaGgo 
da auctoridade na Igreja, mae para a Ma reorginl-. 
za$ão em harmonia com os prlnciplos dernmaleoi, 
Evidentemente que a organização democraika da 
poder oão B condição esseucial da aaa esfdendi, 
Do contrario dever-se-biam considerar mrmaed e 
anli~physiologims as Eshdos em qae 8e aáo terr, 
verificado lal organização. E' verdade que em We 
os Estados tem existido uma inhvenflo maior rn 
menor dos cidadãos nos negocioir pnblicos, mas e48t 
inbrvençIo reveste um carack ineoeaciente e sb sa 
traosforma numa forma juridica com a representa- 
ção. Diz Olmo tambem que a matena qoer forma o 
objecto da ancroridade da Igreja 13 materia por si 
mesma inooercivel, risto ser constituida pelo p a a -  
menlo e pela conscieucia. Mas os poderes da Igreja 
nio versam Wbre o pensamento e a mseieneia, 
como taes, mas emqnanto se traduzem por acta# 
exbriorea, visto tractar-m duma sociedade mal e 
concreta 1. 



66. A iheorii da personalidade collsctiva da 
Igreja, - A Igreja consíitue uma pessoa cdlecllva, 
mas o assumplo a50 e sxernpto de diffituldades. 

Seguodo atguns separalistas exaltados, a m o  Lau- 
rent. a Igreja calholica náo pode de modo algum 
constituir utna pessoa collectiva. Estea escriptores 
pretendem fazer de toda a Igreja on cummnohão de 
creatas uma associação livre, náo regulada pelas 
leis. e sem regra8 especiaes que a determinem. 
Pila deve viver, sustentar-8e e realizar a sna missão 
pelas offereadas volnntarias dos fieis e por collectas 
sem caracier fixo. O Estado não recanhece nem 
associaç&s nem pessoas collectivas para os fins do 
culto, do ensino e da caridade; elle recusa, por isso, 
Lodo o poder 6 Igreja de se personificar e de ter 
instilniç3es ou fundaçass perpetuas. Desle modo, 
seguodo esle systema, a Igreja calholica não passaria 
doma rennião passageira, fora da lei, por assim 
dixer, ignorada do Eslado e vivendo de dadivas 
volnniadas, em direitos nem deveres espedaes, 
susceptiveis de teveslir nm caracter jnridico, e não 
tendo outro vinculo alem das obrigafles moraer 

Asta doulrina, porem, B inadmissivel. A persona- 
lidade collec,tiva evideniemenle que B necessaria a 
Igreja catholica, porquanto este B o onico meio de 
assegurar a communidade a propriedade, o direito 
de adquirir e o goso dos bens accumulados pela 
piedade dos fieis e pelas privaçães que ellse se 
impaem. A propriedade, como diz Midgbelti, 15 u m  
compIemento natural da liberdade, visto uão haver 
ao mundo fim alguin; por mais ideal e abstracto que 

seja, qub possa ser attingido sem meios mabtiaes; 
E' por isso qde, apenas se forma ama communidade 
de crentes, immedialamente se manifeslam esforços 
para assegarar a saa exislencia por meio de insti- 
tuições perpetuas, em que ella se personifique. Os 
escriptores que comhatem a personalidade collectiua 
da Igreja, em nome do systema da separação do 
Estado da Igreja, são incohwenteri, porquanto as 
cousas religiosas não se poderiam considerar r e g a  
ladas pelo direito commum, desde o mmento em qne 
se Ihes negasse o que se concede a lodo o elemento 
da vida civil. Deste modo, negar B Igreja catholiga 
a personalidade collectiva seria abrir uma excepçao 
odiosa e substituir o regimen do arbitrio ao da 
Iiberdade individual, sob a fiscalização do Estado. 
Os sem collectivos náo são creações arii0ciil.e~ das" 
leis, mas um produclo natnral das ten&ncias do 
homem, que o Estado não faz mais do que reconhe- 
ter, sanccionar e regular. 

A esta opinião tão radical contrapõe-se a não 
menos exagerada dos ullramontanofi. E' assim que 
Hammersteio sustenta que a Igreja B uma pessoa 
collectiva, pelo facto de ter sido fundada como arna 
sociedade independente. Dabi deriva, segundo Ham- 
merstein, que a Igreja pode administrar os seus bens 
com toda a iodependencia do Estado, visto n8o se ' 
poder dar a subordioaç50 jnridica da Igreja ao 
Estado, por ella ser nma sociedade perfeita e com- 
pletamente livre. Hammerstein nao se contenta com 
isto, porquanto saslenta que a Igreja pode conferir 
a personalidade a outros entes collectivos. Não 
ba duvida de que o Estado pode attribuir a perso- 
nalidadé collectiva a sociedades e iastitutos pro- 



fanos, porque B que a Igreja não ba de poder fazer 
a mesmo, quando se tracte de sociedades ou iosti- 
titutos religiosos 7 Deste modo, a personalidade juri- 
dica inberente aos institutos ecclesiasticos tem origem, 
náo na coacess80 do poder civil, mas na concessão 
do poder ecclesiastico. Esta tbeoria B uma conse- 
quencia logica da tbeoria ultramontana, que equipara 
a Igreja a um Eslado. Se a Igreja B um verdadeiro 
Eslado, comprebende-se perfeitamente que etla Lenha 
os mesmos direitos e as mesmas garantias que bm 
o Estado. 

Esta doutrina de Bammerstein B tão falsa, como 
0 principio sobre que assenta. Effectivameote, a 
propriedade B um dos requisilos essenciaes e nalu- 
raes da pessoa collecliva, e o Estado não pode de 
modo algum admiltir que o direito de propriedade 
pertenCa A Igreja catholica ou universal, dm modo 
Indepeodente, pois do contrario ficaria sem o direito 
de o regalar convenientemante. Nem a igreja pode 
conceder a qualidade de pessoa collecttra aos diver- 
soa  entes ecclesiasticos, porqnaoto, como nota Paulo 
Rioschius, a primeira e essencial funcção do Estado 
B a criação e a conservação da ordem jnridica, e por 
isso sb a elle deve compefir o poder regulador no 
campo do direito privado. Daqui segue-se que 4s 
leis civis B que compete determinar-qnaes são as 
institnições ecclesiaslicas a quem se deve conceder 
o direito de pessoa collectiva, não podendo de modo 
algum uma jnstitaiç%o fundada pela Igreja possuir 
esle direito, sem a concessão do Estado. Nem a 
liberdade da Igreja se pode considerar prejudicada 
com isto, pois aqui não se ttacta diim facto que 
entre na espbera puramente ecclesiastica. 

. 

Entre estas duas lheorias exfremas, ba duas inter- 
medias, uma approximando-se mais desta ultima e 
onlra da primeira. Seguado uma dessas theorhs, 
a Igreja eattiolica, aspirando a abraçar LOdo o geoero 
burnano e excedendo pela sua eztens8o qualqner 
outro aggregado de crentes, iem no sea seio uni 
graade numero de inriilntos e de faoda@e8. qne 
governa espirilualmenta 8 que deve br sobre o seu 
dominio juridico. Por isso, a propriedade religim 
dever-se-hfa altribnir ã Igreja na sua unidade cwi- 
plexita. Deste modo, a Igreja deveria ser rem- 
nhecida como a proprietaria de todos os entes 
ecclesiasticos, como am ente dolado de penonali- 
dade collectiva propria, e sujeito de necessidades a 
satisfazer, em vista do8 Bns lb nobre8 qne tem i 
realizar. 

Segmdo ontn  lheoria, W o d i d a  principalmente 
por Gim@, Castagnob e Yngbelti, a Igreja, mal- 
derada em si mesma, não pode de modo algum 
coastituir uma pessoa collec!iva. A personafidads 
collectiva sb pode pertencer a cada um dos entes 

, emlesiasticos, e de nenhum modo a Igreja universal. 
A propriedade dos bens que cada instituto religioso 
possue pertence ao proprio ente ecclesiaslico, do 
mesmo modo que os bens dum insiitolo de beoe0- 
cencia pertencem 4 obra pia '. 

1 MingbeUi, ~'&1m n I'$&II, pag. 88 e seg. ; Castsgsola, 
Rataahi g i d i d i r  fra 1ie1a s Saato. pag. i S i ;  Giorgi, Dot- . 
6rina &!ia psrsonr gkriduJi8, tom. i, p y .  l i 3  ; Hamrnerstein, 
Chrbsa t Stnto, liv. i, [a, C;  Paulo Binchins, Espruizions 
g m &  ddlc darioni fro 10 Sldo 8 la Chicia, part. ir, sec. rt, 
eap. I, n . O  3. 



66. D k i i a  portngda sobre a natureza juri- 
dica da Igrda. - O direito portngnês admilte o 
systema que considera a Igreja uma corporação 
publica ou uma instiluição de direito publico. 

O Estado o30 remnbece 4 Igreja, emqnanb el1a . 
desinvoIve a sua actividade denlro do seu lerritorio, 
ama posiçlo egnal 6 sua e muito menos a sobera- 
riia. Mas allribue-lhe um puder publico que a Igreja 
exerce sob a fiscalização e inspe~áo sapmma do 
poder civil. 

A religião calbrilica k a religião do reino (artigo 6.' 
da Carta Conslitueional), e por isso directamente 
associada i vida do Estado ; as normas estabelecidas 
pela Igreja $80 consideradas obrigatorias, desde o 
momento em que recebam o beneplacito (artigo 75.O 
8 1k.O da Carta Constitucional); os ministros do culto, 
ao exercicio das suas func@es, são equiparadas ás 
aacioridades publicas (Codigo peual, artigo 132.") ; 
os casos de violencia, excesso de jurisdicçio. ou 
exercicio illegitimu de fnncções, praticados petas 
aucbridades ecclesiasticas, admittem recurso para o 
poder civil (artigo 779.' e seg. do Codigo do 
processo ciril ) ; o casamento ca tholico B reconhecido 
pela l e i  civil e a sua annullação B da competaacia 
do juizo ecclesiastico, devendo a senlença deste ser 
execalada pela auctoridade civil a quem for commu- 
nicada (arll. 4057,0, 1069.' e seg. e 1086.0 e sdg. 

-do Codigo civil). Eis um conjunclo de disposições, 
que provam claramente a doutrina de qae o direito 
poriugn8s consagra o systema jurisdiccioaalista a 
respeito da natureza juridica da Igreja. 

, Qoanb i personalidade da igreja, o Codigo civit 
considera a Igreja nma pessoa moral (arligo 37."), 
designando-se por esta expressáo, como todos sabem, 
.as pessoas cdlecfivas de direito publico. Segundo 
a lei de k de abril de 4864 (artigo 5.') comprehen- 
dem-se sob a denominação de Igreja os conveph 
de religissos exislantes ou que de Ailuro existirem, 
as milras, cabidos, colIegiadas. seminarios e a8 suas 
fabricas. Todas estas corpora@es gosam de indivi- 
dualidade juridica e podem exerwr, aos termos 
da lei commum, bdos os direitos civis relativas 
aos iateresses legilimos do seu instilnto. O Sr. 
Dr. Guilherme Moreira intende que na palavra Igtja 
se comprehendern lambem as parochias considera- 
das como associaçaes religiosas, constilnidas sob a 
direcç8o de um pastor espiritual que t8em nm ou 
mais edificios para a pratica do culto - Igrejas 
capellas ou ermidas, tendo eseas associaç&s um 
patrimonio destinado para esse culto, patrimonio 
qne B administrado pela junta de parochia ou por 
irmandades, que se chamam fabriqueiras (arligo i76.O 
n.OS i.* e 3.O do Codigo adminislratiro). Essas cor- 
porações podem receber doações ou deixas, e deve 
inlender-se que são para essas carparações quaes- 
quer legados com qne sejam contemplados os santos 
que na respectiva igreja ou capella se veneram. 

Pode estranhar-se que, na ennmeração das corpo- 
raçijes religiosas, çomprehendidas na palavra Igreja, 
apresenlada pela lei de 4 de abril de 1861, se não 
falle das irmandades e confrarias. Mas B que essas 
corporaç.ôes, embora sejam pessoas moraes, n ~ o  $30 
consideradas pela nossa jurisprudencia como corpo- 
~açaes de instituiçlo ecclesiastica, visto estarem 



dincbmenle, sujeitas h8 auctoridades civis. O 
mesmo se deve dizer das associafia ou r;ommanC 
d r d a  religiosas que hajam sido auctori~das pelo 
governo, nos termos do decreta de i 8  de abril 
de 4 9 0 4 ,  relatiramente aos insiitulos de beoeíicencia 
on de caridade, de educação, de ensino, por ellas 
fundadoe (artigos i.' e $2.' deste decreto). 

Resta ainda averiguar $8 a Igreja em si rneems, 
a Igreja universal, seri considerada pelo direlto 
porlngaês como nma pessoa collectira, Parbm-nos 
gne o direita português tarnbem atiribue a persona- 
Mdade colleclita i Igreja universal, desde o momento 
em que a reconhece como urda insBtuiflo legilirda. 
h Igreja apresenta-se como ama sociedade inlerna- 
cionih, sendo considerada a sua organização mira1 - r Gmta Sk - um soberano estranho. com a 
IancçLo de gmrna r  espiritualmenle os Eieis e com 
a faculdade de communicar ofncial e diplomalica- 
menle com os governos das na@es no desmpnho 
da sua missao. E' aeeim qne o direito'.portnga8$ 
rmnhece a Igreja e desse reconhecimento derira 
natesaariamente a allrfbuiçáo da personalidade col- 
lectfva a esta institaição, como condiçio da sua 
exisleoda e desinvolvimento '. 

1 Sr. Dr. Gnilberme Moreira, InsliLui@i da div& &d, 
pag. 300 e aeg. ; Sr. DF. Alvnro Villela, Rsla@sr juridicw iiik*. 
n a h a e  da dir~ta priaado, p y .  96.5 e sag.; Nichond, La Ihwrie 
da b psrsciidild mwals, pig. 370; Fedozzi, Gli enP aolle0lioi, 
p g .  431. 

CAPITULO I1 

Leigos 

Oondigáo jaridioa doe leigos 

Sununro : B f .  Diitincflo entn clerigos e laigos. 
88. AdquisiçW e perda da qualidade de membro 

da Igreja. 
BQ. Direitoa das leigos. 
%'O. Recuaa doe sacramentos. 
PL. Obrigaçúee daa leigas. 

Teabtivaa para Limitar a iucioridade =ale- 
aiaslica pelos leigos. O multitudinismo. 

67. Di~tincçBo entre cierigos e leigoi. - A 
~nst i ln ig80 da Igreja calbolica assenla na disun~ção 
dos seus membros em duas class8s: os clerigos e 
os leigos. Aos clerigos compete reger a Igreja como 
sociedade visivd, administrar os sacramentos e con- 
servar e ensinar a doutrina christã. São por isso 
os governantea na Igreja. AOS leigos compete obede- 
cer i auctaridade ecclesiastfca, sem tomar patte 
directa no governo da Igreja. Sáo por isso os gover- 
nados aa Igreja. 

Alguns canonistas moderaos. notando a grande 
p:eponderancia que actualmente tem no seio da 
Igreja calholica o Summo Pontifice, ajunctam As 



duas. ordaas de pessoas qne enumeramos, ama 
ontra, mnstitnida pelo Chefe supremo do catholi- 
cismo. E' assim que Olmo suslenta que a Igreja 
catholica se compõe de tres ordens d e  passoas; o 
Sammo Pontifice, viprio de Christo e sitccessor de 
Pedra, com singulares e plenas prerogalivas: o clero 
(bispos e parocbos), com funcções divinas proprias, 
e são simplesmenle delegadas; e emfim a multidão 
dos fieh, sem iogereocia alguma no governo. Esta 
doutrina do sahio canonisla italiano não nos parece 
muito exacta, porquanto o Summo Pontitice, embora 
boba a plenitride do poder ecclesiastico, nem por 
isso deixa de ser um clerigo, sendo alb, sob o ponta 
de vista da ordem, perfeitamenle equiparado aos 
bispos. 

A dislincçb entre clerigos e leigos inteiramenle 
admissivel e juslificavel. Effeclivamenle, nem todos 
os fieis podiam desempenhar conrrenieniemente as 
Bncções do culto e provkr i s  necessidades da con- 
servação e desinvolvimento da Igreja catholica, como 
sociedade religiosa, e por isso tornam oec~ssario 
qae baja um corpo partimlar de individuos encarre- 
gado daquella miss3o. A historia pode-nos elocidar 
a este respeito, porqnanto mostra-aos claramente 
que, quaado uma sociedade religiosa adquire um 
cerlo grho de desinvolvimento, se constitue sempra 
uma elapís ~~, toirr riat oF$anh#a oaPa 
oú menos perfeita. E' o que aconlecen entre os 
Egypcios, enke os Judeus, enlre os Gregos e enlre 
os Romanos. Uma sociedade, pata viver, precisa 
dnma organizaça, e essa organieaçb nas sociedades 
religiasas realiza-se pela codslilaição da classe &ri- 
cal, a quem fica competindo a direcçso e o governo 

8cclesiasLico. Como jA notamos, no ostado primi; 
Lira das sociedades, cada crente commuolca d i w  
ctamenb com o sen deus, nlo existiodo muitas 
vezes a l e  deus senão para elle e n5o se reunlndo 
varias pessoas p u a  prestar culto a divindade em 
commnm. Denlro em pouco não somente rarios 
indiriduos se reunem para orar, mas entre elles 
distinguem-se os encarregados de dirigir os outros 
e de commnnicar direclameote com deus. Esles 
primeiros dirigentes foram os feiticeiros, que depois 
foram substitnidos, com o desinvolvimento das socie- 
dades humanas, por sacerdotes com nma forma 
regalar de recrutamenlo. 

A distincção entre clerigos e leigos ainda se torna 
mais necessaria no caiholicismo, porquanto tracta-se 
dnma Igreja cOm uma constiiuição dogmatica, disci- 
plinar e ritnal mui complicada, que sb pode ser bem 
comprebendida e observada quando baja uma classe 
de pessoas destinada ao esludo e ensino dos dogmas 
e encarregada da d i r e ~ ã o  das pralicas religiosas. 
O estudo dos dogmas e das doutriuas da  religiáo e 
dzs criticas de que elles Sem sido objecto, $80 
snl3cfeutBs para occupar um bomem durante a sua 
vida I. 

- 68. Adqnidw e perda da qualidade de mem- 
bro da Igreja. - A qualidade de membro da Igreja 
adqoirsse por meio do baptismo, visto a Igreja 
compreheuder todos os iadhiduos bipti- O ilio 

1 Olmo, D i d  ---'-r-ií'-s. pag. 13; RPOII~ G I U M ~ ~ I I ,  DCB 
ruligiriu e& a# poinl de wus aotiohgyUt!, pag. aM. 



unicamente os christlos perfeitos. como sostentaram 
os pelagianos, ou os christiíos que nunca peccaram 
mortnlmeab, como queriam os novaciirsos, ou os - 

predestinados, como iatendiam os wiclefiatas, hns- 
sitas e calvinistas. 

Primeiramente, o hapihmo applicou-e6 unicamente 
aos adultos, denotando a entrada no selo da com- 
mnnidade cbrist8 dos judeus e pagãos que se con. 
vertiam, Estabeleceu-se ai6 nm periodo preparabrio 
em que os convertidoe eram doutrinados nas verdades 
da religião cbrislã, para poderem ser baptizados. 
Este periodo era o catecnmenado, que tinha por 
fim evitar que, no seio da communidade christá, 
fossem admitLidos individuos mal instruidos, viciosos, 
pouco 5mes  e capazes de abandonar a fe e de a 
renegar ao menor perigo e ai8 de calrimaiar a Igreja 
peranle os seus perseguidores. 

A' medida que houve familias inteiras convertidas, 
foi-se desinvolrendo a pratica de admitlir os infantes 
ao baptismo. Emquanto se applicon o baptismo 
unicarneale aos adnllos, comprehendia-se que a 
regeneraçgo se não podesse realizar sem a eaislen- 
cia da fB como eondição da vida nova assim creada. 
Mas, desde o momenlo em que o baptismo comewa 
a ser administrado aos infantes, que nãu podiam 
crbr, no sentido otdinario da palarra, a B devia 
deixar de sar considerada uma mndiçia da tegene- 
ração efiectnada pelo baptismo. E, atrava do 
difficnldades de varia ordem, o baptismo dos inhn- 
tes, ou pcdubaplismo, foi-se consolidando cada vez 
mais. 

A qualidade de membro da Igreja perde-se por 
aposlasia, bemia, schisrna e excommnnháo. A apos- 

tasia B o abandono da religiifo chrism para abraçar 
ouira religião ou para não seguir nenhuma. A bere- 
sia B a não admissão de uma parte dos degmas d a  

. Igreja catbolica. Diverge da aposlasia, porque involve 
unicamente o abandono de alguns artigos da fé; 
conlrariamente a esta, que é o abandono de toda a 
doutrina chrislã. O sehisma 8 a separação da aucto- 
ridade dos pastores iegilimos e principalmente do 
Papa, sem admittir nenhuma duvida sobre as verda- 
des da fe. A excomrnunhão e a censura peIa qual 
o fiel é excluido do numero dos membros da Igreja, 
ou, pelo menos, e privado de alguns diteitos teli- 
giosos. A excommunhão pode ser maior on menor, 
privando esta unicamente da recepção dos sacra- 
mentos e da elegibilidade para os oficias ecclesias- 
licos, e dissolvendo aquella todos os vinculos entre 
o culpado e a Igreja I. 

60. Diteitoe dos leigos. - A dependeocia em 
qne se encontram os leigos dos clerigos não os col- 
loca, porem, na condição de não terem direitos 
dentro da Igreja. 

Em primeiro logar, os leigos são cidadãos da 
sociedade espiritual, por isso é em seu beneficio 
que devem ser exercidas as diversas funcções do 
rninisterio sagrado. Dahi o direi10 dos leigos aos 
Soccorros da t~ligiã0 e especialmente aos sacra- 
mentos. A Igreja não realizaria a sua missão de 
salvar as almas, se, ao mesmo tempo que esclarece 

1 Matter, L.',!?$ltss catholíquc, pag. i l i  e seg. ; Bovon, Dogma- 
t i q u ~  ckrt#imne, tom ti, pag. 356 ; Friedherg, !í'rallalo dt dirillo 
rcclerimiieo a mangelico, pag. 448. 
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os espiritos com as luzes da revelação, não confe. 
risse as forças espiriluaes indispensaveis para ohser- 
var os preceitos que esla mesma revelação impõe. 

Em segundo logar, embora os leigos não possam 
exercer o poder ecclesiastico, tanto sob a forma .do 

. poder de ordem como sob a f6rma do poder de 
jurisdicçáo, porque tal poder pertence aos clerigos, 
casos ha em que este principio soffre excepções. 
Effectivamente, os leigos podem ser mioislros de 
alguns sacramentos, visto ern caso de oecessidade 
poderem validamente conferir o baptismo, e serem 
considerados minisiros do matrimonio, como coutra- 
hentes, mediante a manifeslação do consentimento, 
comlanto que seja feita nos modos exigidos para a 
sua legitimidade. 

Alem disso, os leigos podem ler ingarencia na 
nomeação para os oficias ecclesiasticos e na admi- 
nistração dos correspondentes patrimonios, mediante 
o direito do padroado, e nas luncç2res. do culto, 
mediante as confrarias e irmandades, essencialmente 
composbs de pessoas leigas 4. 

5'0. Recusa dos sacramentos. - Os sacrameo- 
tos não podem ser recusados sem motivo legitimo, 
O Codigo Penal impõe a pena de prisáo de tres 
mezes a dons annos a qualquer ministro da religião 
do reino que recusar, sem molivo legitimo, a admi. 
nislração dos sacramentos ou a prestação devida de 
qualquer acto do seu ministerio (art. 439.O # 4.O). 

Calisse, Dinrro eccle8insric0, pag. 174 e seg.; Malter, L' ig lus 
colhdtqua, pag. i 4 5  e seg. 

O motivo legitimo da recusa dos sacramentos pode 
ser i excommnnhão ou a indignidade. A excom- 
manhã0 exclue da recepç50 e dispensação dos sacra- 
mentos, do oficio divino e da sepultura ecclesiastica. 
Relativamente B indignidade, os auctores admittem 
geralmenie as tres regras seguintes: derern-se recusar 
os sacramentos a um peccador publico, quer elle os 
peça em parucular, quer os peça em publicso; devem- 
se recusar a um peccador occulto que os peça 
secretamente ; não se podem recusar a um peccador 
occulto que os peça publicamente. 

Sempre, porem, que a apreciação do molivo da 
recusa dos sacramentos haja de fazer-se segundo as 
leis ecclesiasticas, como o coobecimenb e interpre- 
tação dellas não é da competencia dos juizes seco- 
lares, deve o ministerio publico requerer, perante o 
tribunal criminal respectivo, que, formado o corpo 
do delicto, seja uma copia delle enviada 6 auctoridade 
ecclesiastica, e esperar a sentença ou declaração 
desta para promover o seguimento do processo 
criminal, so a mesma auctoridade se tiver prooun- 
ciado pela irlegitimidade do molivo em que o minislro 
da religião fundara a recusa da adminislraçáo de 
qualquer sacramento. 

Em todos os casos, porem, em que náo seja 
necessario rocorrer ás leis da Igreja para decidir 
sobre este ponto, o minislerio publico deve promover 
desde logo a applicação da pena estabelecida no 
Codigo Penal, independentemente do conhecimento 
qtie do mesmo iacto i s  auctoridades ecclesiasticas 
cumpra tomar para II effeito de imporem ao sacer. 
doie culpado as penas canonicas. % islo o que 
resulta da portaria de 21 de março de U ã 3 ,  onde 



se diz que nos crimes, declarados no Codigo Penal, 
de pablicagão de doutrinas contrarias i religião 
catholica, de injurias aos seus dogmas, de abusos 
de funqões religiosas praticadùs pelos seus minis- 
tros, ou de quaesquer oulros crimes, ou incidentes 
do processo criminal, em que legatniente deue preceder 
a decisão de quesloes pprejtidzciaca, que são da propria e 
privativa competencia do juizo ecclesiaslico, não pode 
a acção penal principiar ou proseguir no fbro secular 
sem a previa e a competente decisào do juizo eccle- 
siastico. E, pois, pela natureza do crime, em lace 
da lei. que deve conhecer-se a necessidade desta 
decisão. 

Assim J A  se discutiu se ser8 necessaria esta decisão 
para o caso do parocho se ter recusado a administrar 
os sacramentos a um fiel da Igreja catholica, com o 
fundamento de este ter arrematado bens de uma 
confraria sujeitos 2s leis da desamortisação. Eviden- 
Lamente quo não é necessaria similhante decisão 
neste caso, visto a arrematação dos bens de corpo- 
rações religiosas, desamorlisados segundo as leis do 
pais, ser um acto licito e legal, que não pode, por 
isso, constitiiir motivo legitimo para o parocho recu- 
sar ao arremataote os sacramentos da Igreja i. 

71. Obrigaçiles dos leigos. - As ohrigaç0es dos 
leigos da Igreja são de ordem religiosa, juridica e 
politica. 

i Sr,  Dr. Coelho da Silva, Manual do darsito parachial, 
pag. ihO ; R ~ i s l u  ds legídlação e jurisprudsncia, vol. l2, pag. 278 
e 23, pap. r0, 

As obrigações de ordem religiosa resumem-se na 
ohseívaocia dos preceitos da Igreja, como ouvir 
missa todos os domingos e dias santos, coofcssar-se 
pelo menos uma vez por anoo, commungar uma vez 
pelo menos por occasião da Paschoa. 

As obrigaçbes de ordem juridica consistem em os 
leigos não commetterem delictos ou crimes que a 
Igreja pune com as censuras, como aposlasla, beresia, 
schlsma, blaspbemia, superstiçáio, perjuno, simoaia. 

As obrigações de ordem politica comprehendem a 
obediencia As auctoridades ecclesiasticas. Na deter- 
minação desta odediencia, os canonístas catbolicos 
encontram-se imhuidos do conceilo da superioridade 
da Igreja, porquanto estabelecem que a obediencia 
devida 4 auctoridade civil nunca deve prevalecer 
relativamente B que B devida I auctoridade ecclesias- 
tica. Não ha poder, diz Liberatore, que não prove- 
nha de Deus. Náo pode, pois, haver um acto de 
verdadeira anctoridade, isto 8, uma prescripção mere- 
cendo ser obedecida que possa estar em apposição 
com a lei de Deus. Uma ia1 ordem nIo seria sena0 
o arbiirio e neste caso deve dizer-se com O principe 
dos apostolos: 8 necessario obedecer a Deus antes 
que aos homens. 

E' claro que a obrigacão dos leigos it auctoridade 
ecdesiastica, inlendida por esta forma, briga intei- 
ramente com os principias da scieocia politica sobre 
a soberania do Estado, a que a propria Igreja tem 
de ficar suhmeltida I. 

1 Libentore, Droih prblic de- l'Z&$ise, pag. 82 ; Malter, L'$$lrss 
catholique, pw. 186 e seg. 



72. Tentativas para limitar a anctoridade eccle- 
siastica pelos leigos. O mnltitudinismb. - Nos pri- 
meiros tempos do cbristianismo, os leigos tiveram 
uma ingerencia muilo grande no governo das respe- 
ctivas communidadeç religiosas, quer relativamente 
i eleição dos ministros, quer relativamente i admi- 
nistração do patrimonio ecclesiastico, quer relaliva- 
mente ao exercicio dos on8cios sagrados. 

Com a evolução, foi-se estabelecendo uma sepa- 
ração cada vez maior entre clerigos e leigos no 
governo da Igreja. O numero de fieis tinha augmen- 
lado muito com a diifusão da religião nas mais 
remotas paragens, tornando-se difficil reunil-os para 
traclarem dos negocios communs. Dahi resultou a 
necessidade de concentrar os poderes do povo numa 
classe particular de pessoas, que não podia ser 
senão o clero, que jh tinha na communidade reli- 
giosa uma posição predominante pela sua qualidade 
ecclesiaslica. 

Por outro lado, a Igreja, para resistir a todos os 
elemenlos de dissoIuçáo que a ameaçavam, viu-se na 
necessidade de adoplar uma organização forte para 
manler a unidade da fé e da disciplina. Os leigos 
são assim afastados lentameate, mas sem interrupção, 
da participação que tinham no governo da Igreja, 
qne fica pertencendo exclusivamente aos clerigos. 

Esta evolução, porem, não se fez sem difficuldades 
e sem protestos. Assim Marsilio de Padua, que 
escreveu entre 1324 e 1326, apresenta a Igreja como 
a associação dos Beis de que os leigos fazem parte 
como os ecelesiasticos. Os clerigos não se dislia., 

guem dos leigos senão pelo sacerdocio, mas a snpe- 
rioridade que este confere diz respeito unicamenie 
aos negncios espiriluaes e não aos negocios tempo- 
raes ou administrativos. Por isso, os poderes conce- 
didos por Deus a associação dos fieis não se podem 
exercer senão por meio dum concilio geral, composto 
desles mesmos Eeis, incluindo os leigos ou os seus 
deputados. 

Occam lambem protestou canlra os canooistas que 
limitavam o conceito da Igreja ale ao ponto de 
excluirem os leigos. Se a infallibilidade perleace a 
Igreja universal, a fe podera perecer no Papa, nos 
cardeaes, na Igreja romana. e em todo O clero, sobre- 
vivendo nos leigos. Em taes condições, os leigos 
poder& accusar o Papa de bereliw e punil-o, con- 
vocar um concilio geral e tomar parte nelle. Nesta 
ordem de ideas, chega a suslentar que se os leigos 
não podem exercer o poder de ordem, podem com- 
Ludo exercer os outros direibs espirituaes, por 
exemplo, tomando parte na eleição dos bispos. 
Podem mesmo transformar o governo da Igreja de 
monarchieo em aristocralico ou inversamente. 

A Igreja foi sempre desfavoravel a estas tlieorias, 
que ~ ie ram a succumhir ao abuso que dellas fizeram 
hereticos notorios, wmo Wicleã e Huss, e ao esforço 
dirigido pelos parlidarios da inhllibilidade contra 
as tsnlalivas particularisias, como o gallicanismo. 
A intervenç80 dris leigos na administração ecclesias- 
lica ficou limitada aos regimens particulares que os 
principes impozeram As diversas Igrejas naciooaes, 
quer sob a forma concordataria, depois de accordo 
com a Santa SB, quer sob a forma de gallicaaismo e 
do josephinismo, não obstaale os protestos do Papa. 



Os leigos'sd vieram a dirigir Igrejas, dlrectamenb, 
sem intervenção dos governos, no secolo xtx, em 
paises democralicos ou agitados por meio de revo- 
luçaes. Mas esta ingerencia directa provocou coo- 
demnaçóes da Santa Se, encerrando-se assim o cyclo 
das tentativas que se teem feito para limitar a aacto- 
ridade ecclesiastica pelos leigos, e que os canonistas 
chamam multitudinismo i. 

Casamento oatholioo 

S o m n ~ ~ o  : YS. A Igreja e o ca3amsnlo. 
IY4. Systema de direito malriman&l da noasa 

IegislapSo. 
'Ye5. Natureza do casamento catholioo. 
Y 6 .  Condi~ões em que o casamento catholioo 

produz effeitos civis entre nbs. 
7%'. Competencia da lei caoonica e da lei civil 

quanb ao casamento catholico. 
?S. A legislapao canoniea sobre o casamentq 

aatbolico e o recentissimo decreto da 
Çongregaflo do Concilio Ne temer# de 
X de agosto de i907. 

TO. Impedimentos do casamento catholico e sua 
e1assificaç~o. 

80. Impedimentos canonicos dirimentes do  ca- 
samento catholico : a) Por faita de 
capacidade. 

i Carlo Calisae, Diritto ederiaslico, pag. i72 e seg.; Malter, 
L'églist calholique, pag. 97 e aeg. 

61 . b) Par falta de consentimento. 
82. C )  Por falta de formalidades essentiags. 
83. Impedirnenloe canonicos impedientes do ca- 

samento catholico. 
84. Dispensa dos impedimentos unonicos. 
88. Impedimenlos civis impedimtea do casa- 

mento catbolico : a) Por incapacidade 
natural. 

Se. b) Por incapacidade civil. 
Sr. c) Por adullerio. 
se, d) Por conjugicidio. 
se. e )  Por ordem ou voto remhecido p l r  

lei. 
QU. EiTeitos da transgressão dos preceitos juri- 

dioos sobre os impedimentos civia im- 
pedientes do casamento eatholm. 

9 1. Celebraçio do csamento catholíco. 
952.  AnnullsçSo do casamento calholico. 
93. O casamenlo tathaliao e na convenflea da 

Haya. 

9'3. A Igreja e o casamento. - 0 direito 
mnonico manifestou logo desde a sua origem uma 
teodencia pronunciada para considerar o casamento 
ohjecto proprio da sua compelencia, visto desde os 
primeiros tempos a Igreja ensinar emquanto ao 
matrimonio regras prohihitivas ou impedilhas mui 
difíerentes das que se conlinham nas leis civis. 
A influencia que a Igreja exercia sohre as conscien- 
cias foi a base do poder que depois se arrogou 
sohre esta materia. Antes de Coostaniino ja a Igreja 
legislava sohre o casamento, e, embora a sua legis- 
lação não tivesse valor oficial, ubrigava comtudo os 
christãos com a sua força e prestigio espiritual. 

Nestas condirjões, comprebende.se perfeitamente 
que a Igreja, náo podendo impbr uma legislação 



matrimoniai coordenada e completa, fosse pouco 
exigente, limitando-se a estabelecer alguns principias 
e a prohihir o divorcio por mutuo cooseuso. 

Depois de Constantiau, a Igreja conseguiu fazer 
penelrar o seu direito em grande parte na legislação 
official, mas não pbde alcançar que os imperadores 
abdicassem da funcção legislativa em assumplos do 
casamenlo. 

Os imperadores usaram largamente destas attri- 
buifies sobre maleria matrimonial, estaheleceiido 
novos impedimentos e abolindo outros. A Igreja, 
longe de considerar eslas Ieis imperiaes in~asões da 
espbera do poder espiritual, eecommendou a sua 
observancia e atb pronunciou censuras contra os 
que as transgredissem. 

Nos reinos barbarlcos, a Igreja nao conseguiu 
logo centralizar a legislação e jurisdicçáo sobre 
materia matrimonial. A legislaçiío civil, em virlude 
da preponderancia progressiva da Igreja, foi assimi- 
lando pouco a pouco as disposições canooicas, atb 
que no seculo xi, allingindo grande desiovolvimeolo 
a auctoridade espiritual e encontrando-se muito 
enfraquecida a aucloridade real, a Igreja pbde 
conquistar um poder, quasi exclusivo, sobre o ma- 
trimonio. 

A Igreja, no exercicio deste poder, modi6con e 
desinvolveu o syslema de impedimentos do direi10 
romano. Ampliou sobreludo os impedimentos por 
parentesco, chegando a ser probibidos os casamenlos 
atB ao septimo grdo canonico. As desordens que 
uasceram desie systema de impedimentos, exagge* 
rado a18 ao absurdo, perturbaram seriamente os 
Btados. Tornou-se inevitarel uma reacção, e o 

concilio de Latrão de i2iS, attendendo aos clamores 
geraes, conveio em que os impedimentos fossem 
reduzidos ao quarto grho canonico. 

O direito mnonico modificon outras disposições 
romanas sobre impedimentos, não considerando 
essencial o consentimento do perer-familias para a 
validade do casamento, não impondo d'um modo 
absoluto a decisão de Justiniano que fixou a puber- 
dade aos qiiatorze annos para os homens e aos doze 
para as mulheres, introduziudo emquanto ao erro 
dishcçaes inteiramente desconhecidas do direito 
civil, considerando a impotencia incuravel, ignorada 
no momento do casamento pela outra parte, como um 
erro sobre a pessoa, eslabelecendo que a affinidade 
produzisse os mesmos impedimentos que a consan- 
goinidade, admittindo uma affinidade provenieote das 
relações illicitas, etc. 

O concilio de Trento fez passar a materia do 
casamento por notaveis transformações, allerando o 
direito canonico anterior sobre este assumplo. Assim. 
corrigiu o rigor do impedimenlo de rapto, que pelo 
antigo direito durava perpetuamente, eslabelecendo 
que lerminasse logo que a raptada, posta em liberdade 
e fbra do poder do captor, consentisee no casameolo; 
exigiu que os casamenlos fossem fuitos em face da 
Igreja, considerando taes os celebrados pelo proprio 
parocbo ou por um padre com permissão do parocbo 
ou do ordinario, assistido sempre de duas ou tres 
lestimunbas; e ordenou que, antes da celebração do 
casamento, se fizesse, durante lres dias santiFicados, 
no meio da missa, a publicaçáo dos nomes e quali- 
dades dos futuros conjuges, para se poderem conbecer 
os impedimentos matibimoniaes. 



A Igreja, porhm. jA se encontrava nesta epocba 
bastante decadente, em virtude da dissolução do 
regimen calbolico-feudal, para coosegiiir manter o 
seu poder sobre o matrimonio, em face do poder real 
constituido dum modo absoluto em quasi todas as 
nações da Europa e da emancipação do pensamento 
iniciada pela Reforma. Apparece enláo uma nova 
corrente que procura fazer eolrar o casarnenlo na 
esphera do poder civil. 

Tendo-se manifestado primeiro dnm modo pbiloso- 
phico nos escriptos de alguns lheoricos do seculo xvr, 
que pretendiam reivindicar para o Estado o direito 
de estabelecer impedimenlos do casamento sem 
approvação da aucloridade ecclesiastica, esta tenden- 
cia ac~nluou-se dum modo pritico no secnlo x v ~ i  
e adquirin notavel desinvolvimenlo no seculo xvi~r. 

Travou-se uma lucta encarniçada entre o ultra- 
montaoismo, que, confundindo o contracto com o 
sacramento, attribuia A Igreja o poder exclusivo de 
regular o matrimonio, e o regalismo que prerendia 
reivindicar para o Estado as attribuições que este 
deve ter em materia de casamento. Este muvimento 
foi coroado de bom resultado, pois d'elle derivou, 
no am do seculo xvu~, a emancipaçáo completa do 
casamento consignada na constituição de 91, que 
formulou nesks termos o direi10 novo: a O Esladu 
considera o casamento unicamente como um contra- 
c10 civil v .  

Este movimento. porem, s6 se fez sentir entre 
nbs com o Codigo Civil, que admittiu, embora por 

- uma forma distarçada, o casamento civil 4. 

Viollet, Hiatoira du drmt français cit., liv. irr, eap. rr, 
pag, 398 ; Lanrent, Prineip~r de droii civd, tom. u (Paris, U70), 

74. ISysterna de direito matrimonial da nossa 
legidaçgo. - O sr. Visconde de Seabra adopiou no 
seu projecto o syskema do casamento religioso. con- 
vencido c de que a secularizaçáo absolnla do casa- 
mento, não s6 seria na hypotbese uma gravissima 
imprudencia, mas ainda mesmo em these, em prin- 
cipio, em abstracto. um erro indesculpavel a .  O auclor 
do codigo, depois de haver definido o casamento um 
cantracto de direito natural e civil. que a lei da 
Igreja abençoa e santifica (art .  i1i3.O), e de decla- 
rar que a lei da Igreja define e regnla as condições 
e efleitos espirituaes do sacramento e a lei civu 
as condições e effeitos tempraes do contracto 
(art. 1ii4.O), estabelece o seu systema, que se 
pbde formular em dous principios, consigqadob nos 
artt. I I15.O e i i f 5 . O  do referido projecto. 'a  O casa- 
mento entre catholicos sb p6de produzir os seus effei- 
tos civis sendo celebrado segundo as leis canouicas 
recebidas nestes reinns B (art. 1415.'). a O casa- 
mento entre subditos portuguezes náo calbolicos pro- 
duzirh os seus effeitos civis sendo celebrado segundo 
a crença, uso e costumes dos dicbs sabditos, com- 
tanto que as suas convenções sejam feitas por escri- 
ptura publica i (art. 1i25.D). Portanto, segundo 
este systema, os catholicos, para que o seu casamento 
produzisse effeitos civis, linbam de casar cathólica- 
mente; os não calholicos deviam celebrar o seu casa- 
mento segundo o seu rito, uso e costume, comtanto 
que fosse acompanhado duma escriplura publica. 
n.On 263 e aeg, pag. 231 e seg ; Esmein, Ls marioge m drmt 
tawnipt, pag 86. 



A commissão revisora approvou um systema de 
direito matrimonial, organizado sobre as bases apre- 
sentadas pelo sr. Alexandre Herculano oa sess. de 
I I de abril de 1864. Este notavel historiador, ini- 
migo atroz de todos os preconceitos e de todas as 
theorias retrbgradas, não podia deixar de adoptar 
um dos maiores triumpbos da civilização moderna 
- a secularização do matrimonio. 

Effectivarnente, o sr. Alexandre Herculano consi- 
gnoii este principio no art. (c). . . das suas bases, 
votadas pela commissão revisora. Esle arligo deter- 
mina que, a se os conlrahentes, por quaesquer 
motivos, que não serão obrigados a declarar, prefe- 
rirem celebrar o contracfo matrimonial perante outro 
ofiicial publico, precedendo ou não o casamento reli- 
gioso, fal-o-bão perante o lunccionario encarregado 
da redacção e cooservação do registo civil i. 

Assim, o systema de direito matrimonial da com- 
missão revisora era o do casamento mixto faculta- 
tivo, pois sanccionava as duas fbrmas de matrimonio, 
o catholico e civil, e dava a todo o cidadão a livre 
opção entre ellas. 

~presentado ao parlamento o projecto do codigo 
civil, o systema da cornmissáo revisora excilou uma 
grande reaqão. como acontece ordinariamente com 
todas -as grandes reformas que ferem prejuizos e 
precouceitos de ha muito encarnados na consciencia 
nacional. Por isso, o governo, para tranquilizar os 
animos e desfazer attritos, procurou contentar os 
calholicos intransigentes, fazendo algumas modifica. 
fies no systema do projecto. Estas modificações 
produziram a integração do systema actua1 do codigo 
civil, que reconhece duas fbrmas de casamenlo, 

estabelecendo, comludo, que os catbolicos casario 
segundo as leis da Igreja e que o casamenlo civil 
s6 B permitlido aos que não professarem a religião 
calholica (art. 4057.'). 
' O codigo, porem, manteve os principios libera'es 
da commissáo revisora, organizados em harmonia 
com o seu systema da secularização do matrimonio, 
segundo os quaes não pbde baver ioquerito Acerca 
da religião dos que se pretendem casar civilmenle 
(arl. iOSi.O), não são consideradas as crenças reli- 
giosas como impedimento do matrimonio (artl. 10S6.0 
e 1073.O), e o casamento civil não pbde ser annul- 
lado por motivo da religião dos contrahentes 
(art 1090.'). 

Basta enunciar, como diz o sr. dr. JosB Braz, as 
bases desle systema, para logo descobrir que ba 
ahi dous principios oppostos e rivaes, ciija conciliação 
era impossivel. 
. O resullado deste producto hybrido foi o preva- 
lecer o systema da commissão revisora, disfarçado 
com as disposições dos ar t t . '1057.~  IO7S.@, visto 
o catbolico, em virtude dos artl. i076.*, 1081.O e 
i090.0 poder casar civilmenle. Concordamos nesta 
parte plenamente com o sr. Visconde de Seabra. em 
que o systema do nosso codigo se não pbde cbamar 
systema, salvo se quizermos dar esse nome ao cabos 
e A anarchia das idhas. Dahi -provEem as contradi- 
cções e incoberencias que se notam no nosso systema 
de impedimentos matrimoniaes, perfeitamente ina- 
dmissiveis num codigo, que deve ser um todo 
homogeneo e perfeilamente coordenado. 

Mas brigara este syslema de direito matrimmial 
com o art. 6.' da Carta Constitucional. que diz que 



a raligião catbolica apostolica romana contiaaara a 
ser a religião do reino, dbvendo todas as onlraa 
religiões ser permittidas aos'estrangeiros com o seu 
culto domestico oii particular, em casas para isso 
destinadas, sem fbrma exterior de templo? Não falta 
quem o sustente. a O arl. 6 . O  da Carta Const., diz 
o sr. dr. Araulo e Gama, e com ella todos os seçta- 
rios do systema matrimonial religioso, declarando 
que a religião catholica continua a ser a religião 
official do  pais, não permitte aos cidadãos portuguê- 
ses o exercicio publico de qualquer onfni culto. 
Esta lei B universal. não exime pessoa alguma da 
saa observancia. Se não fosse universal, seria inulil 
a segunda parte do arligo, que permille aos estran- 
geiros o culto parlicular das suas religiões. Seria 
iniitil a disposição do $j 4 . O  do art. I.', que concede 
aos estrangeiros a naturalização de cidadãos portu- 
guhses, qualquer que seja a sua religião a .  

Desla interpretação do artigo 6 . O  concluem que 
se comprebende que os estrangeiros possam casar 
civilmente, o que se  nZo pbde, porkm, admitlir, B 
que os cidadãos portugnbses deixem de casar calho- 
Iicamente, visto o casamente civil ser uma instiluição 
condemoada pela Igreja, que considera o matrimonio 
inseparavel do sacramento. O Sr. dr. Araujo Gama 
ainda leva mais longe as suas conclusões. Sendo 
o casamento civil, diz este eminente professor da 
Faculdade de Tbeologia, uma instituição condemoada 
pela Igreja catholica, parece que todo o aiholico, 
que o coofrahir, com a intenção expressa de não 
receber o sacramento, renuncia publicamenle A reli- 
gião do reino e portanto incorre nas penas eommi- 
nadas no art. 135.O do codigo penal. 

Maii, se comparamos este art. 6.' com o 8 6 . O  do 
art. i45." da Carta, que diz que nioguem pbde ser 
persegufdo por motivos de religião, uma vez que 
respeile a do Estado e não ofieoda a moral publica, 
claramente se manifesta a falsidade d'este argumento. 
Segundo aquelle 0, nioguem póde ser obrigado a 
seguir a religião calholica, e por iaso lambem nin- 
guem pbde ser forçado a. casar catholicamente, o 
que seria uma violencia inexplicavel. 

O argnmento deduzido do art. 6.' B um argumento 
o contrario u m u  e como tal de pouco valor. Para 
que provasse, seria necessario que o artigo dissesse 
que as outras religióes serão si permithdas aosestran- 
jeiros ou que não serão permittidas aos nacionaes. 

E' egualrnenie insustentavel que o 8 &."o 
art. 146." se refira unicamente ;i liberdade interna, 
como algnem tem pretandido, e que por isso o 
cidadão português seja obrigado a observar a reli- 
gião otücial no modo como ella regula os aclos da 
vida civil, porque isso seria inutilizar complelamenls 
aquella garantia conslilucional, pois forcaria o cida- 
dso íí pratica de actos cooirarios ds suas crenças i. 

76. Natareza do casamento cathoiico. - O di- 
re ib  canonico considera o casameolo nm wntrach, 

i Virsonde de Seabra, Diras pdmraa h c a  do  cora& 
cloil, pag. 47 ; Sr. dr. Lopee Praça, Eskdoa d r e  n wrla cmu- 
19dnd.  put. I (Coimbra, 4878 ), l iv  un , sec. i ,  sub-age. ir, 
cap. vli, 11, pag. 178; Dr. Aranjo e Gama, Estado abre o caia- 
mmto civii, pag. 169; Alexandre Herculano, Eshdos sobre o 
uuammiu civil, pag. 20 e seg ; Dr. JosB Braz, DuseHaflo do 
c o w m ,  psg. 19 e seg. 
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visfo o casamento, segnndo este direilo, consistir 
sabstancialmenle na troca do mutuo consentimento 
que dnas pessoas prestam para realizar a vida con- 
jngal. mas intende, que tal contracto B ao mesmo 
tempo nm sacramento estabelecido por Christo (Con- 
cilio de Trenlo, sess. xgrv,  can. I docrrina de 
sacramento molrimonii ). 

O sacramento do matrimonio, porem, k inseparavel 
do contracto, visto os conlrahentes serem os minis- 
tros deste sacramento. Adoptada esta doutrina, diz 
o Sr. Dr. Aranjo e Gama, 4. evidente que as dnas 
entidades, sacramento e contraclo, ficam indissolu- 
velmente unidas no consorcio dos Beis. Com effeib. 
o mntuo cunsenlimeob, expresso e acceito, que e 
a essencia do contracto. serve simultaneamente de 
materia e forma do sacramento. Por outras palavras, 
a materia proxima do casamento B a mnlua entrega 
dos corpos e a forma B a acceitação dos mesmos, 
ora a entrega e a acceitação dos corpos constituem 
os elementos esseociaes do cuntracto. 

Sem o contracto, por isso, não pode haver sacra- 
mento. O sacramento, porem, não i! uma qualidade 
accideotal ou extehor, accrescentada ao contracto, 
mas consubstancia-se de tal modo com elle, que 
o contracto constitue ao mesmo tempo o sacra- 
mento. 

Daqui resnlla naturalmente a condemnaçiío do 
casamento, como contraclo independente e autonomo, 
feita pela Igreja e nomeadamente por Pio IX no 
SylIabns (n.' 66) e Leão X111 na encyclica Arcamun 
divinae sapienciae consilium de 10 d~ fevereiro 
de 4880. O direito ecclesiaslico protestante sauc- 
dona outra doutrina, pois nega ao casamento o 

caracter de sacramento e faz enlrar este acta intei- 
ramente no campo da legislaçáo do Estado. 

A doutrina canonica do casamento, porem, não 
se fixou logo. Graciano procurou integrar a copula 
carnaiis entre os elementos necessarios para a exis- 
tencia de um verdadeiro casamento. Ao lado desta 
tbeoria, desinvolveu-se a de Pedro Lombardo, que 
defenden, de um modo peremptorio, que o elemento 
essencial e su86cients para a formaçio do casamento 
entre pessoas capazes era o consentimento. Por 
isso, para que o casamento ficasse perfeito e iodis- 
soluvel, não era necessaria, segundo esta doutrina, 
a copula catwalls. 

Estas duas theorias, uma representada por Gra- 
ciano e oiitra por Pedro Lombardo, dividiram por 
longo tempo os espiritos. Do embate dellas resdtou 
a distincção canonica entre o matrimonio rato e o 
consummado. O primeiro B o casamento celebrado 
em harmonia com as leis da Igreja ; o segundo B esee 
casamento depois de ter havido copula carnal. Esta 
distincção tem uma certa importancia juridica, visto 
o casamento rato poder ser dissolvido em cerbs 
condições, como veremos, contrariamente ao que 
acontece w m  o casamento consummado. 

Sb o casamento celebrado em barmonia com as pres- 
cripções da Igreja, isto e, o casamento-sacramenlo B 
queklegitimo. Qualquer outro. embora valido perante 
as leis do Eslado, B um concubinato, constilaindo um 
peccado e devendo, por isso, ser probibido 4. 

i Hergenrblher, Lslirbiich dcs KalholMai Birehsnuerhis, 
pau. 412 ; Sr. Dr. Araujo e Gama, E8ludo robrs o cararnmlo civil, 
pag 50; Esmein, Ls mariagb ai droU eanontqw, pag. 95; Schiap- 
poli, Mwuala dd dirillo scçlwia8fim, tom. 11, pag. 30301 e seg. 



76. Condiçõen em que o casamento cathoiico 
produz sffeitos civis entre nos. - Segundo o ar- 
tigo 4069.0 do Codigo civil, o casamento catholico 
66 produz effeitos civi) sendo celebrado em confor- 
midade com as leis canonicas recebidas neste reino, 
ou por ellas reconhecido. 

O casamento eatbolico, por isso, entre o63 esth 
sujeito unicamente 4s leis canonicas recebidas no 
reino. Esta doutrina estd de harmonia com o sys- 
tema das nossas reIafles entre a Igreja e o Eslado, 
em que s6 as leis canonicas sanccionadas pelo 
Estado podem Ler applicaçáo no nosso pais. O casa- 
mento catholico celebrado em contravenção das leis 
da Igreja recebidas no reino poderi  produzir effeitos 
espiriluaes, mari de nenbum modo pode ter effeitos 
civis. 

Mas o artigo 1069.* falla tambem de casamento 
oatholico mtiheoido pelas leis canonicur. O Sr. Dias 
Ferreira altera o sentido desta disposição do Codigo 
Civil, lallaodo de leis canonicas recebidas neste 
reino ou nelle reconhecidas, que, nãb regendo em 
Portugal sem terem sido recebidas pelo imperanie 
civil, depois de reconhecidas pelo poder competente, 
obrigam como as leis civis. 

CrBmos qoe ha aqui um equivoco bem manifesto. 
Effeclivamente, do artigo 1069." resulta qae, segundo 
o Codigo Civil, ha diias especies de casamentos 
catholicos que produzem effeilos civis entre nbs: 
o celebrado em conlormidade com as leis canonicas 
recebidas nesie reino; o que não tendo sido cele- 
brado em conformidade com as leis canooicas rece- 

bidas nesle reino. B em todo o caso reconhecido 
por eIlás. 

P esta a interpretação que logicamenb deriva da 
letra da lei e que mais perfeitamente se conforma 
com o systema do direiio canonico sobre o casamento 
catbobco. Effectivamenle, segundo o direito cano- 
nico. ba um certo numero de prescripç5es r e g n l t  
doras do casamento catholico, cuja violação torna 
este acto illicito, mas náo nullo. Taes $50 as 
disposifles do direito canooico sobre os impedimentos 
impedienles do casamento calbolico. Neste caso, o 
casamento catholico não Pi celebrado em conformidade 
com as leis canonicas, mas I! reconhecido por ellas, 
visto ser valido. Por isso, não pode deixar de pro- 
duzir efieitos civis entre nbsL 

Parece-nos ser esta a inielligencia que se deve 
dar ao artigo 1069." do Codigo Civil '. 

?V. Competencia da lei canonica e da lei civil 
quanto ao casamento catholico. - O artlgo 1070.0 
do Codigo Civil estabelece a competencia da lei 
caaonica e da lei civil quanto ao casamento catholico, 
dispondo que a lei canonica define e regula as con- 
d i @ ~  e os effeitos espirituaes deste acto, e que a 
le i  civil define e t q n l a  as ctindições e os eífeitos 
temporaes delle. 

E' difficil estabelecer uma separação nitida entre 
a mmpetencia da Igreja e a do Estado quanto ao 
casamento calbolico. A primeira tentativa que se 

1 Diaa Ferreira, Codigo c i d  annotado, 3.' ediçKo, tom. ir, 

p y .  49%. 



fez nesle sentido deve.se a alguns auctores frandses 
que faziam distiocção entre o coalradus malliralis e 
o conwactus saoramlalis. em virtade de considera- 
rem a materia do casamento a bençso oupcial e o 
seu ministro o sacerdote que o celebra. Por isso. 
o matrimonio realizado sem a beação seria um sim- 
ples coniractua naeuroiis, que o Estado poderia 
regular conforme inkodesse. 

Outra tentativa tambem realizada neste senlido 
partiu da dependencia do sacramento do contracto. 
Como conlracto, o casamento não pode deixar de 
pertencer i ordem polilica e de estar sujeito as leis 
que emanam do poder que Deus constiloiu para 
regular tudo o que diz respeito ao governo e 6 boa 
administração da sociedade civil, tanto mais quanto 
B certo que o matrimonio 6 um dos contractos que 
mais interessa A vida do Estado. O poder secular 
tem por isso o direito de regular o matrimooio, de 
prohibil-o a certas pessoas e de estabelecer as for- 
malidades necessarias para a sua validade. Se os 
conlrahentes violarem uma disposição da lei secular 
prescripta sob a pena de oullidade, não B nnllo 
somente o contracto, mas tambem ri sacramento. 
Náo pode haver sacramento sem um objecto que 
seja a sna materia, ora o conlracto civil forma a 
materia do sacramento do matrimonio. 

Estas tentativas destinadas a delimitar a compe- 
teocia do poder civil e do poder ecclesiastico relati- 
vamente ao casamenlo offendem o conceito da Igreja, 
segundo o qual o sacramento absorve o contraclo, 
compenetrando-se inteiramente com elle e pertencendo 
A lei canonica regular Lambem o contracto. Por isso 
o Codigo civil procurou resolver a questão por outra 

forma, attribuindo 4 Igreja competencia para regular 
as coodifles e os effeiros espirituaes do casamento, 
e ao Estado competencia para definir e regular as 
condições e effeeitos temporaes delle. 

Mas esle crilerio est8 viciado pela diôicntdade que 
ha em distinguir as rnaterias espirituaes e as mate- 
rias temporaes, a que jP fizemos referericia. Melhor 
seria que o Estado regulasse o casamento como 
contracto, sem se importar de modo algum com o 
sacramento. E certo que incorreria nas censuras 
da Igreja, que se arroga o direito de regular as 
condições do casamento entre catholicos dum modo 
exclusivo, visto tal direito não poder competir ao 
Estado. desde o momento em que Christo elevou a 
uniào matrimonial á dignidade de sacrameoto. Seria, 
porem, mais logico e evilaria estas e onlras difficul- 
dades provenientes da admissão no nosso codigo do 
casamento catholico com eíleitos civis I .  

78- A legbíaçtio canonica sobre o casamento 
catholico e o receotissimo decreto da Congregaçiío 
do Concilio i Ne temsre i de 2 de agosto de 190'1. 
- A legislação canonica sobre o casamenlo passou 
por uma notavel transformação com os decretos do 
concilio de Treoto, como tivemos occasião de obser- 
var. Mas os decrelos do concilio de Trento tiobam 
dado logar na pratica a graves diôicnldades e incon- 
venientes, e por isso a Congregação do Concilio 
poblicou, por ordem de Pio X. o decreto Ive íewre 

1 Castagoola, Drlls relazwni giurididie fra Chiera a Stato, 
paE. I60 e seg.; Friedberg, ?Vailato di dirillo ~ o t l i m  talta- 
lioo rd #ongelieo, pag. I 2  e eeg. 



de f de agosto de 1907, destiuado a renovar toda a 
legislação ecclesiastica sobre a forma do casamento. 

Ifirbnde-se a legisla~.áo ,do concilio de Trento a 
todo o mundo calbolico, embora ella ahi' não tenha 
sido publicada ; os esponsaes sd ficam sende validos 
quando feitos por escripto, assignadri pelas partes e 
pelo parocho, ou ordinario do logar, ou duas lese 
temunhas; estabelecem-se regras especiaes para 
determinar quem e o parocho proptio para a cele- 
bração do casamento; supprimem-se os casamentos 
dewminados de surpreea, em virtude dos qiiaes os 
esposos para epitar opposições da familia surpre- 
hendiam o parocbo na Igreja, sachrisiia, ou em 
qualquer outro logar, e, na presença pelo menos de 
duas testemunhas, declaravam receberem-se como 
marido e mulher : subtrabiram-se os casamentos dos 
nao oaiholicos tis prescripções do decreto do concilio 
de Trento. 

Este decreto recebeu o beneplacito por meio de 
uma circular dirigida aos prelados nos seguintes 
termos : Sua Magestade El-Rei, wnfomando-se 
com o parecer do Conselheiro Procurador Geral da 
Corda e Fazenda : Ha por bem conceder o Regio 
Beneplacito ao Decreto da Sagrada Congregação do 
Concilio, de % de agosto oltlmo Acerca de esponsaes 
e matrimonio. ficando, porem, expressamente resal- 
vados a soberania d a s  leis patrias e os coslumes 
louvaveis do pais D. Esta circular tem a data de 
3 de abril de 1008. 

Não nos parece que tivesse sido observada a nossa 
coastituiç30 sobre este assumpto. Quando as deter- 
minaçties ecclesiasticas contenham disposiçáo geral. 

sem approvação das cdrtes (5 14.O do arligo 77: 
da Carta Constitucional ). 

Ora niaguem pode diividar que as disposiç6es 
conlidas no decreto Nd Teniere são geraes, visto 
dizerem respeito a toda a Igreja calholica. 

Por outro lado, a forma como esta concebida a 
concessão do beneplacito pode dar logar a duvidas 
sabre a efficacia juridica do decreto Ne Temer#, na 
parte que altera o concilio de Trento, desde o 
momento em que este concilio 8 lei do reino, por ter 
sido recebido netle sem restricções. Em todo o 
caso, parece-nos que a circular se quer referir As 
leis elaboradas no nosso pais, pois & essas B que 
são uma manifestação da nossa soberania I. 

5'0. Impedimentos do caeamento catholico e 
sua classiiicação. - Os canonistas consideram impe- 
dimenlos matrimonlaes os obstaculos i celebração 
licita e valida dum casamento. 

Divergem dos civilistas, que intendem por impe- 
dimentos malrimoniaes a ausenda de qualquer 
condição eaigida pela lei para se poder contrahir 
casamento. 

A noção dos canonistas pode harmonizar-se com 
a apresenlada pelos civilistas, visto os obstaculos a 
que Ala se refere derivarem exactamente da falta das 
condiçks exigidas pela lei para se poder contrahir 
matrjmonio. 

Os impedimenlos matrimoniaes dividem-se: em 
impedimentos dirimentes e impedientes, e em irnpe- 

o poder executivo não pode conceder0 benepkcilo 1 Boudiahon, LB monogs ~4 lu / íanpdln, pag. Y e seg. 



dimentos absolutos e relativos. Impedientes, os que 
obstam 6 celebração do casamento, mas não produ- 
zem a sua nullidade, como o voto simples. Dirimen- 
tes, os que embaraçam a celebração do matrimonio 
e o annollam quando celebrado, como o parentesco. 
Absolutos, os que abslam ao casamento com todas 
e quaesquer pessoas, como a edade. Relativos, os 
que se oppóem ao casamento com certas pessoas, 
como o parentesco. 

Destas divis5es a mais importante E a dos impe- 
dimentos impedienles e dirimentes, como facilmenle 
se deduz dos seus eifeilos. Esta divisão jA apparece 
esboçada nos tempos em que a Igreja exercia sobre o 
casamento uma aqão  unicamente disciplinar, mas só 
se constiluiu definitivamente depois que ella conquis- 
tou sobre o casamento um verdadeiro predominio. 

Os çanonistas admitkm ainda outras divisões dos 
impedimentos, que dão a esta maleria uma ibrrna 
casuistica e escholastin. Assim, dividem-nos : a) 
emquanto d origem, em impedimentos de direito 
natural primario e secundario. de direito divino posi- 
tivo e de direi10 ecclesiastico, conforme léem seu 
fundamento no que elles chamam lei natural primaria 
ou secundaria, ou procedem duma lei positiva de 
Deus ou da Igreja: b) emquanla Bs dispensas, em 
publicas e occultos, segundo são ou não conhecidos 
de mais de cinco pessoas; c) emquanto ao tempo, 
em anlecedentes e supervenienfes, conforme existem 
ou não antes da celebração do casamento; d) em- 
quanto d sua duração, em perpetuos e tempora- 
rios, etc. 

Os canonistas, para melhor se fixarem os impedi- 
mentos. procuraram agrupal-os em listas em fbrma 

da verso. A mais exacta dos impedimentos diri- 
mentes B a seguinte : 

Emr, mdiiio, vot~rn, wgialio,  cri^. 
Cliliw dupsritar, nu, h, ligamsn. brssrlas. 
A-, ofinir, ri clandcolinur sl impor, 
SI m u l ~  d* rapta, MW tm reddrta tuta 

Esmein procurou systematisar estes diversos im- 
pedimenlm dirimentes em incapacidades, vicios do 
consentimento e impedimentos provenientes duma 
relaçáo entre os contrahentes anterior ao casamento. 
Mas. comparaodo esla classiõcação com os impedi- 
mentos que indicamos, v8-se hcilmeote a impossibi. 
lidade de nefla fazer entrar alguns, como o de clan- 
destinidade. 

Gerlach classifica os impedimentos dirimenles em 
duas categorias, reieriodo a primeira 1 capacidade 
dos contrahentes e a segunda ii realizaçâo do casa- 
mento. Os impedimeolos da primeira categoria são 
por sua vez divididos em absolutos e relativos. Esta 
classificação B mui generica, e por isso pouco pbde 
aproveitar no estudo d'uma maleria táo vasta. 

Mais especialisada, sem ser prolixa, e a classi6ca- 
ção de Hergenrolher em impedimentos provenientos 
da falta de formalidades essenciaes, da impossibili- 
dade natural do consentimento, da falia do proprio 
consentimento e da impossibilidade legal do consen- 
timento. Esta classi6caçã0, porbm, vendo no casa- 
mento unicamente o consentimento e as formalidades 
da sua celebtaçãu 8 muito arbitraria, como de- 
monstra claramenie o facto de Bergenrolher fazer 
entrar a impotenda na impossibilidade natural do 
consentimento. 



Nbs classificaremos os impedimentos dirimentes 
do casamento catbolico do seguinte modo: 

'I Por Blta de eapaci- 
g g  dade .  ... ..... ... 
Y 2 
R 9  
$ 3  
~ i c [ l .  Por falia da con8ea- 

' "me*". . . . . . . . . . 
Q 
A= 

blII+ Por feita de formalidades esaeneiaea- Clriiidcstinitar. 

AIBm d'estes impedimentos dirimentes, ha tambem 
os caoonicoç impedientes, qoe os canooislas vulgar- 
mente apreseotam oestes versos : 

O casameolo catholico ainda esu sujeito aos impe- 
dimentos dvis do art. (IWS.O, que, na soa applicação 
a esle casamento, dão logar a serias dificnldades 4. 

80. Impedimentos canonicos dirimentes do 
casamento catholico : a) Por falta de capacidade. - 
i) Ammtia e1 aetas. - OS canonistas agrupam na 

1 Esmein# L# marruge a< droit canmiiqw, pag. 23; Gerlsch, 
LclirM da kaUioibhsn KirdwnrbFhu, pag. $94 ; Hergenrother, 
Ldrbueh dei blol~hm Kirdienrdta, png. h39 e eeg. 

mesma classe a amenrio e a aeias, porque ambas 
constitaem impossibilidade de conseolir. 

A edade exigida para a validade do casamento 
de qnatorze annos CumpIetos para os homens e de 
doze completos para as mulheres. E' nnllo o casa- 
mento celebrado antes desta edade, a náo ser que 
malilia stdppleai aerorsm. isto 8, a não ser que o 
desinvolvimenio pbysico e moral torne os coolrabeo- 
tes nubeotes aoles da edade marcada. A falla 
da edade produz a ouliidade do casamento unica- 
mente por direito ecclesiastim, porque os caoonisias 
iotendem qne, por direilo natural, o casamento e 
valido, se os contraheoles tiverem a snfficieote apti- 
dão para mosentir. Donde se deduz que os casa- 
mentos dos infieis celebrados antes da edade caoonica 
são validos, se os conlrahentes tiverem esta aplidao. 

Os adultos que aXo gosarem do uso da razso, como 
os dementes, e os que se eucooirarem em estado de 
embriaguez, não pbdem celebrar casamento valido. 
Os dementes, porbm, pbdem num intervallo lncido 
casar validamente com previa licença do bispo. 

2) ImpNeniia. - A respeito da impotencia como 
impedimeolo dirimente, os caoonistas fazem varias 
dialiocç5es. A impoteocia como inaptidão natural 
ou accidental para a consummação da copula per- 
feita, não se deve coofundir com a inaptidáo para 
gerar ou esterilidade. Sb a primeira, em certas con- 
diqes, e nao a segunda, conslilue um impedimento 
dirimeate. Para a determinação das condições em 
que a impobocia é um impedimento, os caoonistas 
costumam distinguir a impoteocia em antecedente 
e coosequeole, em perpetua e temporaria, em oalural 
e accideolal, e em absoluta e relativa. Sòmenle B 



impedimento dirimente a impotencia, absolnla ou 
relativa, antecedente e perpetua. No caso da impo- 
tencia 8er relativa, isto 8, com respeito a certas e 
dehrmioadas pessoas, o impotente, dissolvido o 
casamento, @de passar a segundas oupcias com 
licença da Congregação do Concilio. Não se deve 
fazer distinqão entre impotencia provenieole da 
natureza e a resullante de qualquer accidenta. 
A impotencia, qnando 6 noloria, por exemplo, a dos 
eunucos, de direito publico e então u juiz deve 
annnllar o casameato ex ofjicio, quando 8 s6 conbe- 
cida dos conjuges, 8 de direito privado, e por isso 
perlence As partes allegar um tal impedimento. 

A impolencia tem de ser provada por exame de 
peritos. Se estes se pronunciam pela impotencia, 
mas esta não resulta de signaes exteriores, os espo- 
sos devem jurar que náo realizaram a copula, pre- 
cisando tal asserção de ser confirmada por sete 
pessoas (duas em caso de necessidade), amigos ou 
parentes. Se os peritos se mostrarem duvidosos, o 
casamento B mantido por tres annos, devendo depois 
os esposos jurar que náo consummaram a copula, 
para que o matrimonio possa ser dissolvido. 

3) Liganien. - Este impedimento consiste no vin- 
culo do matrimonio legitimamente contrabido, o qual 
sb por morle dom dos conjuges se pode dissolver. 

O direi10 canonico, tendo-se formado oo meio de 
duas civilisaç'bes moaogamicas, a grega e a latina, 
nãio podia deixar de adoptar o systema da mono. 
gamia. Os padres da Igreja luctaram com umas 
certas difficuldades na defesa da monogamia, visto 
apparecer a polygamia entre os hebreus. Mas, dentro 
em breve. encontraram uma explicação que tirava 

todas as duvidas e inoertezas, recorrendo a uma 
dispensa que julgavam Deus ter concedido Aqaelles 
povos, em virtude dos tempos e das circnmstancias. 

O ligamen 96 pbde dissolver-se pela morte natural 
dum dos conjuges, pois o direito canonico nunca 
attribuiu este effeito i morle c i~ i l .  A estes principias 
ha unicamente a excepçao do snarritnonium eolurn 
raMm. O casamen tu rato, mas n8o consummado, pbde 
dissolver-se em dous casos: a) pela entrada dnm 
dos esposos numa ordem religiosa ; b) por dispensa 
do Papa. 

A doutrina da indissolubilidade abrange, segundo 
o direito canonico, mesmo o casamento dos inReis, 
tanto antes como depois da sua converslo. Se, porém, 
so um dos conjunctos se converter, poderi contrahir, 
mesmo em vida do outro, um novo casamento, nos 
seguintes casos: a) quando o esposo infiel se recuse 
a continuar a vida conjogal com elle, ou pelo menos 
não promeita deixal-o seguir a fh christã ou não o 
induzir em peccado mortal; b) qnando o esposo infiel 
tenba sido interpellado a este respeito, cundição que 
pbde ser dispensada pelo Papa. 

A Igreja que n%o admitte o divorcio suppae sem- 
pre nos divorciados o impedimento ligarnink. A dis- 
solução do casamento anterior por morle precisa de 
ser provada, nao bastando que se possa presumir. 
4) Vorum. - O cbristianismo manifestou sempre 

uma tendencia pronunciada para a exaltapão mystica 
da virgindade, e por isso não 6 para admirar que 
tenha considerado o voto de castidade como um im- 
pedimento matrimonial. A theoria canonica do voto, 
no inlender de Esmein, levou tempo a coaslituir-se, 
pois sb no seculo xi appareceu uma doutrina geral 



sobre esta materia. Para que o voto tenha a quali- 
dnde de solemne, precisa de ser emittido numa 
religiso approvada pela Igreja como perfeitamente 
regular, em certas condições estabelecidas pelo 
direito canonico. Essas cundiÇaes silo as seguintes : 
a] que o v010 seja acceito pelo legitimo superior ou 
pelo seu delegado; b) que o vovente se obrigue 
expressamente ao cumprimento das obrigações do 
voto ; c) que o vovente boba dezaseis annos de edade 
e um de noviciado. 

5) Ordo. - Nem todos os grios da ordem diri- 
mem o casamento. As ordens menores não coosti- 
tuem nem mesmo um impedimento impediente. 
Só as ordens maiores dão lagar a impedimentos 
dirimentes, em virtude da obrigaçao do celibato que 
as acompanha. A origem, pois, deste impedimento 
encontra-se na origem do celibato, a que adiante 
faremos referencia. 
6) Cngnatio. - A cogoação é a denominação 

generica com que o direito canonico designa o 
parentesco. A cogoaq8o B de tres especies : a) paren. 
tesco natural eonstitnido pelos laços de sangue, eon- 
sanguhiiat ou cognatl  naturalis; b) o parentesco 
puramente legal proveniente da adopção ccynda 
kgczk's: c) pareatesco resultante da participação de 
duas pessoas em certos sacramentos, cognolio spiri- 
tualis. 

A cognação natural é nm impedimento dirimente 
do matir'mooio em qoalquer gr io  da linha recta, e 
até ao quarto gr.40 da linha collateral inclusivb. 
Para se comprebeoder a extensio deste impedi- 
mento, e conveniente observar que o direito canonico 
conta os $raios de parentesco dum modo um pouco 

div8nro do civil. Ao passo qae na linha recta conta 
os g r h s  como o direito civil, admitiindo taotos grios 
qoanias as gerações, na linha collateral igual conia- 
os sb d'um lado. sendo por isso dous collateraes 
d'esta linha parentes no mesmo gr io em que distam 
do tronco commum, e na linha collaleral deaigual 
attende A mais remola, considerando por isso dona 
collaleraes d'esta linha parentes no gr io em que O 
mais remoto dista do tronco commum. 

Escusado seri dizer, em face deste systema de 
coniagem, que se não dB impedimento dirimente na 
linha collateral, quando sb um dos esposos dista 
mais de quatro grlos do tronco commum. Este 
systema de contagem doai grhoa de parenlesco foi 
importado pelo direito canonim do direito germanico, 
que não procurava estabelecer a relaçãa em que se 
encontraram os eollaieraes entre si, fixando para 
cada um delles a sua posiçso relativameute ao ascen- 
denie commum mais proãimo. Os descendentes de 
um pae cammum conslitniam outros tantos peqnenoa 
centros que figuraram para com elle como oatras 
tantas descendencfas independentes entre si. 

A cognação espiritual 4 um impedimento dirimente 
do casamento: a) ealre o baplisado ou o con6rmado 
duma parte, e o ministro do sacramento, a madrinha 
e o padrinho da outra ; b) entre o pae e a mãe do 
baptisado ou confirmado duma parte, e Q minis- 
tro do sacramento, o padrinho e a madrinhe da 
outra. 

A primeira fbrma deste parentesco toma o nome 
de impedimento de paternidade e 6liação; a segunda 
o nome de compaMrnidade e commaternidade. As 
mndiçfies necessarlas para que os padrinhos fiquem 

i8 



vincalados por este parentesco são as segnintes: 
a) serem baptisados; b) terem o uso da razão; 
c) terem sido designados pelos paes ou pelo menos 
peIos parochos ; d) terem intenção de desempenhar 
esta funcção; e) terem tocado a criança per se uei 
per procuratorem. Alguns canonistas seguem a opi- 
niáo de que .i necessario para que se dè este 
impedimento que o baptismo seja administrado 
solemnemente. A Congregação do ConciIio, porhm, 
resolveu a questão no sealido negalivo, iatendendo 
que o baptismo administrado sem solemnidades, por 
necessidade. lambem origina a cognação espiritual. 

Os representantes dos padrinhos não contratiem 
cognaçáo espiritual. Se o casamato fdr nullo, tam- 
bem nao se dL este impedimento. 

A cognatio iegulis provem da adopçio, como dis- 
semos. A adopção pbde ser parfeita e imperfeita. 
E' perfeita quando o adoptado entra inteiramente 
para a familia do adoplante, ficando sujei10 ao seu 
poder e seu herdeiro necessario, como o filho legi- 
timo. E' imperfeita quando o adoplado nZo enlra 
complelamente para a familia do adoptante, mas uni- 
camente adquim o direito de sncceder-lhe ab inresiato. 
A adopçao perfeita i! um impedimento dirimente do 
casamento: a )  em linha recta, entre o adoptanle e o 
adoptado e probabiiius entre o adoptante e os filhos 
do adoplado ali! ao quarto grao; b) em linha colla- 
teral, entre o adoplado e os filhos do adoptanle sb- 
mente; c) por affinidade, entre o adoptanle e a esposa 
do adoptado e reciprocamente entre o adoptado e a 
esposa do adoptante. O impedimento na linha colla- 
teral e temporaria, unicamente persiste emqnanto os 
filboi est8o debaixo dp poder do adoptante, e por 

isso termina com a m r l e  deste ou com a emanci- 
pação; o mesmo nBo acontece com o impedimento 
entre o adoplado e o adoptank e a sua esposa, que 
6 perpetuo. 

7) Afiniras. - Segundo o direito canonico, o fim- 
damento da afinidade B a copula carnalis. Por isso 
a affinidade B legitima ou illegitima. A legilima 
provbm do casamento, que faz sempre suppbr a 
copiiia. A illegitima deriva da copula tbra do casa- 
mento. Esta pbde ser antecedente (afinilar anlae- 
d a )  ou snbseqiiente ao casamento (afinilas suba- 
quens, superueniml. A affinidade que se d l  entre o 
varão e os consangnineos da mulher, ou entre esta e 
us mosaoguineos do varáo, b denominada affinidade 
do primeiro genero. Antigamente havia tambem as 
afinidades do segnado e tereeito geoero, que se 
conlrahiam com os affins da pessoa com qnem tinha 
havido copnla. Hoje sb existe a affinidade do pri- 
meiro geoero, visto as outras duas terem sido abo- 
lidas pelo concilio de Latrão. 

Em Iinha recla, a affinidade dirime o casamenio 
em qoalquer grho. Na linha collateral, se provem 
da copula licita, dirime o casamento ai8 ao quarto 
graio inclusiv8, como a consangoinidade : se deriva 
de copula illicita. sb dirime o casamento ali! ao 
segundo gr8o. Nenhnm impedimenlo existe entre 
as parentes de um conjuge e os do outro, porque 
afiitas non parit afinirarern. A affinidade delerisi- 
nada por um casamento nullb, tambem náo passa do 
segundo grlo. A afinidade tem sido um dos impe- 
dimentos em qne o direito canonico tem commettido 
mais exaggeros. A origem destas mnltipliws prohi- 
b i e s  par afânidade encontra-se no direito mosaico, 



onde a afinidade era um impedimenh dirimente em 
muitos grios. 

8) Honmtm. - O impedimento Isonestaiis publicas 
provem de esponsaes validos, ou de matrimonio 
rato e 050 consummado. A honessas publica, no 
caso de esponsaes, dirime o casamento en1i.e um 
dos esposos e os parentes legitimas e ilegilimos do 
outro, no primeiro grAo; no caso de casamento rato, 
dirime o casamento, como o parentesco natural, a t i i  
ao quarto grfo. 56 os esponsaes validos podem dar 
logar ao impedimento publicas honcdtatis. O matri- 
monio rato, nullo por nnia causa qne não seja a falta 
de consentimento, determina o impedimento publicas 
hllb~óati~, do mesmo modo que o casamento rato 
valido. Daqui provem que o casamenlo clandestino 
@de produzir este impedimento. E o casamento civil 
poderl tambem determinar o impedimento publicae 
Aomlalis? Leão XIII resolveu a duvida, estabele. 
ceado que o casamenlo civil náo podesse produzir 
este impedimento nos paises onde foi promulgado o 
concilio de Trenlo, 

Para que os esponsaes sejam validos, segundo o 
Decrelo NB ientere da congregaç20 do concilio de 4 de 
agoslo de 1607, k necessario que sejam contrabidos 
por escripto assignadu pelas partes e alem disso, 
pelo parocbo, ou pelo ordinario do logar, ou par 
duas bstemunhas. De modo que as testemunhas 
que podem intervir nos esponsaes são qualificadas 
ou nao qualificadas. As qualificadas $80 o paroeho 
e o ordinario do logar; as não quaIi6cadas são as 
outras. O texto não dissimula a sua preferencia 
pelas testemunhas qualificadas, não sb porque as 
designa em primeiro logar, mas tambem porque, 

'tallindo das sègundas, dlz sal&m. a du0bur je11i8cr1. 
Se alguma das partes ou ambas niio souberem 
escrever, deve fazer-se rnenqáo disso no mesmo 
escripto, e haveri outra testemunha que .asaipar$ 
com o paroeho ou com o ordinario do logar, ou 
com as duas testemunhas. 

9) Disparitus wkw. - A dispariias oullars dirlrne 
o casamento entre o baptisado e o que o n8o 8.  
Este impedimento apparecan no meado do seculo xu, 
quando se cousiitaiu organlcamenle' o direilo cano. 
nico. O fundamento da constituição deste impedi- 
mento encontra-se nos textos do Antigo Testamento, 
que prohibiam o casamenlo dos judeus com as 
mulheres estrangeiras, desfnvolvidos e commeatados 
pelos SS. Padres. 
b O casamento, porbm, entre catholico e heretica 
B valido, pofs este impedimento unicamente se df  
entre o chrislão ou chrisla e o.  chamado iníiel, 
#mo 6 o m w r o  e o judeu. Por isso B lambam 
oollo o oasamnto entre o protestante vaIidamenle 
baptisado e o nao baptisado. Do mesmo modo, como 
b bapriemo aullo B como se oãlo existisse, di-se 
tambem o impedimento Biqarim culru.9 enlre Q 
baptisado a o nullamente baplisado. 

40) Crimen. - O impedimenlo do crime póde 
derivar ou de adulterio sb, oo de oonjligicidio sõ, 
bu de adulterio e conjugicidio eonjunctamente. As 
condições a que o adnlterio sem conjugicidio deve 
balisfazer, para couslituir um impedimento, sgo aõ 
Beguiules : a) ser verdadeiro, de modo que um dos 
áuclores esteja vinculado por um caeamento legi- 
timo ; 6) ser formal, de modo qne os dons culpadoa 
Saibam que ha adulterio; c) ser consummado, de 



modo qne haja copula perfeita; d) haver promessa . 
de casamento feita e acceita sinceramente; e) veri- 
ficar-se este facto duraaie a vida do coiijuge 
offendido. 

As condições a que o wojngicidio sem adnllerio 
deve satisfazer, para ser um impedimento dirimente, 
$30 as seguinles : a) haver homicidiu consummado; 
b) haver conspiração de ambos os contrahenles, não 
bastando que um tenha morto o seu codjuge sem 
conwntimento do oulro; c) haver da parte de a m b  
os criminosos, ou pelo menos de um d'elles, inten- 
ção de casamento. 

As  condições para que o adnllerio e coojugicidio 
conjunclos sejam um impedimento dirimenle, são as 
8eguintes: a) haver adulterio verdadeiro, formal e 
conuammado ; b) haver hamicidio eonsummado ; c) 
ter sido commetiido o homicidio por um dos adul. 
LBros, com inlenpão de casamenlo. 

Foi a doutrina de Graciano que triumphou nesta 
materia, pois na Igreja primitiva não havia um 
impedimento matrimonial por causa de adulterio, 
sendo esle crime simplesmente punido com uma 
penitancia por toda a vida. Os remedios do direito 
penitenciario tornaram.se insufficienle~, e por isso 
apparecen o imp~dimento como meio de- obstar a 
casamentos parlicularmente immoraes. 

11) Raptus. - O rapb  como impedimento não 
significa a subtracção duma mulber para della 
abusar, mas designa a sua conducção violenta para 
nm logar sujeito ao poder do raptor, a Em de a 
obrigar a casar com elle, O concilio de Trento 
estabeleceu que o impedlmenlo do rapto terminasse, 
logo que a raglada, posta em liberdade e Mra do 

poder do raptor, consentissa no casamento. O rapto 
de aeducção consliluira um impedimento do asa- 
mentot Os canonistas julgavam antigamente que 
sim, mas hoje segue-se geralmenle a opinião de 
que o rapto por seducção náo é um impedimento 
diiimenle, e que sb faz presumir o emprego da 
violencia I .  

81. b) Por feita de consentimento. - i )  Error. 
-A theoria doerro, como impedimento do casamento 
foi elaborada por Pedro Lombardo e Graciano, que 
distinguiram qiiatro especies de erro : erro sobre a 
pessoa, erro sobre as qualidades, erro sobre a forluna 
er erro sobre a condição. Estas especies de erro foram 
depois reduzidas pelos canonistas a duas : erro sobre 
a pessoa e erro sobre as suas qualidades. O erro 
sobre a pessoa reoae sobre a identidade da pessoa 
e constitue um impedimento dirimenle do matrimo- 
nio, yisto neste caso não poder haver consentimenta, 
não se dando o accordo das vontades sobre o objecto 
do conlracto. 

O erro sobre as qualidades, quer moraes, quer 
physicas, bem como o erro sobre a forluna, não 
couslitne, em geral, um impedimento dirimente, por- 
que não faz desapparecer o consentimento. Tres 
são as excepções que o direito canonico fez a esle 

1 Feije, Da imppsdimaniia, p q .  &i3  e se$.; Vering, Dyil 
canon, tom. ri, pag. 6 P b ;  Gerlach, Lslrrbidi dn kallioludim 
Kudimvechit, pag. k59; Esmein, h mriags e* droii mnmiigue, 
pag. IL69; Brillaud, Trati6 p r a i i p  dsr cnipldienenlr, pag. 47; 
Friedberg, TratLato di dl*ilto scclsaimlico calbkco s daaiigdies, 
pag. 872 e 8%. 



pdncipio geral ; a) biror gwk6utis in persomom r&- 
dum, isto 8, o erro que recae, como diz Vering, 
sobre uma qualidade da outra parte que, nas cir- 
cqmstpncias dadas, determina a individnalidade da 
pessoa ; 6) o erro sobre uma qualidade de que nm 
dos contrabentes fez depender o seu consenlimento; 
c) o erro sobre a condição, de que nos vamos 
occupar em seguida. 

A primeira especie de erro deve considerar-se 
um erro sobre a propria pessoa, excluindo, ramo tal, 
a vontade. O mor virginitaris o30 pode conside- 
rar-se nm impedimento matrimonial, embora isso 
tivesse sido objecto de discussão. 

2) Conditio. - O impedimento dirimente conditio- 
n i ~  & uma especie de erro, em virlude do qnal uma 
pessoa livre casa com uma pessoa de condiçáo servil, 
julgando-a livre. Nesta parte o direito caaonico 
deixou.se dominar intensamente pelo direito romano 
e germanico, que não reconheciam a personalidade 
jnridica do escravo e o feriam de incapacidade de 
conlractar. 

A coodição tambem põde ser um obslaculo h 
reahaçáo do casamento, como um aconlecimento 
futuro e incerto de que este se fez depender, 
Entao constitue o impedimenlo que alguns canonistas 
denominam dsipciens conditio opposita. Hergenrolher 
estabelece sabre este assumpto ires regras, que 
synlhetisam a doutrina canonica sobre um tal impe- 
dimento: a) as condições expressamente estabele- 
cidas conlrarias á natureza do casamento, como a 
de não ter filhos, tornam o casamento nullo ; b) as 
physica w moralmente impossiveis consideram-se 
nHo estipuladas ; c) as honestas e possiveis oppõem-se 

i existancia do casamento, emquanto se a io  realizam, 
excepto havendo copula, que transforma o consen: 
timento condicional em incondicional. 

Emquanto Bs formalidades especiaes dos casamen- 
Los condicionaes, devemos observar que: a) precisam 
de ser auctorizados pelo bispo; b) os conlrahenles 
devem ter concordado expressamente nas condições ; 
c) as condiçães devem ser declaradas ao parocho e 
6s testemuntias. 

3) Vis. - O temor produzido pela violeucia annulla 
o casamenlo quando: a) 8 grave, relalivamente a 
eda&, ao sexo e condiçáo da pessoa que a experi- 
menta; b) deriva duma causa exterior e livre; 
c) procede duma causa injusla ; d)  tem por Em 
extorquir o eonsenlimento para o casamento. 

Entre as causas capazes de produzir um lemor 
grave, os canonistas apresentam a morte, a mulila- 
ção, os tormentos, a prisão, etc. 

Não deixa de ser interessante uma das razks por 
que os lheologos sustentam que a violencia deve 
ennullar o casamento. O casamento, dizem elles, 
representa a união de Christo e da Igreja. e por isso 
8 oecessario que o esposo se una táo livremente 
como Chrislo se sacrificou I .  

82. c) Por falta de formalidades essenciaes. - 
CIade~tini~os.  - O concilio de Trento exigiu que 
os casameolos fossem feitos em face da Igreja, 

i Feije, Da irnpedimsnlú, pag. 76 ; Gerlach, Lelirbudi dei 
kuthdssclsen Kird~snrechl8, pag. 268; Vering, Droil canoniqua, 
tom. rr, pig. 6k5; Esmein, LB mariuge en droP canoniyre, 
pag. 309. 



mnsiderando Laes os celebrados na presença do 
parocbo proprio (isto 6, do domicilio ou qussi domi- 
cilio) e de duas lestemnnhas. Casamento claodalino 
é, pois, aquelle a que faltam esles reqoisitos, islo 4, 
que n8o foi alebrado na presença do respectivo 
parocho e de duas testemunohas. Os casamentos 
clandestinos são nullos em todos os paises onde foi 
publicado o decreto do concilio de Trento sobre a 
clandesliaidade. 

Para melhor comprehensão das disposições do 
eoncilio de Trento sobre a clandestinidade, observa- 
remos que podem assistir validamente ao casamenfo, 
alhm do parocho: a) o papa para todos os fieis; 
b) os bispos para os seus diocesanos; c) o vigario 
capitular, %de oacanle; d) lodo o padre expressa. 
mente delegado pelo ordinario ou pelo parocho. 
Deve notar-se que, para ser valida esta debgaçào. 8 
preciso: a) ter sido expressamente formulada ; b )  ser 
conhecida do delegado; c) ter sido acceita pelo 
delegado. 

A publicação do concilio deve satisfazer Ls seguin- 
tes candiçãles, formuladas por Gerlach: a) os decretos 
conciliares devem ser publicados não s6 material 
(isto 6, no seu objeclo ), mas tambem formalmeali, 
( isto 6, como decrelos do concilio ; b) a publicação 
deve ser determinada pelo ordinario ; c) deve reali- 
zar-se em cada uma das parochias da diocese; 
d) deve ser feita na Iingua conhecida pelo poro da 
localidade. Os decretos do concilio adquirem vigor 
passados triola dias, a contar do dia da primeira 
publicação. 

Quando haja duvidas sobre a publicação num 
logar dos decretos do concilio de Trento, recorre.se 

ao costame para resolver a duvida, preanmindo- se 
nesse caso tal publicação quando sejam observadas 
as prewripções conciliares. 

Os casamenlos dos proteslantes e os casamenbs 
mirtoa celebrados num logar da Igreja calbnlica onde 
roi promnlgado o concilio de Trento, não sao validos 
peranle a Igreja, se não forem observadas as pces- 
cripções deste concilio. Ha paises, porem, em que 
a$ disposições conciliares não tGem applicação nesta . 
materia, ou em virtude duma declaraçBo poniifical 
que as considera insflcientemenle publicadas, ou 
em virtude duma dispensa do Papa. 

Serh nullo o casamento celebrado clandestina- 
mente num logar em que os decrelos do concilio 
sobre a fórma do casamento não estão em vigor, por 
dnas pessoas que leem o domicilio numa parocbia 
onde aquelle decreto Qi publicado P E' nullo, porque 
o casamento devia ser celebrado perante o parocho 
do domicilio ou quasi-domicilio do esposo ou esposa. 
Por isso sb pbde ser valido aquelle casamento se os  
esposos tiverem mudado de domicilio, ainda que a 
mudança tenha sido Bila para illudir as disposições 
conciliares. 

Nos proprios logares onde o concilio de Trento 
foi promulgado são validm os casamentos, cuja clan- 
destinidade deriva duma necessidade urgente. 

Esli mataria foi baslante modificada e esclarecida 
pelo decreto Ns i e n ~ r e  da Congregação do Concilio, 
a que lemos feito referencia. A palavra pcrrocho 
designa, mgundo esta decrelo, não 84 o que rege 
legitimamente uma parochia caaonicamenle insli- 
tnida, mas tambem nas regiões, em qae as paro- 
cbias não foram erigidas canonicamenle, o sacerdote 



a que esth legitimamente confiada a cura d'almas 
num terriforio determinado, e nos paises das mie+ 
sões, onde os territorios não estão afnda perfeita. 
meate divididos, todo o sacerdote que recebeu ,do 
chefe da missão delegação geral para cura de almas 
numa estação determinada. 

O parocho e o ordinario do logar assistem valida- 
mente ao casamento: 1 .O Sb a parlir do dia em que 
tomaram posse do seu beneficio ou eotraram no 
exercicio das suas funcçtíes, a não ser que par 
decrelo publico tenham sido nominalmente excorn- 
mungadoe on auspensos do seu oficio ; e.@ Eroloei- 
vamenle nos lirniles do seu territorio, no qual 
assistem validamenk ao matrimonio, ozo sd dos 
seus freguezes, mas tambem dos que não estão 
sujeitos i sna jurísdic@o; 3.' Comtanto que, por 
convite e supplica que Ihes tenha sido feita, e sem 
aerem obrigados pela violencia ou temor graye, soli- 
citem e recebam e cooseniimenlo dos conlrabeoles, 

Assistem licitamente: 1 . O  Depois da serifieaçrío 
legal do estado livre dos esposos, segxodo as regras 
do direito; 2." Depols da verificação, alem dliso, do 
domicilio on pelo menos da permanencia dum mPia 
de ambos os contrahentes no logar do casamedo; 
3.@ Faltando esta coodicão, o parodio e o ordinarid 
do logar precisam para assistir licflamenb ao casa- 
mento, da aactorização do proprio parocho ou ordi- 
nario, de ambos os conlraheoles, salvo o caso da 
uma grave necessidade que os dispense distu; 
4 . O  Qrianto 5s pessoas que não @em domicilio 
(uagabuodos), afora o caso de necessidade náo ser8 
psrmitiido ao parocho assistir ao sen matrimonio, 
sem ter- deferido- o assumpto ao- ordioario ou ao 

sacerdote delegado por elle e sem ter obtido anclori- 
zaçso ; 8 . O  Deve ter-se como regra que o malrimonio 
deve ser celebrado perante o parocbo da esposa, a 
R&W ser que haja motivo legitimo para proceder de 
outra forma. 

O parocho e o ordinario do logar podem dar a 
outro sacerdote determinado e cerlo, auctoriza~áo 
para assistir aos matrimonios dentro do seu territo- 
rio. Mas este delegado, para assistir valida e lidta- 
mente, ha de respeitar os limites do seu mandato e 
as regras estabelecidas pelo decreto quanto ao 
parocho proprio. Em caso de perigo de morte 
imminente, e não podendo assistir o parocbo ou 
o~dlnario do logar on na sua falta um sacerdote 
delegada por um ou por outro, para tranquilizar a 
mnsciencia dos esposos e legitimar a prole, se a 
houver, o makrimonlo pode ser valida e licitamenle 
contrabido perante qualquer sacerdote e duas teste- 
munhas. No caso, de em qualquer região faliar o 
parodo ou .o ordioario do logar ou o sacerdote por 
elles delegado, perante os quaes se pode celebrar o 
matrimonio, e esta situação se prolongar por mais 
de um mez, o malrimonio pode 'ser valida e Ifcfla- 
mente contrahido pelos esposo8 medianie nm con- 
sealimento formal dado parante duas bsbmunbaa, 

Os não calholicos, eslejam ou não baptisados, não 
estão obrigados a observar a forma catholica dos 
espoasaes e do malrimonio, quando entre si os con. 
trahirem. Todos os catbolicos ficam snjeilos h legia- 
lação lrideutina, quer o concilio de Trento tenha sido 
publicado, quer não, nas respectivas localidades '. 

i Hergenriilher, Lehrbaiãl der katlioliselim Kirelisnr8dtts. 
psg. MO; Brilland, Raiód & arnpkhelieniails cit., pag. $5. 



83. impedimentos canonicos impedientes. - 
i )  Ecclssicm mlilurn. - Esb impedimeafo coosisb 
na probibição geral ou parlicular, feita pela aucla- 
ridade ecclesiastica, de se 080 realizar o casamento 
em certos casos. A probibição geral comprehende 
todos os casos da mesma especfe, como a prohibição 
de não se celebrar o casamento sem os banhos. 
A prohibiçso particular unicamente se refere a um 
caso, e tem por fim evitar escandalos ou discor- 
dias, etc. 

Estas prohibifles são esbbelecidas pelo ordina- 
rio e pelo parocho, podendo lambem sela pelo 
Papa. 

9) T . p u 9 .  - Em virlude d'este impedimento, 
são prohibidas as solemnidades nupciaes e a benção 
dellas desde o advenlo at8 6 Epiphania, e da qnarta 
feira de cinza ati! d oitava da paschoa. 

O concilio de Trento, que estabeleceu esta prohi- 
bição, eiihorta os fieis a que não cansummem o 
matrimonio antes da benção, mas náo o prohibe. 

3) Spmalia. - Os 8pOl~r~li0, - promessa voluo- 
taria e reciproca entre pessoas por direito habeis 
de futuro matrimooio, - obrigam por direito nato- 
ral as pessoas que os celebrarem a n8o conlrahir 
matrimonio com outras. Mas o direito canonieo 
actual deixa o cumprimento desta obrigação 4 cons- 
ciencia das pessoas que os conlrahirem. 

18 vimos tambem em que condições os esponsaes 
originam um impedimento dirimente. 

4) Vo#ua. - O voto que constitue impedirneolo 
impedienb B o simples, isto é, o que não tem os 

reqnisitos que assigoamos ao solemne, como o voto 
de receber ordens sacras. 

Alguns canooistas ainda admittem onfros impedi- 
menbs impedientes : como a falta do consealimenlo 
dos paes, a ignorancia da doutrina christi, o casa- 
mento de catholico com hereje, elc, 1. 

84. Dispenea dos impedimentos canonicos. - 
Nem Lodas os impedimentos canooicos dirimentes 
admittem dispensa. 
Os que se fundam no direito natural ou divino, 

como a impotencia perpetua anlecedente, o vinculo 
matrimonial, a masaoguioidade em linha recta e na 
collaleral, ao menos no primefro gráo, a falta do uso 
da razlo e o erro Icerca da pessoa, nunca podem 
ser dispensados. 

Todos os outros, em these. podem ser dispensados, 
mas nunca se dispensam o primeiro grho de afEni- 
dade, o primeiro g r b  de cognação na linha trans- 
versal, r clandestinidade, qnando se pretende contrahir 
matrimonio nos logares onde vigora o decreto do 
mcilio de Trenfo, o impedimento publico de crime 
eonsummado, embora sb por um dos nubentes ; raras 
vezes 8e dispensam, o voto solernne de castidade, a 
ordem, a disparidade de cultos, o vinculo do matri- 
monio rato, a afinidade no primeiro grio collateral, 
o impedimento occulto de crime praticado por um 
ou ambos os nubentes, o impedimento de consangui- 
dade entre tio e sobrinha; o de mgnação espiritual 

i Brrllaod, Traiia dar rnopieliniimir, eit , pag. I {  e seg, ; 
Gerlach, LeJirbireh da kalholisdim Kirdrnrmhtr, cit., $g 74 a 
e -  



entre padrinho e afilhada. Todos os oulrobi se dis- 
pensam por motlvos sufficienfes. 

São causas bonestas para a dispensa d'esles 
impedimentos : o) Angustia bci (a exiguidade do 
logar do nascimento ou da habitação ou dos dons 
ao mesmo tempo, não permirtindo a uma mnlber 
encontrar facilmente um marido da sua condição) ; 
b) Defe-cliur vd inconipelenlh dolirr (falta de dote da 
mulher ou dote insutücienfe para a sua localidade); 
c) Aetas yonsae s~~peradulta (ter a mulher edade de 
vinte cinco aúnos completos, sem ter encontrado 
pessoa da sua condição com quem podesse casar); 
d)  Vidua f i l i is  gravata (poder com o casamento uma 
viuva com filhos encoulrar a subsislencia a melhorar 
a siluaçáo da sua familia); e) Bonurn pacis (acabar o 
casamento com longas inimizades e desavenças de 
familias); f j  Matrimoniearn Lona wnrracrum 
(casamento concluido em boa f% e na fbrma exigida, 
sem que houvesse conhecimeolo do impedimento); 
g) Periculttm fidei haeresis vel seduc&ionis (constilui- 
rem os hereticos a maioria no logar do domiciiio 
dos supplicantes, sendo de temer que, se os suppii- 
cantes nao casarem entre si, venham a casar com 
herelicoa); h) Conservalio bonorurn ia eadem illusrn' 
familio ( a  conserva~io dos bens numa familia disiin- 
cta pela sua nobreza e seus merecimeutos); i) EXMC 
kntia merirorum (serviços eminenles prestados 1 
Igreja pelo supplicante ou seos parentes); I]  Prae- 
rogatiua principaks vel regiae dtgri!alis (preragaliva 
devida A dignidade de principe ou de rei). 

As causas infamantes de dispensa são: a) Infdrnia 
mulieris (haver sobre uma mulher uma suspeita de 
rnL rida que pbde ser dissipada pelo casameolo); 

b)  Copula carntilis intm orafum (relaçóes illiçitas en- 
tre duas pessoas consangiiineas o11 afins) ; c) Imprae- 
gnatio orarritis (gravidez da nubenle) ; d )  1.gitrmasio 
filiorum iliegitinorum per subseqlaens matrimonium 
(legilimação de tilhos naturaes por um subsequente 
malrimonio) ; e) PersCulurn preseverandae in conclabi- 
notes (perigo de que os supplicantes continuem a viver 
ao concubinato, em que lambem se comprehende o 
casamento civil); f )  Pfliçrsbm pewersimis (se o 
parocho eslá conveocido, pelas disposiçiles do sappli- 
cante, que a recusa da dispensa poderia leval-o A 
apostasia OU A heresia) ; g) Si  oi'aroribiu uel alserf 
emvn uitae psr ic~ lzm imminet, per malrimosaii conees- 
saonmi praeaecavendtam (se o casamento pbde prevenir 
perigos que ameaçam a vida duma ou das duas 
partes). 

Emquanto 8s auctoridades competentes para con- 
ceder as dispensas, a disciplina da  Igreja náo tem 
sido uiiiforme. O direito canonico aclual ainda apra- 
senta as siias duvidas. Todos os canonislas con- 
cordam em atiribuir ao Papa o poder de dispensar 
os impedimentos do casamenlo, assim como são 
unanlmes em o negar aos parochos. As duvidas 
levantam-se relativamente aos bispos. Em geral, 
parem, admilte-se que os bispos podem dispensar : 
a) os impedimentos impedientes, com excepção dos 
esponsafls e do v010 simples de castidade perpetua e 
ingresso em religião; b) os impedimentos dirimentes, 
quando não é facil o accesso ao pontifice e ha neces- 
sidade de erilar um eçcaiidalo, por jh estar mntrahido 
e publicado o casamenb; c) no ullramar, tambem 
podem dispensar nos votos simples de religião e de 
castidade e nos matrimonios mixtos. 
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O Papa concede as dispensas por meio da Congre- 
gação da Disciplina dos Sacramentos, qiiando se 
tracta de dispensas no firo exleroo, isto é, nos casos 
pnblieau, assim a pobres como a ricos, e por meio da 
Penitenciaria, quando se Iracta de dispensas rnatri- 
moniaes no foro interno, isto é, nos casos de segredo. 
A Congregação da Disciplina dos Sacramentos veio 
assim snbstituir nesta materia a Dataria. $ o que 
resulta da recenb reorganização da curia de 29 de 
junho de 4908. 

Nos Estados, porem, como n o  nosso onde ha 
nnncios ou inlernuncios apostolicos, 6 a elles, que se 
pedem as dispensas matrimoniaes em geral. Imme- 
dialamenle a Roma, sb para os casos reservados, no 
breve das faculdades dado ao auncio ou internuncio. 
Requerem-se 4 Nunciatura com atfestado dos moti- 
vos, passado pelo competente parocho; e a Roma, 
tambem com nm destes aitestados, mas em publica 
forma, assigoada pelo ordinario. 

Se a dispensa B para o fiiro externo, B necessario 
requerer o heneplacito para ella, pertencendo depois 
a sua execução ao 01-dinario dos irnpetranles, a quem 
se deve apresentar a bulla ou breve, juslificando as 
premissas da mesma. Se a dispensa e secreta, 
entgu a sua execugáo B commettida a um confessor, 
que seja professor de theologia on de canones i. 

65. Impedimentos civis impedientes do casa- 
mento catholico: a) Por incapacidade natural. - 

1 Borgss Carneiro, Dararo moi!, tom. 11, pag. 34;; V e r n i ~  
Drod camun, tom. 11, pag. 706; Bernardino Carneiro, Elcmm- 
h de direido eccltsiastico porru$ill, pag. 288 e seg. 

Os impedimentos cids impedientes do casamenb 
catboiico são os mesmos do easamenlo c.ivil, e en- 
eonlram-se enumerados no artigo 10õ8.0 do Codigo 
civil. Podem classificar-se do modo seguinte: a) in. 
capacidade natural ; b) incapacidade civil ; c) adnl- 
teno; d) conjugicidio; e) ordem ou voto solemne 
reconhecido pela lei. 

A incapacidade natural abrange os menores de 
vinle e um annos e os maiores iabibidos de reger 
suas pessoas e bens (arl. 1098.O n.O 1 . O ) .  Não 
pode haver duvida de que precisam de consentimento 
para casar os menores de vinte e um annos njo 
emancipados. Mas os menores de vinte e um annos 
emancipados, tambem estarão comprehendidos no 
n." I." do art. 1058." A opinião geralmenle 
seguida B de que os menores emancipados não pre- 
cisam para casar do conseolimenfo dos seus paes 
ou daquelles que os representam. 

Os argumentos em que se baska esla opiniáo são 
os seguintes : 

a) A disposição do n.' I . O  do art. i058.0, que 
probibe o casamento aos menores de vinle e um anno, 
deve harmonizar-se com o art. 305.O, que equipara 
a emancipação 4 maioridade. Ora, se o menor emao- 
cipado fica habilitado a reger a sua pessoa e bens 
como se fosse maior, isto é, como se tivesse vinte e 
um anoos, e impossivel compreheodel-o aa prohi- 
bição do art. 1058.0, Segundo o syslema do codigo, 
tanto vale ter vinte e um annos, como ser eman- 
cipado. Se o codigo quizesse impbr alguma restri- 
cçã0 aos principias geraes da emancipaçáo, tel-a+liia 
estabelecido expressamente, como faz em materias 
menos imporlantes. 



b) O art. 4059.' diz terminantemente que a 
iufracção das disposições conlidas oo art. 1058.O 
nenhum outro effeílo produz senão sujeitar os infra- 
ctores ás penas eslabelecidas nos artigos seguioles. 
Ora, examinando o art. 1060.', vê-se que o codigo 
86 commina penas contra os menores não emancipa- 
dos e os maiores que estão debaixo de lutela. Deste 
modo, se o o.D i.' do art. 1058." abrangesse os 
menores emancipados, o legislador leria tornado 
illusoria, celativamenb aos oubeotes, uma parte da 
sua disposição. Nem se pbde considerar sancção 
suficiente a penalidade dos artt. 1074.0 e 1802.0, 
pois seria absurdo que o legislador punisse tuoccio- 
narios pela interveoçãci num acto, de que não 
resulta penalidade alguma para os cootrahentes. 

c) Segundo o art. 170.", o.".', o patrio poder 
acaba pela emaocipaçáo ou maioridade dos filhos, e 
por isso não se compreheode que, terminado o patrio 
poder pela emaocipaçZo, o codigo aitribuisse ao pae 
uma tulela sobre o filho, láo rigorosa relativamente 
ao casamento, que este acto ficasse dependente do 
cooseolimento palerno, de f6rma a em nenhum caso 
haver recurso da denegação deste consentimento 
(art. 4062.'). Nem se poderia justificar a exigencia 
dum tal consentimento como uma homenagem de 
respeito e obediencia aos superiores, de contrario 
tambem o Codigo deveria compreheoder numa lal 
disposiçáo os filhos maiores, que devem a seus paes 
do mesmo modo respeito e obediencia. 

O sr. Dias Ferreira suslentou a opinião que 
compreheode os menores emancipados no u . O  1.O do 
art, IOTB.', fundando-se principalmente na historia 
do artigo. O projecto do sr. Visconde de Seabra 

eslabelecia no n." ." do art, 4058.' do codigo que 
não podessem contrahir casameuto os meuores de 
vinte e cinco annos, nio emancipados, sem licen~a 
de seus paes, ou do conselho de familia P, e, em 
barmonia com esta disposição, eslava o art. 96.' 
daquelle projecto, correspondente ao 97.O do codigo, 
ohde se consideravam menores as pessoas de um e 
outro sexo, emquanlo não perbzessem vinte e cinco 
annos de edade ou não se emancipassem. A commissão 
revisora eliminou as palavras mio emancipados, o que 
deu logar ã fbrma que lem o 1 . O  do art. 1058.0 
do codigo actual. Mas como se deve interpretar este 
procedimento da commissao revisora? O sr. Dias 
Ferreira ioteode qoe a commissão revisora eliminou 
as palavras náo emancipados para abranger no 
n."." do arl. citado lodos os meuores de vinte e um 
anoos, tanto ndo emancipados, como emancipados. 
Levam-no a esta conclusio as modificaçóes por que 
passou o artigo na commissão revisora. 

Na sessão de 22 de abril de 1884 foi approvada 
a proposta do sr. Ferreira de Lima r e illegal o 
casameoto de menores de vinte e um anoos, ainda 
quando maiores de dezaseis ou dezoilo aunos, sem 
precedencia da auctorizaçao dos paes, tutores ou do 
juizo D nos termos seguintes: ix B prohibido 1.' o 
casameoto dos meoores de vinte e um anoos, ainda 
qne maiores de dezaseis ou dezoito sem precedencia 
de auctorizaçao dos seus paes ou do conselho de 
familia 1. A commissão revisora, porem, parece 
que se queria referir sii aos menores de vinte e um 
annos nau emancipados, visto na mesma sessão 
approvar o seguiole ariigo: a No caso do o.".* do 
artigo antecedente (referindo-a ao artigo que tinha 



por objecto aquella proposta), se o casamento fôr 
contrahido sem auctorizaçio dos paes, não produzir8 
effeitos civis quanto L emancipação do menor casado 
e a administração de seus bens, atb que este per- 
faça a edade de vinte e um annos n. Na sessão de 
30 de novembro de 1866 foi approvado sem modi- 
ficação alguma o projecto do sr. Visconde de Seabra 
sobre o casamento, que dizia: a não podem contra- 
hir matrimonio: i." os menores de vinle e um 
annos não emancipados ou maiores que não gozem 
da livre administração de sua pessoa e bens, sem o 
consentimenlo de seus paes ou daquelles que os 
represenlam, nos lermos do art. 1051.' P. Na 
sessão de 18 de fevereiro de 1863, fut approvada a 
organização definitiva da doutrina do projecto em 
materia de casamento, apresentada pelo sr. José 
Julio, que dizia assim: a 8 prohibido o casamento: 
4 . "  aos menores de vinte e um annos e aos ~naiores 
inhibidos de reger as suas passoas e bens, emquanto 
não obtiverem o consentimenlo de seus paes 
ou daqudles que os representam nos lermos do 
arligo 1061." o. Ora, o si.. Josd Julio declarou que, 
apresentando esla organização do projeclo de casa- 
mento, manlinba as doutrinas votadas, dando-lhes 
uma collocação differente. Desta longa exposição 
conclue o Commentador que a commissão revisara, 
supprimindo as  palavras não emancipados. quizera 
abranger lodos os meuores de vinte e um annos, 
tanto os emancipados, como os não emancipados. 

Em abono da opiniaii do Commeodador ainda se 
pbde produzir a seguinte argumentaqào: 

a) O argumento deduzido do art. 305." não tem 
a força que i primeira vista parece. E' um principio 

geral que o codigo pbde ter restringido. O art. 1835." 
moslra que o art. 305." nem sempre foi respei- 
tado pelo codigo, porqnanto abi faz-se uma restri- 
cção aos direilos dos menores emancipados nos 
seguinles termos: o legado deixado a um menor 
para quando chegar a maioridade não poderb ser 
por elle exigido antes desse tempo, ainda que 
emancipado seja. 

b) O n.O 1." do art. 4058.O refere-se na sua dis- 
posição generica a todos os menores de viole e um 
annos, sem fazer excepçáo alguma. A disposição 
do arl. 1060." nada demonslra, pois lambem faltam 
penalidadcs para aquelles que contrahirem casamento 
contra o disposto ao na0 5." do art. 1058.", 

C) O casamenlo é o aclo mais importante da vida, 
e por isso comprehende-se perfeilamente que o legis- 
lador estabelecesse para este caso uma excepção ao 
arf. 30.5.". Haveria contradicção entre o art, 304." 
e 1061." no systema opposto. Pelo art. 1061." 
prohibe-se l mãe binuba que não lenha sido man- 
tida na administração dos bens do filho que dB o 
seu consentimento para o casamento deste. Ora 
esta disposição, admillida a opiniáo conlraria, fica- 
ria completamente inulilizada, pois baslava a mãe 
emancipal-o, como lhe permitte o art. 30k0, para 
elle poder casar livremente. 

Qual d'estas opiniões 13 preferivel ? 
Seguimos a primeira opinião não sú pelas razões 

que a abonam, mas tambem porque não julgamos 
fundamentados os argumentos em que se baseia a 
segunda, porquaolo : 

a) O argumeotci deduzido pelo ar. Dias Ferreira 
da historia do artigo 8 contraproducente, porque a 



organizaçio definitiva do projecto em materia de 
casamealo, feila pelo sr. Jose Julio, manteve as dou- 
trinas voladas, dando.lhes unicamente uma colloca- 
qão differenle. Por isso, náo pbde haver duvida de 
qne, apesar da redacção generica do art. t058.O 
o.' 4.", o sr. Jose Julio sbmeole se queria referir aos 
menores não emancipados, visto ser esta a doutrina 
do projecto do sr. Visconde de Seabra, votada pela 

, eommissro revisora na sessão de 30 de novembro 
de 1866. O prnprio sr. Dias Ferreira se convenceu 
do pouco valor da sua argumentaçáo, pois aban- 
donou a sua opinião no vol. v da primeira edição 
do seu commentario e nos vol. I e 11 da nova edição 
desta obra, julgando mais razoavel a opinião dos 
que inbndem qiie o preceito do art. 1058.". fallando 
de menores, uiiicamente abrange os menores não 
emancipados. 

b) O argumento derivado do art. 1835." não pbde 
ler o valor que d primeira vista se lhe pretende dar, 
pois tracta de interpretar uma clausula testamentaria, 
e por isso não pode ter influencia alguma sobre a 
capacidade. 

c) Não basta dizer que o casamento e o aclo mais 
imporlanle da vida para se julgar eslabelecida a 
restricção ao art. 308.O; 4 necessario baseaba num 
lexto legal. E' cerlo que, como nota a Hevisla de 
Legislaçáo e de Juriqrudeencia, o casamento e um 
acto de grande impnrtancia social, mas, desde o 
momento em que o legislador náo tornou dependente 
do cousentimento pabrno a validade do malrimonio 
dos puberes, não se explica a razão da uecessidade 
dum tal cunsentimento relalivamente aos menores 
emancipados, simplesmente no intuito de tomar 

caulelas com respeito aos bens dos nubenles, visto 
a administração e disposição desses bens jB perten- 
cer a estes pelo facto da ematicipaçáo. 
d) O facto de nãs apparecerem penalidades para 

aquelles que coutrabirem cdsamenlo contra o dis- 
posto no o." 5.O no art. 1058.P, explica-se pela 
bistoria desta disposição, como depois veremos. 

e) f l a ,  elfectivamente, a incoherencia notada entre 
os ar#. 306.' e 1061.0, quando se admitta a opinião 
do que o n.' i." do art. 1058."comprehende unica- 
mente os menores não emancipados. Mas tambem 
se d6 incohereocia entre o que dispõe o arl. 10B1." 
5 i.", e 304.h.0 $.O, podendo o avô que exerca a 
tutela auctorizar o casamento do menor, donde 
deriva a emancipação, e não lhe sendo facultado, 
mas ao conselho de familia, emancipal-o por coa- 
cessão. 

Precisam tambem para casar do consentimento 
dos seus paes ou daquelles que os representam, 
por incapacidade natural, os maiores inhibidos de 
reger a sua pessoa e beiis (n.O 1." do art. 1058."). 

A grande dificuldade que apresenta esla parte do 
o.* 4." do art. 1088." ij a da determinação das pes- 
soas maiores inhibidas de reger a sua pessoa e bens, 
a que o arligo se r~fere. Devemos excluir os iriter- 
dictos por demencia, porque os actos praticados 
por estes, durante a interdicçiío, são nutlus de direito. 
Os incapazes accidentalmenb tambcm devem ser 
poslns fora do campo da discussão, pois esses não 
dão iogar nem a tuteia nem a curatela; a elles ou 
aos seus herdeiros pertence o direi10 do rescindir os 
acios praticados durante a incapacidade (artt. 353.O 
e 3 1 5 . O  ). 



Mas então quaes são os incapazes que se com- 
prebeodem naquella expressão - rnaiore~ inhibidos 
de reger a sua pessoa e bens ? 

Parece que não são os prodigns, pois, como diz 
o Commentador, os prodigos não estão inhibidos 
de reger a sua pessoa e bens, segondo o preceito do 
art. 4058.h.O i.", mas si, de reger os beos nos 
termos da sentença (art. 3C4."), nem estão debaixo 
de tutela, e sb aos tutelados se refere o 9 4.O do 
art. 1060.'. 

Tambem parece que não sâo os surdos-mudos, 
pois, argumentando do mesmo modo, púde dizer-se 
que, segundo o art. 337.". só sao postos em tutela 
os surdos-mudos que não tiverem capacidade para 
reger os seus beos, o que rnoslra que a incapacidade 
dos surdos-mudos e simpiesmeute para a regencia 
dos bens. 

Tambem parece que não sàlo os incapazes por 
sentença, visto a incapacidade por senlença ser 
$6 relativa aos bens e não dar logar a tutela 
( artt. 355.'-358.'). 

Então esta parte do n."." do arl. 1058.O não ba 
de ter applicaçáo 'l Em i-isia destas considerações, 
como se ba de inteader o n.O 1 .O  do art. !038.O, na 
parte que se refere aos maiores inhibidos de reger 
a sua pessoa e bens? 

Parece-nos que aquella expressão - maiores inhi- 
bidos dc reger suas pessoas e bens, se não deve 
intender em todo o seu rigor, e que se refere aos que 
não lEem capacidade plena. Eis as razoes em que 
aos fundamos: a) doulro modo ficaria sem applica- 
ção a ultima parte do o.' i."o arl. 1058."; b) os 
prodigos e os surdos-mudos não podem praticar sem 

auctorização actos muitas vezes insignificantes rela- 
tivamente aos bens, e por isso lambem não devem 
podêr celebrar sem aquella auclorização o casamento, 
que e um acto muito mais importante; c) os tutores 
e curadores são entidades que, embora tenham nome 
diversn, tEem um fim commum - complelar a capa- 
cidade dos que Ibes estão sujeilos. 

Em harmouia, pois, com esta opinião, cornprehea- 
demos na segunda parte do n . O  #(.O do arl. 1058." os 
prndigos e os surdos-mudos, visto ja hoje não haver 
incapacidade por sentença cundemnatoria, e termos 
eliminado do campo da discussão os interdictos por 
demencia e os incapazes accidentalrnente. 

O casamento das pessoas que teem o impedimento 
impediente da incapacidade nalural precisa em geral 
de ser auciorizado por ambos os paes, visb o 
art. 1061." citado providenciar para o caso de dis- 
sentimento entre os paes, o que estd em harmonia 
com o n." i."o art. 1058.", que falla no consenti- 
mento de seus paes. Quando houver divergencia 
entre os paes, prevalece a opiuiáo do pae (art. 1061 .O), 

o que não B mais do qiie uma consequencia dos 
principias que o codigo admittiu a respeito da orga- 
nização do patrio podei' (art. t38.7. Se existir um 
sd dos paes ou se o outro se achar legalmente 
impedido, basla o consentimenlo do que sobreviver 
ou não estiver impedido, excepto se, sobrevivendo 
a mãe, esta passar a segundas nupcias, e não fôr 
confirmada na administração dos beus do filho, 
porque, em tal caso, esta faculdade pertencera ao 
conselho de familia (art. 1061.O). Por isso, tem-se 
intendido que basta o consentimento da mãe quando 
o pae al iver ausente, porque, embora o art. 1061.' 



não se refira expressamente a ausencia. comprehen- 
de-a, visto clla ser um impedimento, como se deduz 
do arl. 1 3 9 . q s l a  doutrina, porkm, unicamente B 
verdadeira no caso da ausencia em sentido slricto, 
pois sb enlão se susperide o palrio poder, nos ter- 
mos do arl. !o&.* n.D B.@. Não pode tambem haver 
duvida de que a mãe qiie perfilbou seus filhos me- 
nores illegilimos, depois da morte do pse rierfillianle, 
6. comparente para auctorizar o casamenlo destes, 
ris10 ella adquirir pela perliihação o palrio poder 
sobre elles, com excepção do usufruclo dos seus 
bens, como determilia o art. 166.' 

Na falta ou impedimento dos paes, perlence ao avô, 
exercendo a tutela. conceder ou negar a licença 
(art. 106i.' g 1.9. Na falta ou impedimenlo dos 
paes e dos avos, pei-tencarA esta faculdade ao conse- 
lho de farnilia fart. 1062.O 8 2 . O ) .  

Estes principias soffrem algumas restriccões, no 
que diz respeito aos filhos perfilhados, não perfilha- 
dos mas perfilhaveis, espurios e abandonados ou 
expostos. 

Relativamente aos perfilhados, devem observar-se 
as disposições dos artt. 4058." e 1061." com as 
seguintes modificações : a) como os filhos perfilha- 
dos, com respeito a tutela, são estranhos a familia 
(art. 478.O), o avô não tem o direito de, na falta 
ou impedimento dos paes, conceder ou denegar a 
licença para casamenlo; b) as attribuiqões do coo- 
selho de hmilia Bcarn pertencendo ao conselho dos 
vizinhos, nos termos do art. 276.'; c) se os paes 
tiverem coiileslado a sua paternidade e forem coo- 
vencidos judicialmente, pertence ao cooselho de 
vizinhos conceder o11 denegar a dicta licença, visto, 

segnuiio o art. 166.'. os filbos perfilhados nesle 
caso não eslarem sujeitos ao poder paternal; d) se 
sb um dos paes conleslou essa paternidade. pertence 
este direito ao oulro (art. 166."). 

Pelo que respeita aos náo perfilhados mas perfi- 
Ihaveis e aos espurios, a concessão de licença para 
casamento pertence ao juiz (artt. 167.O, I3Ei.O 
e 282,'). 

Do mamo modo, se o menor fdr exposto ou 
abandonado, perlence egualmente ao juiz a concessão 
de licença para casamento (artt. 293.O e 482.O). 
0s lermos em que este consentimenlo deve ser 

dado encontram-se nos artt. 773." e g unico e 77b.O 
e 9 unico do codigo do processo civil. Segnndo estes 
arligos, e oecessario disliliguir duas hypotheses: 
a) consentimento dado pelos paes ou avús; b) casa- 
mento auctorizado pelo conselho de familia. No caso 
do consentimento ser dado pelos paes ou avíis, não 
depende de formalidade aigoma judicial, e por isso 
póde ser prestado por meio de escripto assignado 
por elles e devidametite reconhecido, ou por oulrem 
a seu rogo com testemunhas quando não podkrem ou 
não souberem escrever, aulhenticamente reconhecido 
nos termos do art. 8 3 . q o  decreto de 14 setembro 
de 1000, e p6de tambem ser prestado verbalmente 
no acto do casamenlo em presença das lestemunbas 
que ioíervierem. No segundo caso, o juiz, em vista 
da detiberação do conselho de familia, mandarã passar 
alvarb, mas esb,  quando o conselho tiver decidido 
que se faça contracto ante-nupcial, não sera passado 
sem que se apreserite o traslado da escriplura, cele- 
brada com intervenção do curador dos orphãos, e a 
certidão do registo provisorio ou da apresentação, 



no caso de dote on de hypotheca para segurança 
delle. 

O codigo do processo não previne a bypothese da 
concessão de licença para casameolo pertencer ao 
juiz. Nesle caso, a licença serã lambem concedida 
por meio de alvarl, que 4 a forma propria para isso. 

Da concessão ou denegação de licença em nenhum 
caso ha recurso (art. 4062."). Ja houve quem duvi- 
dasse se, em vista do art. 484.' do codigo do processo 
civil, poderia supprir-se judicialmenle a falta desle 
consentimenlo. A Revisla de Legislnpio e de Juris- 
prerdencia, porBm, sustentou que do art. 484.O não 
se podia deduzir esta conclusão, pois elle não 
especifica os casos em que ha ou não ha supprimento 
judicial do conseiitimeoto, mas sb estabelece o pro- 
cesso a seguir nos casos em que aquelle snpprimento 
4 permitlido. O codigo civil, a quem compete indicar 
esses casos, e expresso no art. 1065.0 

SerA necessario qtie os paes indiquem na licença 
a pessoa com quem o menor ba de casar? Sem dovida 
que sim, porquanto a licença não B concedida s6 em 
atteoção da capacidade necessaria para casar. mas 
tambem em consideração das qtialidades pessoaes e 
posiçáo da pessoa com quem o menor quer casar. 
Tambem náo pdde haver duvida de que o conseoti- 
mento pdde ser revogado ate o momento da celebração 
do casamento '. 

1 Direito, anno 3.: n.@ i7, pag 263 ; Raperlmo jurtdim, 
do sr. Antonio Lopes da Silva, lom i!, (Caimbra, 1887) verb 

casamento . pag i52 e 153; Dlrnto, anno 4.7 pag 446; 
Remirda de Legirlayie t de Jarrisprudmcto, aniio 2 O, pag. 848 ; 
Dias Ferreira, Codtgo @vil annotado, 1.. ediçzo, tom. 111, pag. 10 
e seg, tom. v, pag. 381; 2: ediçao, val. r, pag. 4i.5 e 11, 

86. - b) Por incapacidade civil. - O impedi- 
mento impedienle por incapacidade civil encontra-se 
estabelecido no n.' 2." do arl. 10õ8.0, onde se 
prohibe o casamento ao tutor e aos seus descenden- 
tes, com a pessoa tutelada, emquanlo não finda a 
totela e as contas desta não eslão approvadas, 
excepto se o pae ou mãe fallecidos o tiverem 
permiltido em seu bslamento ou em outro escripto 
autheotico. Este impedimento tem sem duvida a 
eina jusliíicação legal nas importantes attribuições 
que o codigp dB ao tutor relativameob ao casamento 
do menor, e sua razgo hislorica na necessidade de 
evitar um abuso que se ia tornando frequente entre 
nós. O tutor de menor rico muitas vezes prevale- 
cia-se da sua posição para casar elle mesmo, ou fazer 
o casameolo de algum de seus filhos com o tutelado, 
no intuito de lhe ficar com a fortuna, ou mesmo 
para evilar o exame rigoroso das contas, que tivesse 
de prestar pela tutela. 

pag. 396; Dias Ferreira, Codigo do procuiso civil annofodo, 
tom. [r, pag. 26.7 ; Act. da com. rm., pag h78,54f e 608; Dias 
Ferreira, Codigo do processo nwit annotado, tom. rr, pag 298 a 
iieg ; Reaiaia de Leg8slagio e ds durirprudrncia, anno 26 O, 

o.° 118k, pag. i9;  Rsplamento ch registo parohiial, de M. L. 
Coelho da Silva, (Porto, i89k), pag. 65; Breilo, anno r, 
pie.  147; Muntral do ptaaessa de inasniario em I.' itsslam'a, de 
Eduardo Jod da Silva Carvalho, 8 86, pag. 476;  Rwkla  ds 
h i t o  Administratioo, rol, il, n.' 224 ; Direiao, tom 8, 
anno de 1886, n.0 3, pag. h?., e Regulommto do reguio parodia1 
cit., pag. 69 ; Rmirto db Le~isto@o e de JurisprudmEin, 910 anno, 
n.* 999, pag. i63 e 466; Directo, anno 9.; pag. $94 ; Dias 
Ferreira, Codigo tivil annotado, tom, rr da 2." ediçao, pag. 299. , 



O impedimenlo da incapacidade civil oáo se refere 
aos paes, e por isso não se pbde considerar probibido 
o casamento de um iodividuo com a enteada de seu 
pae, como se deduz do o." 8." do art. 1058, tão 
claro a este respeito, que atb não se cornprehendem 
as duvidas que sobre isto se tõem levantado i. 

87. - c) Por adulterio. - O adulterio é tam- 
hem outro impedimento impedieote do casamenlo 
civil, visto o n.O 3 . O  do art. 1058." prohibir o 
casamento ao conjuge adultero com o seu cumplice 
condemnado como tal. Aqui a palavra cumplice não 
tem a sigoiãcação rigorosa que lhe aitribue a scien- 
cia criminal e a legislação penal. 

Segundo o direi10 penal, são auctores, alkm de 
outros, os que executam o crime ou tomam parta 
directa na execução. Ora aquelle que cohabilou 
com o conjige adultero tomou parte directa na 
execoção do delicto, e portanb em rigor tornou-se 
~ o - r e o  auclor. E que a palavra cumplice do n . O  3.O 
do art. i038.950 é empregada em sentido rigoroso, 
demonstram-oo os seguintes argumentos : (I) em 
logar de fallar em cumplice, devia fallar em cum- 
plices, pois podiam ser varins ti o fundamento da 
prohibição do casamenlo colhia para todos ; b) seria 
absurdo que se prohibisse o casamento entre o 
adultero e os seus cumplir.es, e se permittisse entre 
ii adultero e o auctor do adulterio. De Lirdo o que 
acabamos de dizer se deduz, sem a menor duvida, 

Dias Ferreira, Codigo crvd annolado, tom. 11, da Za ediggo, 
pag. 299; Direito, tom. vri, pag 5575; Repertorio juridico, 

. tom. rr, pag. i57. 

que o codigo devia ler empregado a expressão 
co-r& aoctor. E' mais uma prova do pouco cuidado 
que houve na tedacçlo d'sste artigo. 

Mas, como se ha de applicar esta disposicão do 
n.O 3.' do art. 1058." ao casamento calbolico ? 
Segundo esta disposição, para que haja o impedi- 
mento impedieote de adnlterio, 13 necassario: a) 
adulterio; b) que o cumplice (co+reu-auctor) tenha 
sido condemoado como tal. 

Segundo o direito canuaico, para qne o adulterio 
constitua um impedimento dirimente, B necessario: 
a) que haja  addterio verdadeiro, formal e consum- 
mado; b) que haja promessa de casamenlo feila e 
acceita sioceramenle; c) que se tenha verificado este 
facto durante a vida do conjnge. De modo que o 
direito canonico não exige, por um lado, que o 
cumplice tenha sido condemnado como tal, e, por 
outro, requer, além das condições neeessarias para 
a existencia do crime de adulterio, que haja promessa 
de casamento e que esta promessa se tenha verificado 
durante a ~ l d a  do conjuge offendido. 

Ha, pois, uma bypolhese em que a applicação do 
n." 3 . O  ao casamento cathoIiw não offerece duvidas ; 
e b quando o cumplice do adulterio, em que não 
houve promessa de casamento feita em vida do 
coojuge offendido, foi condemnado como tal, por- 
quanlo, não tendo as leis canonicas previsto e sb  
caso, nada obsta a que se torne effectiva aquella 
applicação. 

Mas a difficiildade apparece em toda a sua clareza, 
quando no adulterio se reunem estes requisilos: 
a) condemoaçáo do cumplice como tal ; b) promessa 
de casameolo IeiLa em vida do cuojuge ofiendido. 
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Deve considerar-se este impedimeolo como impe. 
diente ou como dirimente 9 

Mas o direito canonico ainda pbde dar logar nesta 
mabria a oulras duvidas. Como vimos, o adulterio 
juncto com o conjugicidio 13 um impedimento diri- 
mente qnando: o) tenha havido adulterio verdadeiro, 
formal e coosi~mrnãdo; b) lenha havido homicidio 
consummado; c) tenha sido commettido o homici- 
dio por um dos adulteras, com a inteução de 
casamento. 

Supponhamos que a estas condições se vem a 
ajunctar a da condemnação do mmplice como tal, 
do o." 3." do art. IO58.'. Qual B a disposição que 
tem de prevalecer - a do art. 1058.", que considera 
este impedimenlo como impediente, ou a do direito 
caoonico, que o considera como dirimente ? 

Atteodendo a que o legislador não quiz esiabele- 
cer em materia de casamento catbolico priocipios 
contrarios ao direito canooico, pois determinou no 
art. fW9.' que o casamento calholico sb produz 
effeitos civis sendo celebrado em coiiformidade com 
as leis canonicas recebidas neste reino ou por ellas 
reconhecido, e a que se não pode conceber um casa- 
mento catbolico em que não tenbam sido observadas 
as leis da Igreja que affectem a validade deste acio, 
porque sb esta B compelente para definir e regular 
as suas condições e effeitos espiriluaes ( arl. 4070.O), 
intendemos que o adulterio unicamente B impedi- 
mento impediente do caçameolo ealholico, quando, 
tendo sido o cmplice condemnado como tal, o 
adulterio náo reveste os caracteres estabelecidos 
pelo direito canooico para ser um impedimento 
dirimente. 

h, pmm,  fôr dispensado este impedimento caon- 
nim, nem por isso deixa de subsistir o impedimento 
t e n t e ,  com todos os seus effeitos, quando 
~nnegredido I. 

88. - d) Por oonjugicidto. - O conjogicidio 6 
um imped~mento impediente do casamento calholico 
nos termos seguintes : o conjage coodemnado como 
anctot, ou como cumplice do crime de bomicidio. 
on de tentativa de homicidio contra o seu coosorte, 
não pode casar com a pessoa que, como aiictor, ou 
como cnmplice, haja perpretado aquelle crime, ou 
concorrido para elle ( n . O  4 . O  do artigo 1058.9. 

Ngo se refere o legislador expressamente ao crime 
de bomicidio frustrado, que estA evidentemente com- 
prebendido na palavra homicidio, em que se náo faz 
diritincção entre o consummado e o frwtrado. Não 
B necessario para que haja este impedimento que o 
tiomicidio tenha sido commettido com a intenção de 

'matrimonio, como se dediiz claramente do texto 
legal. Com Loda a razão procedeu assim o legisla- 
dor, visto ser muito di£ücil provar aquella intenção. 
alem de sempre ser immoral e revollante o casa- 
menlo do conjoge sobrevivo com o que praticou tal 
crime ou coocorreu para elle. 

O codigo italiano unicamente se refere na sua - probibiçáo ao homicidio voluntario. O nosso codigo 
não faz esb limitação, mas deve suppbr-se, visto os 
impedimentos serem de interpretaçáo reslricta. e o 
0.' 4.' do arligo 4068.O fallar de bomicidio que 

1 Diaa Ferreira, C o d v  nvil rinnolado, iom. ri, da 2: edipo 
pag. 299. 



admitie tentativa, que nunca se pode dar sem in&o- 
ção criminosa (arligo 4i.Odo codigo penal). Assim 
intendemos que o impedimento civil de cunjngicidio 
não abrange a hypothese do artigo 368.O do codigo 
penal, qoe lracta do bomiddio meramente culposo. 
a do artigo 368.', que pune o crime de ferimentos e 
n io  o bomieidio, e a do artigo 361." g noico, em que 
a morte B uma coosequeo~ia meramente culposa da 
offensa corporal. 

Como rimos, pelo direilo caoonico. o conjugicidio 
B um impedimento dirimente do casamento catho- 
lico, havendo: a) homicidio consummado; b) conspi- 
ração de amba os cooteabentes; c) intenção de 
casar por parte de ambos os criminosos, ou pelo 
menos de um delles. Náo se dando as condi@s do 
direito canonico e verificando-se as do codigo, n8o 
ha duvida que se deve eoosiderar o conjugicidio 
impedimento impediente. 

Mas, como proceder, se se verificarem as condições 
do direito caoonico cumulativamente com as do 
direito civil, necessarias para a eaistencia do impe- 
dimento civil impediente? Em harmooia com A 

nossa orientaçáo, damos preferencia ao direilo cauo- 
uico. Tem aqui lambem applicação o que dissemos 
sobre a dispensa do impadimento caoonico de adut 
terio e persistencia do civil. 

80. - e) Por ordem ou voto reconhecido pela 
lei. - Outro impedimento do casamento catboiim 
que B apresentado pelo codigo civil como impedieote, 
B o da ordem ou voto solemoe reconhecido pela lei 
(n.O 5 . O  do artigo 'o038,0). 

Mas evidellemeaie que tal impedimento tem de 
ser considerado dirimente, pois nloguem pode admit- 
ur como casamento catholico aquelle que a Igreja 
não sancciona como tal. O casamento calholico sb 
produz eüelbs civia sendo celebrado em eonforrni- 
dade das leis caoooicas recebidas nesb reino ou 
par eiias reconhecido (artigo 106Q.D). Ora, como 
as leis caoooicas consideram nullo o casamenu, 
contrabido entre pessoas sajeitas ii lei do celibato, 
segue-se, que, apesar da pouca clareza do artigo 1059." 
do Codigo, se deve intender que B nullo o casamenlo 
celebrado entre essas pesscas. 

O arligo 1059.* estl mal redigido, pois devia 
referir-se somente aos 0.O' I.", 3.O e 4.d do 
ariigo itKi8.'. mas como tem de iotender-se, em 
harmooia com os artigos 1069.0 e 4070.". detsrmi- - 
nado fica o seu alcance. A hisloria do n.O 8.O do 
arligo 1058.' lambem abona esta opinião, visto a 
commiasão revisara, na sua sessão de 10 de oovem- 
bro de 4864, ter approvado a proposta do Sr. Marleos 
Ferrão para que se declarasse nullo o casamento de 
pessoas ligadas por volos solemnes, e o ministro da 
justiça ter diclo na camara dos dignos pares, quando 
se discutia o projecto do codigo civil. que o casa- 
mento dos padres, mesmo civil, era nullo. 
Em todo o caso, o Codigo c i ~ i l  náo permitte uma 

conclusão tão absoluta, pois B indubitavel, em face 
dos arligos 4059.0, 108!,0, i089.O e 4090.". que os 
ligados por ordem ou voto solemoe podem casar 
civilmente. Tem-se diclo que o clerigo sujeito A lei 
do celibato que casar civilmente pralica uma reuuo- 
cia publica da religião, commette um acto de apos- 
tasia, que não sb não B permittido, mae ai4 B punido 



pelo artigo 138.qo Codigo pena[. O artigo 138." 
do Codigo penal não considera o casamenlo conlra- 
hido contra o disposto no u." S." do arligo IOti8.O 
como renuncia publica de reiigiáo, e por isso este 
artigo não B applicavel a tal casamento, vislo na 
Iegislação penal não se admillir a analogia. nem a 
inducção por maioria de razão para qualificar qual- 
quer facto como crime (artigo 18.O do Codigo 
penal) i. 

90. Efieitos da transgress8o dos preceitos 
jaridicoa sobre os impedimentos civia impedientes 
do casamento catholico. - Os efleitos da transgres- 
sHo dos preceitos legaes sobre impedimentos civis 
impedientes podem considerar-se relativamenie ao 
ministro eeelesiaslico que celebrar o casamento e 
relalivameute aos conlraheotes. Segundo o artigo 
1074.' do Codigo civil. o ministro da Igreja, que 
celebrar algum casamento contra o que dispõe o 
artigo iOa8."ncorre uas penas comminadas na I& 
penal. Ora o 6 2.' do artigo 136." do Codigo penal. 
dispõe que todo o ministro ecclesiaslico que abusar 
das suas funyões religiosas, procedendo ou man- 
dando proceder á celebraçío do malrimouio sem que 
pwviamenle ientiam tido logar as formalidades que 
as leis civis requerem, serl condemnado em prisão 
mmeccioaal de um alb dou8 annos e multa de um 
mez a um anno. 

1 Rmirza dc bgtkloçh s de jurirprudcncia, tom. I, pag. 189; 
Dircilo. b m .  $, par. 958; Sr. Dr. Araojo e Gama, Casornenro 
ciml, pag. 190; Dias Ferrein, Cdigo mil miiatado, tom. it, 

da 1.' adiçb,  pag. 300 e seg. 

Se o impedimeuto fir impedieute segundo o codigo 
civil e dirimente segundo o direito canouico, tambem 
lem applicação o art. 136." 9 2.O do mdigo penal. 
Mas a o impedimento canonico dirimente fdr dis- 
pensado? Subsiste o civil, caso se dbrn as condi- 
ções exigidas pela lei, e por isso tem logar a peua- 
lidade do arl. 4 3 6 . O  8 2 . O  quando o ministro da 
Igreja celebre tal casamento. 

Jii se veulilou a questão, se a auctoridade eccle- 
siastica que mandar celebrar o casameuto fica aujeila 
õ penalidade do art. 438.O 3 9.". Parece que não 
pbde haver duvida sobre a affirmativa, vislo o 
art. 136.O $ 2.'' se referir expressamente tambem ao 
ministro ecclesiastico qne abusar das suas funcções, 
mandando proceder ii celebração do casamento, sem 
que previamente tenham tido logar as formalidades 
que as l e i s  civis requerem. I3 certo qoe o art. 107i.O 
se refere sb ao celebrante e não ao mandante. mas, 
como o fim do art. 407i." é remetler o executor 
da Id para o codigo penal a quem compete espe- 
cificar os diversos crimes, tem de subsistir esta 
inrerpretação. tanto mais que seria absurdo que o 
mandakrio fosse responsavel criminalmeoie e não 
o mandante. 

Os efieilos da transgressão dos prewitos juridicos 
sobre oe impedimentos cids impedientes, considera- 
dos relativameute aos conlrahenbs, variam conforme 
os impedimeoioe. 

Os menores não emancipados e os outros incapazes 
comprehendidns no o.' 4.O do art. 405B.D. que casam 
sem consentimento dos seus paes ou de quem legal- 
menle os representa. incorrem em duas ordens de 
penas: a) o casamento considera-se como mntractado 



com mparaçlo de bens ; b) não pbdem haver a admi- 
nistração dus seus bens os menores não emanci- 
pados, emquanlo a80 chegarem 2 maioridade e os 
maiores debaixo de totela, emquanto uão cessar a 
causa da interdicção, podendo tanlo uns como ontms 
pedir os alimentos necessarios até onde chegarem 
os reudimentos desses bens (art. (MO.*) .  Mas, 
comparando o $3.' do art. i060.0 com o art. 1098.", 
nola-se uma desharmonia, pois este artigo diz que, 
na Llh de qualquer accordo ou convenção, intende-se 
que o casamento B feito segundo o costume do reino. 
excepto se fdr contrahido com quebra das disposi- 
ções do art. i058.O 0.O' (hypotbese para que 
providencia o 3.' do art. 1060.') e $.O, porque 
nesse caso intender-se-ha qne os conjuges são casados 
com simples communhan de adquiridos. Assim, no 
9 3 . O  do ar:. 1060.* impõe-se, como peua do imps 
dimenlo impediente da incapacidade natural. a sepa. 
ratão de bens, aqui a simples communbão de 
adquiridos. 

Não podemos dar largo desinvolvimento a este 
assumpto, porque isso tomar.nos-hia o tempo de 
que precisamos para o estudo doutras materias. 
Podemos, porem, desfazer tal contradicção, obser- 
vando que a separa@o de bens abrange a commu- 
nháo de aquiridos, sempre que esta se não tenba 
excluido expressamente (art. li2S."). Ou, por 
outras palavras, o regimen da simples communhão 
de adquiridos pMle ser estabelecido tacita ou expres- 
samente. Tacitamente, quaudo na separação de bens 
não se exclnem os adquiridos, expressamente, quando 
os esposos declaram que querem casar com aquella 
forma de regimen. De modo que riso ha conrradi- 

q?io alguma, desde o momento em que a expressão - separapio da bens uo 4 3." do ari. iOBO.O tm na 
realidade o mesmo valor juridico, que a da simpie8 
comirrihão de adquirfdos no art, 1098.', pois nãio se 
estabelece naquelle caso a excliisao dos adquiridos, 

Deste modo, julgamos prejudicada a opinião de 
Dias Ferreira, que iiitende que no conlliclo enlre o 
art. 1063.9 3." e 1098.0 deve prevalecer o arl. i083.", 
por tractar delerminadamente do assumpto, por assim 
ficar a pena correspondenle As traosgressõao dos 
n." L" e 2 . O  do art. 1058.O identica A das trans- 
gressões dos 0.~@3.~ e &.O, nos iermos do preceito 
do art. i06L0, e por ser uma disposiçáo mais 
razoavel, pois 4. um castigo mais condigno para os 
qne casam coulra o disposto no art. 1058.". 

Como ja dissemos, a segunda penalidade da 
transgressão do n." 1 . O  do art. 1068.O 6 a dos 
menores uão emancipados e os maiores debaixo de 
tutela não poderem haver a administração dos sens 
bens, os primeiros antes da maioridade, os segundos 
emquauto não cessar a cansa de interdicção, podendo, 
porem, tanto uns como outros pedir os alimentos 
necassarios, a14 onde chegarem os rendimeutos 
desses bens. 

Esta disposição, no que respeita aos menores, esM 
em harmonia com o art. 306.O, segundo o qual a 
emancipaflo por casamento sb produz os seus efleitos 
legaes, tendo o vaiáo dezoito annos completos e a 
mulher dezaseis anuos, e kndo sido o casamento 
competentemente auclorizado. 

O Direito concorda em que os menores casados 
contra o disposto no art, i058." continuam como 
dantes sujeitos ao patrio poder ou i tutela, mas 



faz uma restricçIo a esta doutrina, que inuliliza 
completamente os seus effeitos juridicos. E assim 
iotende que, se o marido fbr maior e menor a 
mulher, pertence a administração dos bens ao ma- 
rido, devendo, porem, supprir-se judicialmeute a 
auclorização da mulher, nos casos em que ella fdr 
precisa, e que, se a mulher fbr maior e menor 
o marido, 8 a mulher que le r I  a administração, 
fazendo-se devidamente auclorizar para aquelles casos 
em que a Iei o exige. 

Fundamala a sua doutriiia re1ativ.d A primeira 
hypotbese (casamento de um maior com uma menor 
não auclorizada ), no arf. 4 189.*, que dispõe que a 
administração de iodos os bens do casal perlence 
ao marido, e no art. 1i9i.O e outros, donde deriva 
qoe o marido não pbde praticar certos actos sem 
couseniimento da mulher, o qual, uão podendo ser 
dado por ella. em virtude de estar sujeita ao palrio 
poder ou A tutela, precisa de ser snpprido judicial- 
mente. Baseia a sua doulrina relativa a segunda 
bypolhese (casamento duma maior com um menor 
não auctorizado), nos arlt. 1189.' e 1í90.0, segundo 
os puaes 1 mulher pertence a administração do casal 
no impedimento do marido, podendo por isso neste 
caso praticar todos os actos ordiuarios da adminis- 
traçso, e deveudo soccorrer-se, emquanto aos outros, 
aos remedios consignados no arf. 1190.0, qne manda 
recorrer para as alienações ao conselbo de familia, 
sem esquecer que, segundo o arl. 1Ji6.", a mulher 
p0de contrabir dividas para fim que não permilia 
se espere pela cessação do impedimenlo. 

Mas. como pode ser investido na adminislração 
dos bens do menor uZo emancipado o seu conjuncto, 

no caso da kransgressão do n.* i.D do art. 1M6.0, 
ge o 5 1 . O  do art. 1069.a se oppõe a em tal proce- 
d jmento expressamente ? 
E' por isso que a Reoisla de Legisiapão e ds Juris- 

prdwcia sustenta, com toda a razão, que o marido 
n8o pbde reclamar a administração dos bens da aua 
mulher menor não emancipada, vislo a menor con- 
tinnar sujeita I mesma adminislração a que estava 
sujeita antes de casar, e o marido sb poder invoer 
nesta materia o direito da sua mulher. 

Os menores não emancipados e os maiores debaixo 
de totela que casarem sem a necessaria auclorizaçáo, 
t&m direito a que lhes sejam arbitrados dos rendi- 
mentos dos dictos bens os alimenlos necessarios ao 
seu estado. 

Broschy intende que a taxa dos alimentos não 
quer dizer que nelles se invertam todos os .rendi- 
mentos dos bens, mas sdmente que nunca aquelles 
excedam estes i, e leva tão longe a applicam deste 
principio que chega a dizer que lhe a parece conforme 
I lei que esses alimentos sejam taxados, uáo para 
um casal, mas sb emquanto seria ueeessario para o 
nubenta menor. A lei não quiz hsorecel-o nem 
animal-o a casar-se sb por mero capricho, e então a 
pena aio pode ser darelhe meios de o saciar 1. 

Esta interpretação B pouw admissivel : porque 
contraria a bt lra do $ unico do art. 306.', que diz 
m ser-lhe-hão arbitrados. . . os rendimenlos necessa- 
rios ao seu estado i ; porque causaria, sem motivo 
justificado e com grave damno social, a miseria de 
muitas hmilias. 

A penalidade que estamos analyzando @de, no 
que diz respeito aos interdictos, dar lugar a um curioso 



exemplo dum argnmmlo a contrario smr, gne Dias 
Ferrdra apresenta nos termo8 seguintes: r Quem 
comparar o art. 1058.' com o g %.O do 1060.qirA 
que os maiores debaixo de tateia, casando, s6 Bcam 
impedidos da adminislração dos seus bens, tendo 
mlebrado o casamento sem licença de sens paes on 
de quem os represeate, porque o objeclo do art. 1080.0 
parece ser a designaçlo das penas que cabem aos 
que iufringirem as disposições do art. 10T8.a, penas 
que náo cabem a quem não as infrinja e náo as 
infringiu o maior 8ob tutela que casou com a lieença 
de seus paes ou de quem os represenle r .  

Esta interpreta~io, qne considera o casamento dus 
inierdictos competentemente auctorizado como um 
meio de levautar a interdicção, tem sido geralmente 
abandonada, porque contra ella protestam os artt. 
336.*, 339.O, 3õ%.@ e 358.", onde o codigo civil, 
traclando determinadamente dos diversos modos por 
que acabam a8 interdieções, não falla do casamento 
como tendo este effeito; bem como os artt. 434.' e 
43%' do codigo do processo civil, qoe não se rele- 
rem ao processo para levantar a interdicção por meio 
de casamento. 

Por isso, tem-se jnteudido que. quer os inlerdiclos 
casem com lieeoça, quer sem licença, continuam sem- 
pre sem a administração dos sens bms, emquanlo náo 
ees8ar a interdicção. O 5 %"o art. 4080.O apresenta 
esta idea unicamente para o caso de os inbrdictos 
casarem sem lieença, porque B exactamente desta 
hypolhese que tracta e não prejudica denenhum modo 
as disposições geraes do codigo sobre este assnmpto. 

Esta opinizo, porem, deve reslringir-se em har- 
monia ~ o m  os principios geraes qne reguiarn a 

inbrdicção. E' assim que a administração dos bens 
do maior debaixo de tutela que cana ram a devida 
auctorizaçáo, Bca pertencendo ao outro coojuge, 
excepto se este fdr legalmente incapaz (art. 320.O 
8 i." applicavel aos surdos-mndos por lorga do 
art. 339.O e art. 148D.O), e que o casamento da 
mallier interdicta por prodigalidade devidamente 
auclorizado faz terminar a sua interdicçso, visto n%o 
haver inlerdicçáo por prodigalidade para a mulher 
casada (art. 361.O). Se, porbm, estes casamenbs 
se realizarem sem a devida auctorização, eatLo tem 
plena applicação o 5 2.O do art. J060.0, não podendo 
os respectivos conjuga obter a administração dos 
bens do interdiclo. 

A penalidade do impedimento por incapacidade 
civil encontra-se no art. 1063.0, onde se determina 
que o tutor ou o seu Qescendente que casar com 
a pessaa tnleiada contra o disposto no art. 1088.' 
n." 3 . O  ficar8 inbibido de receber delte cousa algnma 
por doação ou por testameuto, e o casamento serl 
considerado como contrabido com separação de bens. 
Aqui pode tambem levantar-se a duvida, que j A  re- 
solvemos, a respeito da pretendida conlradicção entre 
o 1 3.O do art. 1080." o art. #098.* 

Esta B tambem a penalidade dos que casam 
estando incarsos nos impedimentos impedientes de 
adulterio e conjugicidio (art. 1064.0). 

Note-se, porem, que o tutor seri, alem disso, 
privado da administração dos bens durante a meuor- 
idade da pessoa ruielada, (art. 4063.O g nnico) I, 

1 Direito, tom. vi, pag. 18 e seg. e tom. xtir, psg. 389; Bar: 
nardo Atbeyde, Quertbsr ds dirrilo &vil 8 mmwcial. prg. $i; 
DiMitO, v01 V. pag. 3 13; Rsabra L Isgdogão s ds ~wrisprardris- 



01. Celebração do oasamento oatholico. - AtB 
ao concilio de Trenlo foi admittida pelo direito 
canouico a maxima romana de que o matrimonio se 
contrabia mediaute o simples c~nsentimenlo, sem 
ue~ssidade de formalidade alguma. As Decretaes 
insistem em que o casamento se celebre in facie 
ealegiae, kgitime in conspedu eccle~iae, mas com o 
fim de garanlir simplesmente a pnblicidade do vin- 
culo matrimonial. O concilio de Trenfo dispbs que 
esse consentimentn se devia prestar, sob pena de 
nullidade, perante o parocho proprio e doas teste- 
munhas. O Decreto Ne lemere alterou esta materia 
como vimos, ficando em todo o caso fiel 1 orientação 
deste concilio. 

Parece que a doutrina, b je  dominante, de que os 
contrabentes são os ministros do sacrameuto do 
malrimonio não se harmoniza bem com esta diaposi- 
ção do direito canonico. Em todo o caso. explica-se 
a necessidade da assishncia do parocho ou ordinario 
at celebração do casamento como testemanbas quali- 
ficadas deste acto. 

O casamento pbde ser contrahido por procuração. 
O Decreto Ne temere, exigiudo que o parocho ou 
ordinario assistam ao casameulo por convite e sup- 
plica que os contrahentes lhas tenham feito, e que 
peçam e obtenham a declaração do consentimento 

da, vol. v, pag. 70 e iC, vol. vir, psg, 55 e 37C; Dias Ferrsira. 
Codigo M'oII annotado, tom. 11, da 8.1 ediçgo, pag. 303; tom. rir, 
da 4.' ediplo, pag L I  ; Lopes da Silva, Repsrlorio jnridico, 
h. 11, pag. 156; Bruschy, Mamil do dar& na14 pmluggsz, 
tom. tu, pag. 33. 

destes, sem serem obrigados por vioIencia ou medo 
grave, não probibe a manifestação do consentimento 
por meio de maudatario. O fim do decreto foi 
simplesmente acabar com os chamados casamentos 
de surpreza. e não alterar as disposiçties do direito 
canonico sobre a celebraçáo do casamenlo por mcio 
de procnraçso, ciija validade, embora discutida depois 
do conciIio de Trento, 8 geralmeute admiltida. E' 
necessario, porem, que a procnraçao lenha poderes 
especiaes para o casamento, declare explicitamente 
a pessoa com quem se ha de contrahir o casamenin 
e não esleja revogada, nem mesmo tacilamsnte. pelo 
mandante ao tempo do casamento, não valendo se o 
estiver, embora o procurador e o oulro nnbenle igno- 
rem a revogação. Acouselha.se a que os coujuges 
ratifiquem por si mesmo a consenlimento, adcaalelatn, 
non ad naccssi~dm. Os casamenlos por procuração 
encontram-se sanccionados pelo artigo 9 . O  do decreto 
de 9 de abril de f862 sobre o regislo parocbial. 

O malrimonio in ermemi~, isto 8, em immineute 
perigo de morte, e valido e licito quando celebrado 

. perante qualquer sacerdote e duas Lesfemunhas. 
Pur decreto de 16 de maio de 1909 da congregação 
da disciplina dos sacramentos todos os sacerdotes 
que assistem legitimamente a um matrimonio in 
mtrmis podem dispeasar em todos impedimentos 
de direito ecclesiastico, mesmo publicos, com excepção 
do da ordem de prasbytero e da afinidade na linha 
recta por copula licita. Por isso, podem tambem 
dispensar a presença de duas testemunhas, quando 
uão seja possivel encoutral-as. 

Não se devem confundir os matrimonios i# exkemis 
com os casamentos de consciencia, regalados pela 



balla Sais nobis comppT#um de Hento XIV de 17 de 
novembro de i78C, que são secretos e sb permillidos 
em casos gravissimos. como o daquelltrs que vivem em 
eonrsubinato, mas que todos julgam casados, e o dos 
militares nos países em que elles não podem casar 
sem aitingirem uma certa patente. 

Tambern jA sabemos como podem ser celebrados 
os casameulos, quando faltar o parosbo, nos termos 
do decrelo Ne temere.. Tem-se disculido se as pro- 
videncias do Uecreio Ne Lmre, a respeito deste 
assumpto, se podem applicar aos navios. Parece, 
porbm, que se devera seguir a negativa, visto o 
decreto fallar de regiãio, in aJiq8a regiam. 

Segundo o Decreto Ne temere, celebrado o casa- 
menlo, devo o parocbo ou quem suas vezes fizer, 
inscrever immediatameiile, no livro dos casamentos. 
os nomes dos conjuges e das testemunhas, o logar 
e o dia em qne foi celebrado o malrimonio e as 
outras indicações prescriptas pelos livros rituaes ou 
pelo Ordinario proprio. Neala materia, porem, tem 
de se observar entre nbs o decreto de 9: de abril 
de 1862, sobre o registo parocbial. 

O Decreto iVe kmere manda que o parocho averbe 
no livro dos baptismos, relativo a cada conjuge, que 
estes eootrahiram matrimonio tal dia, na sua paro- 
cbia. Quando algum dos contrahenles tenha sido 
baptizado em fregiiezia diversa, o parocho que tiver 
assistido ao malrimonio informara, direclamente ou 
por intermedio da curia episcopal, o parocho do 
logar do baplismo para que este matrimonio seja 
averbado no livro dos baplismos. Parece-nos que 
esta disposiçio deveri ser cumprida, apesar do pre- 
ceiluado no artigo 14.' do decreto de S de abril 

de 1862, segnndo o qual nenhum assento do registo 
parochia1 pode ter mais declarações do que as deter- 
minadas neste decreto, vislo não se tractar de novas 
dealara$hs '. 

O?&. Annullaç?ia do casamento catholloo. - As 
causas por qne pMe ser annullado o casamento 
calbolico são os impedimentos canonicos dirimentes. 
que ja  eslndamos. Ha casos, potbm, em que o 
caeamenlo catbolico viciado por algum destes impe- 
dimentos, pbde ser revalidado. 

Como vimos, um casamento catbolico phde ser 
nullo: por falia de conseutimento (erro, condição, 
violencia ou medo); por falta das formalidades 
exlernas ; por causa de incapacidade (impotencia, 
falta de edade, loucura, ordem, voto solemne, 
vinculo ou ligamen, disparidade de culto, cognação, 
afinidade, honestidade publica. crime e rapto). 

Para a revaiidaçáo do casamento nullo por falla 
de conserilimeulo, e preciso dislinguir: ou a falta 
provem de ambos os conjuges, uu de um sb. No 
primeiro caso, ambos derem renovar o consentimento, 
mas so ua fonna tridentina, quando o impedimeuto 
se tenha lornado publico; no segundo, basta, em 
harmonia com a opiuiáo mais provavel, que o conjuge 
que não prestou o seu consenlimento o renove. 

Quando o casamento 8 nullo por falta das brma- 
lidades externas, pbdem dar-se diflereoles hypo- 

1 Schiappoli, Manual di dititto ecclaiarliw, tom. 11, pag. 326 
s beg. ; Bernardino Carneiro, Dirdo m A e k a d l h  portugudr, 
pab 298 e seg. 



tbeses sob o ponto de vista da revalidação. Se os 
esposos concordam em se apresentar peranle o 
parocho e as duas teslemuubas, então o parocho 
pbde proceder h revalidação do casamento, publica 
on secrelamenle, conforme a nnIlidade e conhecida 
do pabIico ou geralmente ignorada. Se uma das 
partes se recusa a comparecer peranle o parocho, 
mas se faz representar por um procurador ou d l  o 
seo consentimento por carta, o parocbo pdde proce- 
der revalidação publica ou secrelameote, conforme 
a nnllidade iôr ou não geralmente conhecida. 

Se uma das parles se recusa a comparecer peranle 
o parocho ou não se faz representar por procnrador 
nem dB o seu consentimento por carta, a revalidação 
sii se pbde realizar por uma dispensa ia radim, que, 
revogando os efíeiios do impedimento, torna desne- 
cessaria a renovação do consentimento, pedida em 
favor da outra parte, a fim de se obter a legilimação 
dos filhos e a tranquilidade da familia. Se as duas 
partes recusam renovar o seu consenlimenlo, a 
Igreja não concede dispensa e o casamento não se 
revalida. 

Dos casamentos aullos por incapacidade das parles, 
sb se pbdem revalidar aquelles eiijos impedimenlos 
admittem dispensa. A sua revalidação pbde fazer-se 
uu por uma dispensa simples, qne exige depois, 
para produzir effeito, a renovação do consentimento, 
ou por uma dispensa in rudice. 

O casamento catholico nnicamenle pbde ser annul- 
lado peranle o juizo ecclssiaslico ( arl. 1086.0). 
Esla disposição do codigo 8 uma consequencia do 
modo como elle regula o casamento. Se o casamento 
calholico unicamente produz efleitos civis sendo 

celebrado em conformidade com as leis canonicas 
rewbidas neste reino, ou por eIlas reconhecido 
(art. 1069.e), jnsto B que a aIInullaçã0 do casamento, 
perfeoça 6 auctoridade ecclesiastica. 

Mas qnam são as auctoridades competentes para 
esb effeiko? S5o os bispos e aspelações ecclesias- 
t i a s  com appellaçgo para a secção de recurso, visto 
ser a estas aoctoridades que pertence a jnrisdiqilo 
ecclesiastica. O bispo pode delegar esle poder no 
vigario geral ou nootra pessoa capaz. 

A competeacia do bispo determina-se pelo domi- 
cilio do accnsado, isto 8, pelo domicilio dos esposos. 

A bulia benediciioa, segundo a qual tGem de ser 
jnlgadas as causas malrimoniaes entre nbs, deter- 
mina que os ordinarios nomeiem um clerigo versado 
na sciencia do direito, qne defenda e$ oflicio a vali- 
dade do casamento nas cansas matrimoniaes. 

A jnrisdicçao do jnizo ecclesiastico, porbm, limi- 
ta-se ao coubecimento e julgamento da nullidade, e 
por isso todas as diligencias ou acfos de indagação 
que lenham de praticar-se serão deprecados i aucto- 
ridade ecclesiastica (art. 1087,O 1. Completa esta 
disposição o art. 63.O do codigo do proeesso civil, 
qne determina qne os iribunaes civis s8o competentes 
para praricarem os aclos requisitados pelos tnbunaes 
ecclesiasticos e para executarem as suas sentenças, 
nos termos dos arll. 1087." f088," do codigo 
cii i l ,  

Em faee do art. 1087.O, os escrirães do juizo 
ecclesiastico serão competentes para fazer as cita- 
ções e intirnações As partes? Duvidou-se, em virlude 
da redacção do artigo, que pbde fizer julgar que as 
diligencias significam o mesmo que acfos de indaga- 



$30. Mas não e assim que se deve intender o artigo 
pelas segaintes razões: a) o fim do legislador foi 
limitar a competencia dos tribunaes ecclesiastiC0s 
ao conbecimeuto e julgamento da niillidade do casa- 
menb: b) ninguem nega que os acbs probalorios 
sejam da compelencia da aucloridade civil, e por isso 
a forriori devem ser as cilaçóes e inlimações; c) no 
projecto a expressão diligencias era empregada como 
synonyma de actos ternporaes, ora as citações e 
intimações as parles são actos temporaes; d )  a 
commissão revisora fez aquella substituição para 
evitar ama repetição indil, porquanto os actos tem- 
poraes j& comprehendem as diligencias. Não e de 
crêr que a commissáo qnizesse evitar um erro. com- 
mettendo outro, isto e, empregando a palavra 
diligmcias no mesmo sentido que a pbrase actos 
de indagação; e) a redacção do projecto não deixava 
duvida de que a jurisdicçáo ecclesiastica náo se 
estendia a actos temporaes. Ora todos sabem que a 
commissão tinha idkas pooco favoraveis ao alarga- 
mento da jnrisdicção eeclesiastica. 

Este arl. 1087.O, nas suas relaçnes com o art. 43.", 
pbde dar logar ainda a outras duvidas, como a de 
saber quem 8 o juiz competente para praticar os 
actos requisitados pelas justiças ecclesiasticas. A lei, 
porem, não podia dar compelencia cnmnlativa a 
todos os juizes e tribunaes para o$ actos requisi- 
tados pelas auctondades ecelesiasiicas, e por isso e 
preciso regular a competencia do juiz conforme a 
natureza do acto. 

Podsrii o juizo ecclesiastico proceder ao interro- 
gatorio das partes? E' claro qoe náo, porqiie o 
interrogatorio das partes B um aclo de indagação, 

e portanto deve ter logar perante a aucforidade 
temporal. 

Proferida no juizo ecclestastico sentença que 
annnlle o casamento, serh executada pela anctori- 
dade civil, a quem eer8 oficialmente commnnicada ; 
e A aucloridade ecclesiaslica s6 competird transmittir 
ao parocho, perante quem tiver sido celebrado o 
casamento. uma certidào de sentença para ser aver- 
bada A margem do respectivo registo (art. 1088.0). 
Estas sentenças slo executadas no domicilio do 
executado (Cod. do proc., 1 4." n.O 3 . O  do art. !&.O}, 

e a execução tem por base a carla de sentença pas- 
sada pelo tribunal competente (ari. 000.' e $ 3.O 
do md. do proc.). 

Bruschy figura a hypothese do casamento catholico 
ter sido annullado pela curia ponti5cia. Como esta 
uão @de deprecar aos juizes portugdses, o breve. 
pronunciando a annullaçáo, deve ser submettido ao 
placer, para depois poder ser executado pelas aucto- 
ridades respectivas. Sendo aooiillado o casamenlo, 
a respectiva sentença serl averbada ao lado do 
assento, declarando-se a sua dala, o juizo onde foi 
proferida e o carlorio por onde correu o processo 
(arll. 5?450m0 e 8480.O) 4. 

i Craisaon, Manualu z o l h  juris canonici, tom. m, pag. 369 
e w. ; Hergenrblher, Ldarbtldr d a  katholuchbn Kirchnrd*, 
psg. 67i; Diae Fsrrein, Codigo eioil orinotsdo, tom. 11, da 8.1 41- 
ÇKO, pag. 39%; Alves ds $4 Cmmmfario ao codjgo da pmcsroo 
cwi l  pmiug&s, tom. 11, pag. 10%; Dias Ferreira, Codigo do 
p w m  nuil anmtada, tom. r, pag. 4M; B r o ~ h y ,  Maniial da 
d i m l o  h i l  porlu& tom. 111, p a ~  38. 



95. O casamento catholico e as convenções da 
Haya. - Os impedimentos canonicos do casamento 
catholico foram salvaguardados pela Convençao da 
Haya de 42 de janbo de 1903 sobre as condições de 
validade do casamento, ratificada pelo nosso pais. 

Segundo a aliaea 3: do artigo 8." desta convenção, 
nenhnm dos Estados contractanles 8 obrigado a fazer 
cclebrar nm casamento que, em razão de casameoto 
anlerior ou de obslacnlo de ordem religiosa, fbr 
contrario as suas leis. A interpretaçáo da formula 
obstaculo de- wdm religiosa tsm dado origem a dnvidas, 
mas tem pre~alecido a opinião de que ella se deve 
intender em sentido restristo, de modo a comprehen- 
der os impedimentos que iéem connexáo immediata 
oom a confiss50 religiosa, não sb pela sua origem, 
mas tambem pelo seu conieudo. 

Neste sentido, somente apparecern nos Estados 
signatarios da convenção como impedimentos de 
caracter religioso a ordo, o voiurn, a dispariras crlfus 
e a cognalio spidwolis. Em bdo o caiio, f0rÇOso 6 
reconhecer que a formula adoptada d6 aos Eslados 
que mandam regnlar o casamento calholico pelo 
direito canonico a possibilidade de applicarem, como 
obslacnlos de ordem religiosa, todos os impedimen- 
ios canonicas aos estrangeiros calholicos qne casem 
no seu lerriiario. A lormula ordem religiosa tem 
nos estados de legislação confessional, a mesma 
larga efficacia que tem nos outros Esbados a expres- 
são ordem publica i. 

1 Sr. Dr. ViUela, Estudo mbrb es umomfü~  da Hiiya ds 
dirnfo iiilmanoial privado, pie. kf i. 
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94, Conceito da confraria. Os leigos intervam 
na vida religiosa da Igreja por meio das confrarias. 
As cwirarias são associações de fieis qne se propõem. 
a realização de algum fim ecclesiastico. 

Distinguem-se das congregações, em náo brem a 
vida em commum e em os seus membros náo porem 
P disposiçáo do fim ecclesiaslico toda a sua actividade 
e hdo o seu pairimonio. Procuram tomar parte nos 
actos do cullo e nas obras de caridade, mas sem o 
regimen rigoroso das congregações religiosas. 

Embora todos os membros da Igreja, ligados pela 
mesma F4 e pelos mesmos sacramentos, constituam 
uma grande sociedade, ainda assim o espirito chris- 
t io  tem favorecido a uniao mais intima entre 



aquelies que procuram realizar por meios particula- 
res o fim proposto a todos - a sua saoctifica~ão e 
a dos outros. Dahi as congregações e as confrarias. 
Nas confrarias a pratica dos conselhos evangelicos 
n8o ii obrigatoria, e os seus membros não se sepa- 
ram do mundo, como acontece nas congregações. 

A palavra coqraria significa etymologicamenle 
reunião de pessoas, que se obrigam a ajudarem-se 
muluamente nos interesses temporaes ou espiri- 
tnaes, como irmãos. È, por isso, que taes pessoas, 
na linguagem vulgar, se chamam coufrades ou 
irmãos. Dahi lambem o emprego da expressgo 
irmandade, para designar estas wrporações. 

Ainda qne se dediquem especialmente a actos de 
beoeficiencia, como succede As irmandades de Mise- 
ricordias, nem por isso se confundem com os monte- 
pios e associações de soccorros muluos, verdadeiros 
bancos de credito popular e não associações de 
esmolas, como as de beueficencia propriamente dictas. 
Nas associações de soccorros mutuos on monte-pios, 
os socios não recebem esmola, mas sim o pagamento 
de uma divida com elles contrahida pela sociedade, 
nos termos do respeclivo coutracto. A indole, pois, 
destas sssociaçóes não 6 a mesma que a dus esta- 
belecimentos de beneficencia 1. 

95. Natureza juridica destas' corporações. - 
Os eanonistas apresentam a tendencia para conside- 
rarem estas corporações de natureza exclusivamente 

i Friedberg, Tratlab di diritlo ecclePiasliao caldico s matqs- 
lico, pag. 373 e seg. ; Calisse, Dintro cef i l~ ia~i ieo ,  pag. 8th  e seg. 

ecclesiaslica. A nossa legislação, exigindo apenas, 
para a sua consliluiçio, que tenham estalutos appro- 
qados pelo governador civil (artigo 452." do codigo 
admintstrativo), leva naturalmente 6 conclusão de 
que estas corporações se devem considerar de natu- 
reza exclusivamente civil, opinião sustentada pela 
uassa jarisprudencia e seguida pelo Ministerio do 
Reino. 

Mas esta doutrina 15 sem duvida exagerada, pois 
taes corporações. propondo-se fins espiriluaes, uso 
podem deixar t a m k  de ter natureza ecclesiaslica. 
A insliluição destas corporafões não pode ter logar 
sem o consentimeuto da auotoridade ecclesiastica, 
embora tambem seja necessaria a approvação do 
governador civil. Cada uma destas auctoridades 
deve anctorizar, na parte que lhe compete, a sua 
creação e o seu iuncciouamenlo. 

J i  Pereira e Souza dizia que as coulrarias, como 
assembfêas de christãos que t8em por fim exercicios 
religiosos e espirituaes, devem estar sujeitas 6 juris- 
dicção ecclesiastica, e que, como assembl&as de cida- 
dãos que tendem a formar corporações com rendas 
temporaes, devem estar sujeitas aucloridade civil. 
Parece, pois, pouco acceitavel a donlrina admittida 
entre nis, de que se não torna necessario ouvir a 
auctoridade ecclesiastica para a constituição das 
confrarias. 

As confrarias são, segundo o codigo administra- 
tivo, corporações administrativas, iulendeudo-se por 
corporações administrativas todas as corporações, 
associações e institutos de piedade e beneficencia 
sujeilas !J inspecção do governador civil (artigo 253." 
do codigo administrativo), mas islo nao se oppõe L 



06. Personalidade collectiva das confrarias. - 
As confrarias são pessoas moraes, visto se proporem 
fins de uiilidade publica (arligo 34." do codigo 
civil), destinando-se i pratica de actos de piedade e 
de beneficencia e não lendo em visla a realizaçio de 
interesses ma teriaes. 

$ certo que a lei de 14 de fevereiro de 4907 
permilte a todos os cidadãos, no goso dos seus 
direitos civis, constituirem-se em associações para 
fins conformes ás leis do reino, sem dependencia 
de licença on de approvação dos seus estatotos pela 
anctoridade publica, uma vez que previamenie par- 
ticipem ao competenle governador civil a sbde. o 
fim e o regimar interno da associaçáo (artigo i.*). 
Mas esta disposição unicamente se applica, quando 
i auctorizaçao não B exigida por lei, como acontece, 
nas associações de mera utilidade publica, ou de 
nulidade publica e parlieular conjunctamente. qoanio 
ao direito de personalidade, em virtude do preceito 
do artigo 33.O do codigo civil. 

Segundo o artigo 36." do Codigo civil, as pessoas 
moraes podem exercer todos os direitos civis rela- 
tivos aos interesses legitimas do seu insliiuto, 
mas esses direitos variam conforme as associafies 
oii mrporafles são perpetuas ou temporarias. Em 
face do 9 5.' do artigo 35."0 Codigo civil. que 

Sr. Dr. Coelho da Silva, #anual ds d i~s i lo  pwdial, pag. 3Jt 
% seg. ; Rwuia dr LqkIapao s da JwmipnidsAOa, vol. 34 pag. 86 
e 5%. 

considera associaçhs ou corporaçóes perpetuas, as 
associações ou corporagfies por bmpo illimitado e 
as associações ou corporafles, ainda qae por iempo 
limitado, que náo babam por objecto interesses 
materiaes, não pode haver duvida de que as con- 
frarias são associações ou corporaçóes perpelnas. 

Em taes condições, tem de sa lbes applicar o 
artigo 35.', qae dispõe qne as assaciaçfies ou cor- 
porações perpetuas não podem adquirir por titulo 
onerosa bens immobiliarios, exceplo sendo fnndas 
consolidados. Deve-se ter presente que a lei de I2 
de outubro de 1871 suscitou a observancii do 0 0  1 
do 3 2." do artigo 1 0 , O  da lei de 22 de junho de 1866, 
pelo qual as pessoas moraes, a que se referem esta 
lei e a de k de abril de (861, entre as quaes se 
eompnbendem as pessoas moraes perpetuas que 
tenham fins de beneficencia e piedade, podem adquirir 
por tilulo oneroso, precedendo as formalidades 
legaes, edificios, jardins, passeios e quaesquer terre- 
nos que o governo, havidas as necessarias infor- 
mações das aucloridades compebntes e audiencia 
dos interessados, julgar indispensaveis para o 
desempenho das suas fancrns ou goso de serviço 
publico. 

Quanto ds adqnisições por lituio gratuito, pareca- 
nos que não tem applicação iis confrarias a dfsposiçao 
do 3 uoico do artigo 4 7 8 1 . O  do Codigo Civil, segundo 
o qual as corporações de instituição ewlesiastica 8b 
podem sumder  a16 ao valor do terço da terça do 
testador, visto as contrarias não serem consideradas, 
entre nas, de inslituitão ecclesiastica, por estarem 
sujeibs directamente d ãnctoridade civil. Os bens 
que as irmandades adquirirem por tiinlo graluito 



devem ser cooverlidos em fundos consolidados dentro 
de um anno, sob pena de os perderem para a 
fazenda nacional, excepluando, e claro, os que forem 
aecessarios para o exercicio das suas hncções, em 
harmonia com o disposto no artigo 10.O da lei de 
2% de juoho de 1866. 

Tem, porem, applica~áo a estas corporaçóes o 
artigo 1775.O do Codigo Civil, segundo o qual nin- 
gnem pode delerminar que se coosuma em suffra- 
gios por sua alma mais do que o terço da terça dos 
bens que deixa. 

95'. Origem e desin~olvimento hi~torico das 
confrarias. - Datam da Edade Media as primeiras 
destas corporaqões, predominando atB a ap in ib  de 
que a sua origem se  deve filiar na coaversao ao 
christianismo das antigas giklas, Mas ellas 56 vieram 
a desinvolver-se no seculo xti, com o moqimeoto 
religioso que entao se operou. 

Gonstituiram-se confrarias para realizar os fins 
mais diversos como o sustento dos pobres, o tracta- 
mento dos doentes, a abolição das inimizades, a vene- 
ração parlicular de cerlos myslerios, o saffragio dos 
mortas, o progresso de certos estabelecimentos e de 
certas inslituiç-oes de  ulifidade publica, etc. Muitos 
da interssses que boje são da mpetenc ia  da policia 
eram na edade media realizados e protegidos pelas 
confrarias, havendo a16 uma confraria dos irmãos 
pontifices, palres poncifices, que olhavam pela boa 
conservação das pantes no interesse dos viajantes. 

lntrodaziram-se com o tempo muitos abusos nestas 
instituições, avaliando sobretudo a teadencia que 

ellas apresentaram para se exemptarem do poder da 
ancloridade ecclesiastica, o que lornou neoessaria a 
intenenção da Igreja para regular, por uma forma 
conveniente, as relações das confrarias com os bispos 
e os parochos. Os membros das confrarias obtiie- 
ram sempre indulgencias e freqnentemenle mesmo 
importantes privilegias. 

As confrarias hoje estão decadentes, vista as con- 
di~ões sociaes do nosso lempo serem muito diversas 
daquellas em que floresceram estas instituições. 
Ellas tomaram novo impulso no aeculo XVI, quando 
as forças calholicas se reorganizaram, com o fim de, 
por meio da gerencia dos iuteresses sociaes, fazerem 
face B revolução proleslanttr e avigoramm a vida da 
Igreja. Mas as Ceudeocias das sociedades modernas 
não podiam ser favoravais hs velhas corporaçóes 
ecc1esiasticas, náo só porque o Estado se encarregou 
da realizacão de muitos interesses sociaes. qne 
entravam na esphera de aceão das confrarias, mas 
tambem porque o fervor religioso que as inspirava 
soffreu uma notavel depressão 1. 

08- Erecção das confrarias. -Segundo o direito 
canonico, as confrarias preclsam da erecção pela 
auchridade ecclesiastica. Podem erigir confrarias : 
o Papa para todo o orbe calholico; os bispos, para 
as suas dioceses; as ordens religiosas, em virlude de 
um privilegio particular concedido pela Santa Se. 

1 Cãliase, Diriila ccelesiuath, pag. 8i1f e seg.; Goschler, 
Diclioiitiairr mcy~iopMiqiis da Ikidogie caUtdiquc, tom V, 

pab L88 e 8%. 



A erecção episcopal não attribue. em geral. i s  
confrarias indnlgencias algumas. Torna-se neces- 
sacio para isso a aggregaçáo, Ha para este effeito 
eongregaçóes wntraes ou primarias cbarnadas archi- 
confrarias, eom a faculdade de aggregarem as coo- 
frarias do mesmo nome e com o mesmo fim, e de 
Ihes communicarem assim as  suas proprias indnl- 
gencias e privilegíus espirituaes. 

De modo que a erecção episcopal B simplesmente 
condiçao previa para se obter a aggregação e por 
meio della os privilegias espirituaes respectivos. 
Os geraes das ordens religiosas, porem, que tenham 
rwb ido da Santa Sé poder para erigir certas con- 
frarias, communicam-lhes, pelo facto da erecção, as 
indulgencias concedidas para lal effeito. 

Na erecçáo das confrarias, deve-se attender a que 
na mesma Igreja não pode haver mais de uma 
confraria com o mesmo nome e com o mesmo fim. e 
a que as Igrejas em que se quizer instituir confrarias 
do mesmo nome devem estar distanles umas das 
oulras ires milhas italianas, isto e, 4 '11 kilometros. 
Mas, ainda que não se observe esta distancia, a 
erecçao feita pelo bispo não 8 nulla, bavendo atei 
confrarias que eslão exceptuadas desta regra, como 
a do Sacramenlo, a do CoraMo de Maria e a do 
Rosario. 

A erecção canonica, porem, de nada vale aem a 
approvaçáo dos eslatutos da confraria pela auctoti- 
dade civil. Devem-se, pois, considerar illegalmente 
erectas as confrarias e irmandades que náo tiverem 
compromisso approvado pela anctoridade civil. Exce- 
ptuam-se as irmandades e confrarias anleriores ao 
regimen liberal, visb a legislação do antigo regimen 

se contenlar com a approvação dos compromissos 
pelos prelados diocesanos. 

AS irmandades e confrarias por isso, que não 
apresentarem compromisso devidamente approvado 
pela auctoridade civil ou pelos prelados, sendo anti- 
gas, devem considerar-se como nonca exislenles, e 
para todos os effeibs, ainda qne por uso e eoslome 
e por eleifles annuaes transfiram de uns para outros 
associados a administração dos bens que estejam 
possuindo 

90. Compmmlesos das confrarias. - 0s com- 
promissos ou eslatutos das confrarias 030 podem 
ser approiados pelo governador civil, desde o mo- 
menlo em que não satisfaçam a certas condições 
indicadas na portaria de 6 de dezembro de i873. 

Em primeiro logar, sob o ponlo de vtkla dm for- 
molidadw exlernns, os compromissos devem ser 
apresenlados em tres exemplares, nm pata ser devol- 
vido i corporaçãio depois de approvado, outro para 
ficar arcbivado no go~erno civil e o terceiro para 
ser remetlido, com a copia do alvar8 de approvação, 
ao minislerio do reino. Os projectos de compro- 
missos de irmandades, que de novo pretendam 
fundar-se, devem ser assignados pelos insiiluidores 
em numero pelo menos egual ao dobro dos irmãos 
que de fuluro eonstituirem a mdsa. Os projecbs 
de reforma de compromissos das irmandades jd 
existentes devem ser acompanbados da copia da 

1 Sr. Dr. Coelho da Silva, Hanuol dsdirsifopawcAia1, pag. 352 
e aeg. ; busa Yonleiro, Codipo dm confraria$, pag. 6 e eeg. 



acla da sessão em que tiver sido resolvida por 
maioria a conveniencia da reforma, ou então assi- 
gnados pela maioria dos irmãos. Em um e outro 
caso, deveri ser acompanhado o projecto pela relação 
nominal de todos os irmãos, devidamente authenti- 
cada peIo administrador do concblho. 

Em segundo logar, sob o ponto de vista adminis- 
lratino, devem estabelecer que deverão ser admitiidos 
para irmãos os individuos de ambos os sexos de 
maior idade, ou emancipadris, exigindo-se As mulbe- 
res casadas auctorisação por escripb de seus mari- 
dos, e podendo tambem ser admiltidos menores com 
licença dos seus paes ou tutores. A mesa gerente 
deve ser sempre e na sua tolalidade escolhida por 
eleição e constituida por mesarius em numero impar, 
não inferior a sete, nunca podendo funccionar senão 
com a maioria legal. A respecliva eleição deve ser 
em dia certo e prefixado, coucorreado como eleitores 
somente os irmãos do sexo maseoliiio, e de maior 
idade, e procedendo-se a esle acto por escrutinio 
secreto, 6 plnralidade de votos da maioria dos 
irmáos, com a observancia das formalidades geral- 
mente usadas. Não se podendo veri6car a eleição 
nesse dia, por não ter concorrido a votar a maioria 
dos irmãos ou por qualquer outro motivo imprevisto, 
deve ser designado, no mesmo compromisso, um 
novo dia para se realizar aquella operaçãa, com 
inieriallo não menor de sele dias, devendo nesta 
hypthese considerar-se valida a eleição, qualquer 
que seja o numero dos votantes. Devem especificar- 
se as altribuiçóes da assembfba geral, da mesa gerente 
e de cada um dos mesarios, estabelecendo-se que 
os cargos da mesa sejam exercidos gratuitamente. 

Deve estabelecer-se a obrigaçáo de subsidiar o 
msino primario da freguezia, quando careça desse 
auxilio, e bem assim de ser applicada r actos de 
beneíicencia uma parte do rendimento da corporaflo, 
não inferior a um decirno da sna receita ordinaria, 
sendo esta verba appficada conforme a indicação do 
governador civil e inserida no respeclivo orçamento. 
Finalmente, a peoa de eaclusão de qualquer irmão 
sb poderl verificar-se pelo volo da maioria dos 
irmãos da assemblba geral. 

Em terceiro logar, sob o ponto & vism @RC&O, 

devem estabelecer que a gerencia financeira da co* 
poraçao serl feita por annos economicos, sendo 
referidos a 0118s os or~amentos ordiuarios, supple- 
mentares e as respectivas contas. Não seri permittido 
;Is irmandade8 repudiar heranças ou legados, devendo 
sempre acceital-os a beneficio de inventaria, sem 
necessidade de licença, não ficando obrigadas a 
encargos alem das forças da herança ou legado. 
A desarnoriização dos bens immobiliarios que pos- 
suirem e dos que adquirirem por titulo graluito, 
ser6 feita nos termos da lei da desamortisaç8o e 
respectivo regulamento. Sb poderão adquirir por 
tilulo oneroso, precedendo licença do governo. os 
bens immobiliarios que forem nece.ssarios para o 
desempenbo dos seus deveres. As escripturas de 
muluo devem ser registadas no registo das bypo- 
thecas, dentro do prazo legal, sob responsabilidade 
solidaria da mesa que servir na epocha de se realizar 
a operaçáo. 
0 governador civil pode, ao approvar os compro- 

missos das irmandades, eliminar 03 preceitos que 
julgar inconvenientes e illegaes, mas não pode snbs- 

"7 



lituil-os por outros, M o ,  do n.O 8.' do artigo 25%" 
e do n.' 4.O do artigo 953.* do Codigo Adminislrativo, 
se deduzir que B necessaria para a validade daquelles 
diplomas a approvaçáo da irmandade e da auclori- 
dade administrativa do dislricto. O que o governador 
civil devera fazer, quando tenha por acartada qual- 
quer emenda ou substituiçao, e indica1.a ?i irmandade. 
e esperar que ella a effeitue, para depois sanceionar 
o respectivo compromisso. Se os estalutos forem 
alterados pelo governador civil. passando alva r8 com 
alteraçiles, sem esfarem sanceionadas pela assemblha 
geral da irmandade, ao governo cumpre corrigir o 
acto do governador civil, maudando annullar o alvari 
de approvação e remetter os estatiitos ?i corporação 
para serem organizados pela assemblha geral. nos 
termos legaes (Decreto sobre consulta do Supremo 
Tribunal Administrativo de 25 de agosto de 4898). 

Por isso, lambem o governador civil n b  pode 
impbr As irmandades qualquer condiç3o que v4 de 
encontro aos fins para que ellas se constiluiram, 
cumprindo B ancloridade approvar os compromissos 
logo que sejam licitos aquelles fim e não contrariem 
as leis e convmienciae do Estado. Tem-se susten- 
tado a opinião contraria, em nome dos interesses 
sociaes, mas esles interesses encontram-se sufficien- 
lemente garantidos pela legitimidade dos fins que 
se devem propbr as irmandades. 

O compromisso, depois de devidamente approvado, 
fica sendo lei organica da confraria, devendo ser 
respeitado emquanto não fôr alterado ou substitoido 
palos meios legaes (Decreto sobre consulta do 
Supremo Tribnnal Administrativo de i 6  de novem- 
bro de 1887). Como a validade dos compromissos 

resulta do mutuo amrdo  da irmandade e da auclo- 
ridade administrativa do dislricto, facil B de ver q ~ e  
sb podem ser modificados, observando-se as mesmas 
formalidades que são eitigidas para o seu eslabele- 
cimento. 

As irmandades e confrarias que se constituirem 
sem anctorização legal, ficam sendo associações illici- 
tas, e como taes incursas na penalidade do artigo289." 
do Codigo penal, embora jh se tenha snetentado o 
contrario, com fundamento no arligo 6 . O  da Carta 
Constitucional, que permilte a Igreja catholica o 
exercicio publico do seu culto, com toda a liberdade 
e fndependencia I. 

100. Admissáo e exciusão de innãos. - A 
admissáo e exclusao de irmãos tem de fazer-se em 
harmonia com o que estiver disposlo no reepeclivo 
compromisso. Desde o momento em que tenham 
sido observadas as disposições deste diploma, náo 
podera ser impugnada nem a admissão nem a exclu- 
sáo de irmãos. 

Se o candidato a irmão de uma confraria não fôr 
admillido na respectiva votação, effectuada nos ter- 
mos legaes, nem por isso podera reclamar contra 
similhante deliberação, mesmo quando elle tenha 
apresentado os documentos precisos para fazer parte 
da corporação. Se assim não fosse, a corporaçilo 
perderia o direito que lhe compete de apreciar 

* RmUa ds hggiilaçiio e da Jtlrirpwdencia, vol. 24, pag. 369; 
Dirsiio, vol. li, pag. 2107; Souza Nonteiro, Codigo da$ mfra- 
Ma, prg. 38 e ieg. 



as qualidades pessoaes dos candidatos a irmãos. 
E' principio geral pertencer ãs associações o 
direito de escolher a8 pessoas que báo de entrar 
para o seu gremio (Portaria de 6 de agosto 
de 1869). 

A admissão dos irmãos compete, em geral, As 
mhsas gerentes, em virlude das difficoldades que 
acompanham a reunião das juntas das irmandades. 
As commissões administrativas nomeadas pelo gover- 
nador civil, no caso de dissoluçáo das mesas ou 
administraçnes das irmandades ou confrarias, não 
podem admiltir irmãos, pois devem limitar as suas 
thncções aos acbs ordinarios de administraçáo, 
visto não representarem a corporaçáo, mas a ancto- 
ridade que as nomeou. Esta admissáo somente Ihes 
B permittida para evitar que seja extincta a asso- 
ciação (artigo 2 5 3 . 9 . 0  3 . O  do Codigo adminis- 
trativo). 

Ninguem pode Ser obrigado a fazer parte das 
irmandades e confrarias, pois, tendo estas associações 
um fim religioso e muitas vezes tambem caritativo, 
56 podem ser formadas por pessoas que voluntaria- 
mente se sujeitem ao cumprimento das obrigações 
impostas para realização destes fios. Por conseguinte, 
embora no compromisso de uma irmandade se encon- 
Ire eslabelecido que fazem parte desta corporaçáo 
todos os individuos de uma cerla profissão domicilia- 
dos numa localidade. nem por isso estes individuos 
ficam obrigados a perlencerem a similbante asso- 
ciaçáo. 

A exclusão de irmáos e da competencia da junta 
da irmandade (Portaria de 6 de dezembro de 4872). 
A' mesa pode pertencer simplesmente preparar os 

elementos para a junta decidir a exclusão de 
irmilos 

101. A administra630 das confrarias. - Os 
orgáos da administração das confrarias são a junta 
geral e a mdsa. 

A junra geral B a assemblba de todos os irmIos 
da confraria ou irmandade. Compete-lhe deliberar 
sobre adquisição de bens imrnobiliarios, alienaçao 
destes bens e de qnaesquer capitaes; sobre a 
applicaçáo a despksas correntes de capitaes distra- 
clados ou que constiluam o seu fundo, e de heranças, 
doafles ou legados, se naio forem deixados expres- 
samente para as referidas despesas ; sobre empres- 
timos B irmandade, hypotheca de bens e empenbo 
de inscripçties; sobre eleiçIo das mesas gerentes 
e creação de empregos retribuidos ou de ontros 
encargos ; sobre exclnsão de irmáos ; sobre trans- 
acfies a respeito de pleitos e desislencia de acções 
e acceitaçáo de doafles; sobre tudo o que altere o 
modo de ser da fazenda e palrimonio da corporação 
(artigo 253.O, n.O 2 . O  do Codigo administrativo, 
Portaria de 6 de dezembro de 1872, Portaria de i4 
de maio ,de iasi, Officio do ministerio do reino de 
i 5  de novembro de 4884). 

A eleição da mBa gerente 6 regnlada pelo disposto 
nos estatutos da irmandade e, nos casos omissos, 
pelas disposifies referentes aos corpos administra- 
tivos, quando não restrinjam os direilos dos irmlos 

i R&a ds Lgislaçüo e da Jiiriiprudniua, vol. %, pag. 209 
e reg. ; vol. 29, pag. 98 e seg.; vol. 36, pag. i07 e seg. 



e apenas regnlem o seu exercicio ( Acc. do Supremo 
Tribunal Administrativo de 20 de junho de 4883 e 
de 26 de novembro de 190%). Não se podem appli- 
car, porem, Ps irmandades e confrarias as penali- 
dades do codigo penal ou da lei eleihral relativas 
6s infracções eleitoraes, visto em mabria penal não 
se poder argumentar por analogia (artigo i8.O do 
Codigo penal). 

Jd se tem sustentado e julgado o contrario, com o 
fundamento de qne as corporações administrativas 
são eqniparadas aos corpos administrativos ( Acc. 
do Supremo Tribunal de Justiça de li de agosto 
de i902 e de i6 de junho de 1903 ). Mas nem do 
g unica do a r a o  953." se pode deduzir similbante 
equiparaçgo, nem o artigo 907.' a impãe, sob o 
ponto de vista eleitoral, desde o momento em que 
se refere unicamente aos corpos administrativos. 
Podem-se applicar, por isso, por analogia d eleição 
das corporações administrativas alguns preceitos 
reguladores das eleifies dos corpos adminisfrativos, 
mas em caso nenhum disposifles de caracter penal. 

Appli~a~se As eleiç&s das irmandades o disposto 
no artigo 426.O do Codigo Administrativo, segundo 
o qual ser80 julgadas nullas as aleifies em que se 
hajam preterido formalidades ou preceitos legaes 
que possam influir no resnltado geral da volatão. 
No praso de trinta dias, conlados desde a ebiç30, 
pode qualquer irmão ou associado apresentar ao 
governador civil reclamação contra ella, e j i  neste 
caso, jA sendo dada PqueIIe magistrado communicação 
de irregularidade que hndamenle reclamação do 
ministerio publico, deve o mesmo magistrado a m a r  
o processo, mandar ouvir a mesa eleitoral e deferil-o 

ao conhecimento do auditor administrativo. obser- 
vando-se no julgamento do processo e no recurso 
para o Supremo Tribunal Administrativo os prazos 
e termos de julgamento das eleiç5as dos corpos 
administrativos (Codigo Administrativo, arlt. BSlk.*, 
225.a, 226.: %30.a, 234.', 2533.h.P 9.' e 3 4 k 0 ) .  

Deve repetir-se a elei@o da mesa, quando náo 
tenba sido votada a maioria dos vogaes qne a cons- 
lituem, salvo havendo nos estatutos outra provi- 
dencia a este respeilo. Apresentada e acceita a 
demissão da mesa pela junta geral da irmandade, 
tem de se proceder d elei~ão de nova mesa (Acc. 
do Supremo Tribunal Administrativo de PO de 
junho de 1900). 

As reclamações contra o recanseamento eleitoral 
de uma irmandade devem ser julgadas peb anditor 
administrativo, embora o compromisso mande appli- 
car as disposi@es da lei eleitoral, segundo as quaes 
e ao juiz de direito que compele julgar as recla- 
macões contra a indsvida ou inexacta inscripção e 
contra a omissãa de algum cidadão no recenseamento 
(arttgo 27." do decreto de 8 de agoslo de i90i). 
a o que resulta do n.O 7 .O  do artigo 325.O do Codigo 
Administralivo e do facto dos estatutos das iman-  
dades não poderem contrariar as disposifles da lei, 
mas somenh supprir as suas omissões e defidendas, 
sendo de mais a mais as regras sobre a compelencia 
dos diversos lribunaes de direito publico e s6 pela 
lei podendo ser Exadas. O Codigo Adminislrativo 
tambem manda applicar a lei eleitoral aos processos 
relativos a eleições de irmandades, mas uoicamente 
na parte relativa aos prazos e termos do julgamento 
(n.' 9.O do artigo 253.@). 



As mesas das irmandades compete acceitar heran- 
ças e legados, mas não doações, cnja acceilaçáo 
precisa de ser deliberada pela junta geral; admittir 
irmáos, se esla facnldade não tiver sido reservada 
para a junta geral; auctorizar os actos do culto nas 
capenas das irmandades ou confrarias e mandar 
celebrar as festividades, suffragios e todos os aclos 
do culto, a que a irmandade idr obrigada; ddiberar 
sobre orçamentos e prestar  conta^ na sua qualidade 
de gerentes dos negocias das irmandades, bem como 
sobre emprestimos de dinheiro da irmandade e sobre 
a execncáo de obras, serviços, contracbs, forneci- 
mentos e arrendamentos. submetteudo a regíslo os 
lilulos a dle sujeilos ; nomear empregados e sus- 
pendel-os i resolver sobre a instauração e defbsa de 
pleitos; promover a venda nos termos das leis da 
desarmotisaçáo dos bens irnmobiliarios que forem 
deixados i3 corporação; obler, se o julgar conveniente, 
sepulturas privativas nos cemilerios, visto não poda- 
rem ter estas corporações cernilerios seus. ( Arbi- 
go 353.*, n.@ 8 . O  do Codigo Adminislrativo ; Portaria 
de 6 de dezembro de 1873 ; Portaria de 4 de norem- 
bro de 4883; Portaria de 6 de agosto de 1889; 
Porlaria de 23 de mawo de 1878; Resolução do 
Minisíerio do Reino de l0 de julbo de 1896). 

A mesa pode ser dissolvida pelo governador 
civil, precedendo auclorização do governo, quando 
pelo processo que lhe tenba sido instaurado se 
prove que elIa est8 incursa em algiim dos seguin- 
tes casos: que se desviou do 6m para que foi 
instiluida; que não se habilitou com os seus orça- 
mentos nos prazos e termos legaes, por culpa sua: 
que deixou de prestar contas das suas germeias, 

em eonformidada da lei, sem motivo justificado; que 
deixou, depois de advertida, de tomar as deliberações 
indispensaveis ao desempenho dos seus deveres on 
que fallou h obediencia legalmente devida As auclo- 
idades pnblicas ; que a sua gerencia 8 nociva aos 
interesses da corporaç%o, em vista de inquerito ou 
syndicancia a que se tenha procedido (arligo %S.", 
n." 3 . O  do Codigo Administrativo]. 

Neste caso serão nomeadas pelo governador civil 
commissões que administrem estas corporaçóes, ate 
5 epocba da eleiçáo, quando elle não julgue conve- 
niente antecipal-a (artigo $53.O, R.* 3 . O  do Codigo 
Administrativo). 

Para estas commissóes podem ser nomeadas pes- 
soas eslranhas A corporaçso cuja mesa 8 dissolvida, 
porque nenhuma lei limita neste ponlo as faculdades 
do governador civil, mas não p i e m  ser encfirrega. 
doe deslas func@es os estrangeiros, pois, não tendo 
a qualidade de cidadãos, ~ á o  lhes pode ser conferida 
delegaçáo da aucloridade publica, As leis não 
marcam o numero de vngaes de que devem ser 
compostas eslas commissóes ; e, porem, conveniente 
que ellas tenbam o mesmo numero de vogaes que 
tinha a mesa dissolvida, para que possam gerir, em 
barmooia com o compromisso, distribuindo entre si 
os cargos segundo as prescripções delle. (Port. de 23 
de março de 187%). 

As commissões administrativas téem poderes para 
a administração ordinaria da irmandade, devendo 
os seus actos ser mantidos pelas adminislrações 
seguint~s. Náo podem dolat-se estas commissões 
com poderes mais amplos do que os da mesa admi- 
nistrativa, pois isso repugnaria 6 natureza de taes 



commissóes que não sáo representantes das irman- 
dades (Resolução do Ministerio do Reino de i 8  de 
março de 1890) '. 

102. Contabiiidade das confrarias. - Segundo 
o n.' (.O do artigo 853.' do Codigo Administrativo, e 
ao governador civil que compele regular, por meio 
de instrucções, a escripturação e contabilidade da8 
confrarias e irmandades. Nas providencias que o 
governador civil tomar, no exercicio desta attribuição. 
não pode cantrariar as leia nem as disposições do 
campromisso (Portaria de 2 de maio de 1872). 
Assim não pode allerar os vencimentos de qualquer 
empregado que hajam sido fixados no compromisso 
da irmandade, purque a liberdade de regular a 
escripiuraçao e contabilidade das corporações admi- 
nistrativas limita-se a determinar as condições qne 
devem acompanhar aqoelle serviço, sem a menor 
alteração das despesas fixada na Ieí organica da 
carporação (Pùrt. de 5 de setembro de 4896). 

Ao governador civil compele tambem approrar os 
orçamentos das irmandades e confrarias e auchrizar 
os actos da sua administração que possam influir 
nos mesmos orçamentos, com excepção do levanta- 
mento de emprestimos. adquisições de bens immo- 
biliarios, alienaçào desses bens e de quaesqtier 
capitaes, applicação 4s despesas correntes de capi- 
taes dislractados on que constituam o seu fundo e 

1 Rmiota ds Legirlação s Jurkprrrdençia, vol. 94, paE. i 7 7  e 
5eg. ; vol. 35, pag. 480 e se$ ; vol 42, pag.  &h0 , Molta ,  Codigo 
adnirnirtratioo onraotado, pag. 380 e ssg.; Dr. Albuquerqne e 
Arnaral, ih rmto  eWral portuguts, pag.  i91 e seg. 

de heranças, doações ou legados. se não forem 
deixados expressamente para as referidas despesas, 
o que tndo depende da auctorização do governo, 
precedendo deliberação da respectiva junta geral, e 
bem assim com excepção da acc$tação de heraops 
e legados, o que não depende de licença ou appro- 
raqão tutelar, (artigo 283.' n . O  8.O do Codigo 
administraiivo). 

O orçamento das irmandades e confrarias e orga- 
nizado pela mêsa e pode ser ordinario ou supple- 
mentar: ordinario, quando e destinado a aucborizar 
a cobrança e applicação dos rendimentos durante 
um anno eeanomico, que se conta do i."e julho 
a 30 de junho segninte; e snpplementar, pdendo 
haver mais de um, quando e destinado : 1.O a prover 
ao pagamento de despesas urgentes, que não tenham 
sido conlempladas no orçamento ordinario do res- 
pectivo anno economico; S." a dar applicação a 
saldos de contas e a receieila excedente h calculada 
no orçamenlo ordinario; 3 . O  a allerar a appiicação 
da receita votada no orçamenlo oidinario (artigo 5153.q 
n.' 4 B . O  do Codigo Adminislrativo). 

O governador civil não tem competencia para 
inserir qualquer verba de despesa nos orçamentos 
das irmandades e confrarias, salvo o caso de as leis 
ou compromisso ordenarem formal e explicitamente 
essa despesa (Portaria de 30 de março de i869), 
As despesas fixadas" nos compromissos náo podem 
modificar-se nos orçamentos. Quando seja mister 
augmental-as ou diminuil-as, o uoico meio regular 
de o coneeguir e alterar a respecliva disposição do 
cwipromisso, usando dos meios que a lei faculta 
(Porlaria de 5 de setembro de 1876). Nos orga- 



mentos Lambem n,ão se podem crear empregos, 
sendo misler para isso organizar processo especial, 
em que se examine se a creação e necessaria e 
justificada (Portaria de 11 de maio de (884). 

A s  mesas teemse preslar annualmente contas da 
sua gerencia, comprebendendo toda a receila cobrada 
e a despbsa effgctuada durante o anno economico. 
O presidente apresenta 6 mesa, ate ao fim do m6s 
de agosto, a conta da gereocia do anno emnomico 
ankerior e a mesa, adoptando-a, com ou sem modi- 
ficaçães, manda-a patentear aos irmãos duranle oito 
dias, o que deve ser annunciado por aviso aiTixado 
4 porta do edificio onde funccionac a curporaçáo. 
Quaesqner observa~ões apresentadas pelos irmãos 
serão juaclas ao processo, podendo iambem ser apre- 
sentadas ao governo civil do districlo (artigo 2.53." 
13.q3.O do Codigo administrativo). 
As contas serão enviadas em duplicado, at8 o Bm 

do mez de outubro, ao administrador do coacelbo 
oa bairro, que, depois de as examinar, as remeiterá 
com informação ao governo civil, para serem apre- 
senladas ;i commissão districtal, ou enviadas ao 
tribunal de contas, no caso de exceder a 45:000#000 
reis a receita ordinaria approvada no respectivo 
orçamento ordioario (artigo H 3 . O  o.O 13.O do Codigo 
adminislralivo ) L. 

103. Extincgão das confrarias. - A extincção 
das confrarias pode ter lagar em dons casos, coa- , 
forme ellas estão ou não legalmenle erectas. As 

Rmista de Legislução e de Jacrrsprudmttia, vol. Sk, pag. 257 
e aeg.; Souta Monteiro, Codigo das aonfvarms, pag. li5 e reg. 

legalmente erectas devem ser extinctas pelo gover- 
nador civil, quando não lenham pelo menos o dobro 
do numero dos irmãas necessarios para constituirem 
a mesa, on estejam por elles abandonadas, presu- 
mindo-se como taes aquellas em que houver repetida 
falla de eleição das suas mesas. Deve intirna1.a~ 
previamente pari se constituirem de conformidade 
com os seus estatutos, applicando, no caso de recusa, 
os seus bens e valores em beneficio de algum esta- 
belecimento de beneficencia do condlho ou da 
respecliva junta de parochia, mediante approvação 
do governo, bens e valores que não podem ser 
entregues a outra corporação, ainda que se institua 
com a mesma denominaçáo da extincta (artigo 253.' 
n.O 6 . O ) .  

Consideram-se legalmente erectas as irmandades 
e confrarias que tiverem estatutos devidamente 
approvados. Para o governador civil extinguir as 
irmandades e confrarias illegalmente erectas, não 
precisa da auctorização do governo, que unicamente 
B necessaria para a adjndicação dos respectivos bens 
e valores depois de realizada a extincçao. No pra- 
cesso de exlinctiãa, podem allegar os interessados 
perante o governador civil o que houverem por bem 
clinlra ella (Portaria de 26 de novembro de 4880). 

As irmandades e confrarias legalmente erectas 
podem tambem exlinguir-se volunlariarnenle. em 
virlode da deliberação da maioria dos irmãos. Neste 
caeo, não podem os respectivos bens ser adjndieados 
a outros estabelscim@nlos de similbaale nafurma, 
nem mesmo B junta de parochia, por isso que per- 
tencem ao Estado, por força do disposlo no artigo 36." 
do Codigo Civil. 



As irmandades e confrarias illegalmante erectas, 
ou sem estatutos devidamente approvados. devem 
ser extinclas pelo governador civil, encorporando, 
com approvaçãio do governo, os seus bens e valores na 
respectiva junta de parocbia ou estabelecimenlos de 
benehciencia do concelho, quando, depois de intima- 
dos os gerentes, se nao constituam legalmente, bens 
e valores que não podem ser entregues a outra 
corporação, ainda qiie se institua com a denominação 
da extincta (art. 453,O, n.O 7.O do Codigo Adminis- 
tra tivo ). 

Quando, porem, os estatutos estejam simplesmenle 
obsoletos ou em desharmonia com a legislaçiío vigente, 
e nomeadamente com as disposições da Portaria de 
6 de dezembro de 1872, o governador civil deve 
recorrer i extincção unicamente, quando as conira- 
rias desobedeçam A ordem que este lhe tenha dado 
para organizaçio de novos estatutos, ou não acatem 
as disposiçijes estatoarias por elle determinadas 
(art. 953.*, n.O 4.'. do Codigo Administrativo). 

Jh se tem suslentado que, embora uma confraria 
ou irmandade tenha sido extincta pelo governador 
civil, pode continuar a representar uma entidade 
religiosa on ecclesiastica. Deixa simplesmente de 
representar uma individualidade juridica, ficando 
privada simplesmenle do exercicio dos direitos 
civis relativos aos interesses fegilimos do seu insti- 
tuto. Julgamos, porem, pouco acceitavel esta opinião, 
porque, depois da extiocção a confraria ou irmandade, 
fica sendo nma associação illicita, nos termos do 
artigo 482." do Codigo penal. 

Que effeilos juridicos produzira a extiocção da 
confraria ou irmandade decretada pela auctoridade 

eeclesiastica ? A aucloiidade ecclesiastica pode extin- 
guir as confrarias, privando-as do exercicin dos 
direitos ecclesiasticos relativos aos interesses espiri- 
tnaes legitimos do seu instituto, nos termos da bulla 
Qaaecumqw de Clemente VIII. Neste caso, embora 
as confrarias e irmandades, quando tenham os 
estatutos devidamente approvados pela auctoridade 
civil, possam representar uma indíviduahdade juri- 
dica, certo I! que não se comprehende como possam 
snbsislir, desde o momento em que estão inbibidas 
de realizar o 6m para que se constiluiram I.  

f 04. Misericordias. - Entre as confrarias, me- 
recem especial referencia as misericordias, qne se 
distinguem das outras confrarias por se dedicarem 
especialmente a actos de beneficenoia. A instituição 
das misericordias e da iniciativa da rainha D.Leonor, 
esposa de D. Manuel, e taes beneficias tem prestado, 
que Almeida Garrett não duvida dizer que não ha 
em nenhnm pais do mundo nada de superior nem 
de egoal. 

A primeira misericordia foi fundada em Lisboa 
em.lh98. A instituição, sob a influencia da protecção 
regia, espalhou-se rapidameiite por todo o pals. 
Entre as prerogativas concedidas a esta insliluiçáo, 
avnltava a concessão de tadas as misericordias do 
reino se regerem pelo compromisso da de Lisboa e 
a de poderem administrar e tomar posee de todos 
os hospitaes, albergarias ou confrarias de caridade 

i Souza Monteiro, Codigo das cmrfrariar, pag. t h  e aeg.; 
Moita, C d i p  dminisfraiivo annotado, pag. 378 e seg. 



que na drea da sua localidade existissem AquelIe 
iempo. 

O compromisso primitivo foi por varias vezes 
alterado, conservando, porem, sempre os seus 
caracteres esseociaes. Enlre essas reformas, a mais 
notarel e duradoura e a de Filippe 11, feita em i618, 
que persisliu até nossos dias, apesar das diversas 
tentativas feitas para o modificar. $, pois, o com- 
promisso de i618 ainda a base da administração das 
misericordias do reino. 

As misericordias, quando o seu capital cresceu, 
lançaram-se no caminho das subvenções h agricul- 
tura, sob a forma de emprestimos aos cnltivadores. 
A misericordia de Lisboa foi auctorizada por alvarl 
de 29 de jnnho de 4778 a fazer emprestimos, prin- 
cipalmeole destinados ao arroteamento das terras 
incultas. As outras misericordias e irmandades do 
pais seguiram este exemplo, mas não sem comrnette- 
rem alguns abusos que varias providencias pro- 
curaram cohibir. 

Foram estes os precedentes das leis de 34 de 
junbo de 1868 e 27 de junho de 4867, que procura- 
ram transformar todas as misericordias, irmandades 
e confrarias do país em bancos de credito agriçola 
e indnslriaes. S6 tres misericordias, porem, se 
aproveitaram desta faculdade - a de Vizeu, a de 
Faro e a de Viauna - não se podendo facilmente 
determinar os beneficias que a agricultura ter& 
tirado destes tres bancos, visto elles funceionarem 
como um qualquer banco commercial. 

As misericordias estáo sujeitas As disposições do 
Codigo administrativo sobre irmandades e confrarias. 
Dere-se ter presente, porem, para apreciar a lega- 

lidade da conslituição das do antigo regimea, que, 
qaando o50 tinham compromisso proprio, se regnla- 
vam pelo da Misericordia de Lisboa (alvard de 18 
de outubro de 1806) I .  

105, Relações entre as confrarias e os paro- 
chos. - As confrarias nãio fabriqueiras unicamente 
se encontram dependentes dos parochos, quanto aos 
actos do culto. 

Por isso taoto as ereclas na  egreja parochial como 
fora della, podem realizar as suas reuniões livre- 
mente, sem intervenção ou licença do parocho, desde 
o momento em que náo impeçam as fuocções e offi- 
cios divinos. O parocho nao tem o direito de assistir 
a essas renniaes, a não ser com ordem e delegação 
do Bispo, não podendo. porem, nuoca ter voto deli- 
berativo, visto, mesmo neste ultimo caso, ser um 
mero flscal do ordinario. 

O parocho tarnbem nada tem com a administração 
dos bens das confrarias e irmandades. Estas podem 
dispbr delles conforme intenderem, dentro das nor- 
mas eslabelecidas pela legislaçriii administrativa. 
O parocho não pode por isso arrogar-se o direito 
de guardar os paramentos e vasos sagrados das 
confrarias. 

Quanio aos actos do culto, 6 necessario distingnir 
as confrarias erectas em igrejas ou capellas inde- 
pendentes, das erectas na igreja [parochial ou em 

i V~GIOT Ribeiro, íf isloru do baisfientia pubka em Portugal, 
pag. 67 e seg.; Sr. D. Luiz de Castro, Le vai1 agriwla ot 
mmsescni aaaociatif rural, no Porhigol au poinl de me agrkold. 
pag. 870 e seg. 
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capellas della dependentes. As primeiras podem 
celebrar sem dependencia ou licença do parocbo, e 
mesmo contra sua vontade, todos do actos do culto 
que não constituam direitos ou luncç5es parochiaes, 
i s t o  6, podem exercer as funcções chamadas simples- 
medte sacerdotaes ou ecclesiasticas. As segundas 
est8o dependentes do parocho, relativamente ao 
exercicio de todos os actos do culto, mesmo dos 
que constituem funcç3es simplesmenle ecclesiasticas 
ou sacerdotaes. Por isso, os capellães privativos 
destas irmandades ficam sob a dependencia do 
parocbo, relativamente a todos os actos do culto que 
ellas pretendam celebrar (Porlaria de 10 de junho 
de 1897 e Oficio do Ministerio do Reino de 1% de 
maio de 4892). 

A jurisdiqão e auctoridade do parocbo dentro 
da igreja parochial e ampla e completa, sujeita 4 
superintendencia e direcção do prelado da diocese, 
mas independente de qualquer corporação de leigos 
(Porl. de i0 de junho de 1879 e Officio de 4 de 
março de 1885). Não podem, por isso, as confrarias 
erectas na igreja parochial prohibir ao parocho o 
uso dos altares que Ihes são proprins, nem ter chave 
privativa para entrar na igreja sem assentimenio 
desta auctoridade ecclesiastica (arligo 184." 5 2.0 
do Codigo Administrati~o ). 

Quanto 4s  irmandades e confrarias fabriqueiras, 6 
necessario ter presente o disposlo nos arligos i S 3 . O  
e i81.O do Codigo Administrativo. A junta deparo- 
chia pode ceder a administração da fabrica da igreja 
parochial ou das suas dependencias a qualquer 
irmandade ou confraria, erecla nas mesmas igrejas, 
quando esta, precedendo deliberação da respectiva 

;issemblêa geral, para isso tenha sido auctorizada 
pelo governador civil. e a cedencia imporle dimi- 
nnlçao de encargos para os parochianos. As 
irmandades ou confrarias fabriqueiras ficam Lendo 
os encargos inherentes B fabrica, e bem assim a 
administraçgo de todos os seus bens e rendimenlos, 
com as mesmas altribuições e restricções com que 
essa administração pertenca As junlap de parochia, 
competindo ao parocho tomar parte nas deliberafles 
das mesas, sobre assumptos relativos aos inieresses 
ewlesiasticos da parochia e i administração da 
fabrica 4. 

Eacorço historieo da iepulturs eecie- 
siastica. 

Inhumaç50 e crernaflo. 
Direitos da Igreja e do Estado relativa- 

menle A sepultura. 
ConstrncçSo, conservaçKo e policia dos 

cemiterios. 
Eotsrramenlo dos catholims. 
Enterramento do8 nlIo eaiholieos. 

-Recusa de sepultara Bcclesiastiea. 
Jazigos e sepultaras privativas. 
Funeraes e seu regimeo juridieo. 

106. Escorço historico da sepultura eccbsias- 
tica. - Os leigos teem ainda direito a sepultura 
ecclesiastica. 

1 Mo(b, Cdipo AdminMlratiw annoiado, pag. 299 ; Coelho 
d8 Silva, Ma-l ds dirrilo paroakinl, pag. q 7  e sag. - 



A Igreja consegniu fazer prevalecer o uso mosaico 
da inhumação, em Jogar da cremação pagá. Ilavia 
logares especiaes pata a sepultura dos christaos 
denominados cmiteria (de uma palavra grega que 
significa dormitorio), ou crypras. 

Mas, tendo o christianismo conquistado a paz e 
a liberdade, cameçon a desenvolver-se o costume de 
se realizarem os enterramentos nas igrejas, que 
foram edi6cadas em grande numero juncto das 
sepulluras dos marlyres. Taes eolerrameotos cons- 
tituiram a principio uma grande honra, concedida 
somente As testas coroadas e uogidas, aos represen- 
tantes do poder divino, aos allos dignilarios da 
jerarchia politica e ecclesiaslica. A honra foi.se 
degradando com o tempo, de modo que esta prero- 
gativa veio a transformar-se em direito commum 
pelo fim do secolo ix, sendo então franqueado o 
pavimento das igrejas para sepultura de toda a 
gente. 

Esta evoluçáo náo se fez sem a condemnaçáo da 
propria Igreja, que, desde o pontificado de Gregorio 
Magno ale ao concilio de Treoto, propugnou pelo 
estabdecimento de cemiterios. É digno de menção 
o concilio de Braga, celebrado em 663, que seguiu --- ---_ 
esiãõrientaçao, proxbindo expressamente os enter- 
ramentos nas igrejas. Mas o prejuizo e a superstição . 
poderam mais do que estas condemoaçóes, c por 
isso prevaleceu o coslume dos enterramentos nas 
igrejas at8 aos tempos modernos. 

A restaurapio scientifica e a emaneipaçio inlelle- 
ctual do seculo xviii, servindo-se dos dados da 
observação clioica e da chimica ainda incipienle, 
vibraram os primeiros golpes nesla pratica, eon- - 

dmnando as sepulturas nos recintos fechados das 
igrejas, como prejudicialissimas i saude dos poros. 
Este movimento fez-se sentir poderosamente na revo- 
luçao frandsa, que reivindicou para a auctoridade 
leiga a policia funeraria e proscreveu a sepultnra de 
igreja. 

Tal orientação foi definitivamenle consagrada pelo 
decrelo napoleonico de $3 prairial anno xii ( i 3  de 
junho de $804). que prohihin terminantemente a 
inhumação em todo e qualquer edificio onde se re- 
unissem cidadãos para a celebraçao dos seus callos, 
instiluindo c~,milerios communaes sob a inspeqão e 
vigiiancia da auctoridade civil, regulaodo as dimeo- 
soes e intervallos das covas, delerminando o tempo 
da sua renovação, editando emfim todos os preceilos 
exigidos pelu novo estado de coisas em materia de 
sepultura. 

Náo Bcamos alheios a estas tendentias reforma- 
doras. JA em 4800 o dr. Vicenle Coelho de Seabra 
escrevia uma Memoria sobre os prejiizos cae~odo~ 
pek sepuIluras nos templos, dando wmo exemplos 
da nocividade de tal pratica duas epidemias que 
grassaram no Porto, uma causada pelas emaoafies 
delelerias da igreja de Sanlo Ildelonso, e outra pela 
igreja dos otph!ios. Nas constituintes de 4820 tam- 
bem o assnmpto bi tractado pelo arcebispo da 
Babia, Vicente da Soledade, que, em nome dos 
canones, esligmatizou vebemenbmenle o costume da 
sepnltura de igreja. 

M a ~ ~ W .  em 1835, por decreto .de 9i de 
setembro deste anno. é que foram attendidbs estas 
rwlamações, prohibindo-se terminantemente a inhu- 
maÇS0 00s templos e mandando-se proceder h cons- 



trdcflo de cemiierios. Esta providencia, porem, 
teve uma execução demorada em virtude dos pm- 
coaceitos e babilos ioveterados do poro, qne nio ria 
com bons olhos a sepultura fora das igrejas, e da 
falta de recnrsoB por parte dos corpos administra- 
tivos para o estabelecimento dos cemiterios ', 

, 107. rnhnmqão e cremagão. - A Igreja, ado- 
ptando o syslema funerario da inbumação, condemna , 

o da cremaçáo. 
A cremação estabeImn.se na antiguidade em vir- 

tnde de necessidades pnblicas, provocadas pelas 
guerras e pelas epidemias. Era o meio mais simples 
de acabar com as massas de cadaveres produzidas 
pelas batalhas, e de transportar sob a forma de cio- 
zas os despojos daquelles que, succumbindo na 
defhsa gloriosa do país, deviam repoisar janto da 
familia e no solo da patria. A cremaçáo tornou-se 
assim uma honra excepcional, propria dos heroes, e 
como tal devia tender a vulgarizar-se em todas as  
civilizações militares. I? o qne aconteceu na Grecia 
e em Roma. 

A Igreja fez predominar a inhumação. E de tal 
modo se radicou esta pratica nos espiritos, que nem 
mesmo a revoluçiio Irancha, apesar das suas ten- 
dencias innovadoras, se emancipou della. Foram 
feilas algumas tenlalivas durante esle periodo no 
senlido do cremaciooismo, mas todas elIas abortaram, 

'-Sr. Dr. Ricardo Jorge, H ~ i m  #ocial, pag. 137 e aeg.; 
Friedhrg, Tratiolo d* diritio scclssioilim oa~tdico e saonpdw, 
pq.  388 e aeg. 

visto a revolução ler dado prefereocia A reforma da 
inbumação, conduzindo assim ao decreto de 1% 
prairia1, que estabelewn .um ercellente regimen 
sobre -- a sepuItura. Somenle, no uliimo quartel do 
seculo XIX, B que se aecendeu a campanha crema- 
cionista, pregando-se os males do enterrameato e 
as ercellencias do MOTO systema funerado. Os centros 
deste movimento foram a Iialia, a Allemanha e a 
America, chegando a cremaçao a ser sanccionada 
na legislação destes paises, sob a forma heullativa. 

A Igreja, em face deste movimento, conlinuou fiel 
A saa orientação, condemnando a cremação por tres 
decretos do Santo-Officio de 1g de maio de 1886, 
de 15 de deaembro de l886 e de 97 de julho 
de 1899. Esta coodemnação fanda-se: 4.' sobre a 
tradiç5o dos primeiros chrislãos, que enterravam os 
seus mortos, apesar do uso romano da cremaçIo e 
do perigo da violação dos seus cemilerios ; K D  sobre 
a necessidade de respeitar os corpos dos christãos 
como membros de Jesus-Chrislo, templos do Espirilo- 
Saocto e maleriaes da resurreição geral; 3.Qobre 
o inconvenienb de desmentir a prophecia do Genesis 
(iu, 19): r Tu comeris o pão no suor do leu rosto 
ai8 que voltes 4 terra donde sabisle; porqoe Lu Bs 
pb e em pó te bas de tornar D .  

A qnestão, porem, não Lem simplesmente nm 
aspecto religioso, mas tambem iim aspecto bygienieo 
e scienlifico. Sob este ponto de vista, niio pode 
haver duvida que a inhumação 6 tão admissivel 
como a cremação, desde o momenlo em qne sejam 
observadas as regras da hygieoe sobre o modo de 
a praticar. A inhumação tem a vantagem inapre- 
ciavel sobre a cremação de conservar o cadaver, 



permittindo a pesquiza dos crimes. Casos ha em 
que cinco annos e a t e  doze annos depois da sepiillura. 
a exhumação legal roi fecunda, fornecendo provas 
nilidis e concludentes do crime '. 

10%. Direitos da Igreja e do Estado relativa- 
mente & sepultiwa. - Durante toda a Idade Media, 
a igreja gosou de um poder exclusivo relalivamente 
ao direito e culfu da sepultura. Em virtude da falta 
de legislação civil sobre esle assumplo, eram as 
prescripções do direito canonico que se observavam 
como lei absoluta. 

Sb nos kmpos modernos 8 que o Eslado publicou, 
por motivos de policia hygienica, providencias rela- 
Livamaote a esta materia, as quaes, em parte, 
confirmam o direito da Igreja, e, em parte, o modi- 
ficam. Dabi a necessidade de determinar atk onde 
váo os direitos dos dous poderes, ecclesiastico e 
civil, sobre a sepultura. 

Os radicaes volam pela secularitapIo da sepultura, 
de modo que a inhumação dos mortos seja um acto 
puramente civil. podendo a religião acompanhal-o 
com as suas cerimonias, mas devendo similbante 
acto considerar-se absoluta e ioteiramenle indepen- 
denle da auctoridade ecclesiastica. Os cemiteríos 
devem, segundo este modo de vkr, considerar-se 
estabelecimentos publicas, onde cada um, depois da 
morle, tem direito a um logar, qualquer que tenha 

1 Sr. Dr. Ricrrdo Jorge, Hygimria eocral, pag. 26b e seg.; 
Mktter, L'&h caUiolique, pag. i'tU e seg. 

sido a sua crença on conducta religiosa dorante 
a vida. 

Este systema tem sido considerado pelos escri- 
plores cathnlicos como atíeotatorio da liberdade da 
Igreja e do exercicio do seu culto. Por isso, coma 
meio de wnciliapão, tem-se sustentado oulro systema, 
em que se  procuram salvaguardar os direitos do 
Estado sem offender os da Igreja. Esse systema 
pode reduzir-se aos seguintes principios : 1 .O  cada 
cuo3ssão rdigiosa ter8 o direi10 de possuir um 
cemiterio proprio, podendo os murricipios conslrliir 
cemiterios para os que o30 queiram on niio possam 
ser inhumados religiosamente; 3.' is ancturidades 
espitituaes competiri determinar, em harmonia com 
as Ids do seu respectivo culto. os cadaveres qoe 
podem ser sepultados nos cemiterios confessionaes ; 
3." i auctoridade municipal flcarb perlencendo a 
policia dos logares de iohumaçáo, mesmo confes- 
sional, no sentido da deceocia, da hygiene e da 
salubridade publica. 

O primeiro systema, porem, 8 o que melhor se 
harmoniza com as boas normas, da administração 
publica. desde o momento em que o Eslado se des- 
prenda de preoccupações conressionaes. Os direitos 
da Igreja náo se podem considerar oflendidos, pois 
não seria prohibida a benção separada das sepnlhiras 
destinadas aos membros do -seu gremio religioso, 
por occasiãio do enlerramenlo. A Igreja j B  tem 
adoptado, em casos exoepcionaes, epla pralica. o que r . 
mostra que ella náo repugna aos seus principios 

1 Moolart, L'alird e! ~'dlat, pag 475 e seg ; Daballet, Cara 
compid & droii samnigiie, iom. xtv, pag. 473 e eeg. 



109. Conatnicção, conservação e policia dos 
cemiterios. - A nossa legfslaeâo sobre cemilerios 
B coaslituida principalmente pelos seguintes diplo- 
mas: decrelos de 21 de setembro e de 8 de outubro 
de 1635, que ainda esta0 em vigor; decreto de 3 
de dezembro de iS68; inslrucfies do extincto con- 
selho de saude publica de 1 de agosto de 4863, 
approvadas pela portaria de 5 de setembro do mesmo 
anno. Alem disso ha muitas outras porlarias pnbli- 
cadas pelo governo como fiscal da hygiene e saln- 
bridade publicas. Derem-se tambem mencionar as 
instrucções do governo civil do Porb de 42 de 
dezembro de 4890, approradas por despacho do 
ministen'o do reino de f3  de dezembro de 1890. 
e que constituem um dos melhores resumos da 
nossa legislação sobre esle assumpto. 

Fia cemiterios muoicipaes e pambiaes. Os cemi- 
terios huoicipaes são os da capital do co~c&lho e 
sujo eslabelecimento e conservação pertence b res- 
pecliva camara (Codigo Administraüvo. arl. 50." 
n.@ 212 e decreto de 2k de dezembro de 4901, 
art. 5FZm0, n.' 6.'). ficando todavia resal~ados os 
direilos destes corpos administrativos com respeito 
aos cemiterios que hajam consltuido fora da capital 
do concêlho. 

0s cemilerios parochiaes são os de cada freguezia 
fora da capital do conc&lbo e cujo estabelecimento e 
conservaç~o pertence I respectiva parochia, ficando 
todavia resalrados os direitos destes corpos admi- 
nistralivos com respeilo a algum cemiterio que hajam 
construido na capital do conchlho ( Codigo bdminis- 

trativo, arl. 4 7 6 . O ,  n.O 26.' e Decreto de 46 de 
dezembro de 190i, art. 56.'). 

A desphsa com a constrncção, reparação e wn-  
serração dos cemiterios municipaes B obrigatoria 
( arl. 8Lg, R." PO."o Codigo Admioislra tivo), mas 
para que se possa inserir no orçamento é oecessano 
que a camara boba previamente deliberado efle- 
ctual-a, e que esta deliberaçxo se tenha lornado 
definitiva nos termos do Codigo Administratioo, 
O mesmo acontece com a despbsa com a constriicção 
dos cemiletios parochiaes (art. 480.; n."." do 
Codigo Administrativo e art. 66.'' Ij uúim do decreto 
de 24 de dezembro de 190i ). 

A escolha do terreno deve ser precedida da 
audieocia e voto do subdelegado de saude e de dons 
facultativos do condlbo, devendo lavrar-se o tespe- 
ctivo auto de vistoria perantc o administrador do con- 
&lho como encarregado da policia sanitaria (Inslru- 
cções de I de agosto de 1863, Decrelo de 3 de de- 
qem bro de 1868, artigo 47.', Regulamenlo de 42 de 
dezembro de 4800, art. 1 . O ,  n.O 24.' e Regulamento 
de 24 de dezembro de 190i, art. 7 h . O  n.' 42.0). 

Os cemilarios devem ser situados fora dos limiles 
das povoaç8es e com a exposifão mais convenienle 
B salubridade deIlas. Nas Freguezias ruraes as dis- 
tancias dos cemiterios podem variar segundo as 
circnmslancias particalares (Dec. de 44 de setembro 
de 1835, art. 3 . O ) .  A distancia minima que deve 
haver entre os wmilerios e as casas mais exteriores 
da poroaçaio e: de 200 passos ou ik3 metros (Por. 
tarias de 12 de setembro de 1853 e $6 de junho 
de 4857, Instrucções de 1 de agosto de 1863 e 
mrtaria de I6 de janeiro de 4868). 



Os terreno$ destinados para cemiterios dever30 
ler a extensão suficiente. No calculo para achar a 
superflcie oecessaria deve ter-se em vista que o 
espaço minirno destinado a cada sepullura B de 2 
metros quadrados, e que o cemiterio deva ter capa- 
cidade para um numero de sepnlturas egual ao 
quintuplo do numero medio aonual de obitos que 
haja na freguezia ou freguezias a que fôr destinado, 
accrescentando-se a essa superficie a que i6r oeces- 
saria para ruas. plantaçaes de arvores, jazigos, etc. 
(Dec. de 41 de selembro de t835 art. 8.' e lnstru- 
cções de i de agoslo de 4863). 

Escolhido o terreno, mandar-se-lia levantar a planta 
e proceder ao projecto e orçamento das obras, orga. 
nizanda-se o respectivo processo que, por intermedio 
do administrador do concêlho, deve ser submetlido 
a approvação do governador civil (Codigo Admiois- 
trativo, art, 251.' o." 16.O e art. 446.O, Decreto 
de 3 de dezembro de 1868, arl. iano,  e Portarias 
de 40 de maio de 1853 e 45 de novembro de 1869). 
Se fbr necessaria expropriação, assim o deliberari! a 
corporação interessada, depois de obtida a appro. 
vação pelo governador civil do terreno escolhido. 
Decretada a ulilidade ou urgencia da expropriação 
pelo governo, em virlude de a corporação interessada 
a ler requerido por intermedio do governador civil, 
seguem-se os termos do processo estabelecido nas 
leis de 23 de jnlhu de 1850, 17 de setembro 
de I857 e de 8 de junho de 1859 (artl. 51.' n.O 9.' 
e 176.O n.O 10.O do Codigo Administrativo e Portarias 
de 6 de abril de 1854 e 9 de outubro de i857). 

OS cemilerios devem ser resguardados por um 
muro de não menos de 40 palmos de altura ('Lm,%), 

construido com a precisa solidez (Dec. de 41 de 
setembro de 1835, artigo 4.". Devem designar-se 
nos cemiterios espaços de terreno suficientes para 
o enterramento dos individuos que não professem a 
religiáo catholica, ou forem privados de sepullura 
ecclesiastica, em relação ao logar em qna houverem 
de ser sepultados, e separar-se esses espaços de 
lerreoo do resto do cemilerio por nm pequeno muro 
com entrada independente (Porlarias de 86 de 
janeiro de 18719, f7 de dezembro de 1866, i 7  de 
novembro de 1868 e 99 de maio de 1877). O ordl- 
oario, logo que seja designado o cemiterio, maa- 
darli proceder Qs cerimooias religiosas do costume 
(Decreto de 41 de setembro de 1835, art. 7.'). 

Os cemiterios, do mesmo modo que as igrejas, 
podem ser sagrados on benzidos. Ordinariamente 
são apenas benzidos. Por essa beoção ficam os 
cemiterios fora do commeroio, não sendo suscepti- 
veis de compra e venda (Portaria de 13 de abril 
de 1868), nem estando sujeitos a imposlo (Portaria 
de 3i de dezembro de 1877 e Regalamento de 10 
de agosto de 1903, arligo 8.', n.' 10) 

110. Enterramento das catholicos. - Não po- 
dem, em geral, ser recebidos 00s cemiterios os 
cadaveres que não sejam acompauhados de bilhetes 
dos regedores de parochia, devendo estes bilhebs 
ser vistos e rubricados pelo respectivo parocho, 

r Motta, Codtgo admin~slralroo ornotado, pag. 78 e seg. 
e i87 e seg. ; Coolho da Silva, Manual do direito purodiiol, 
pag, 158 e aeg. 



excepto no caso de enlerro civil (Decreto de 3 de 
dezembro de 1868, artigo 86.O n.' 1 e artigo e&.@ 
n.", Regulameoio de 85 de dezembro de 1901, 
artigo õ4.O o." 4 e Porlaria de 2 de julhode 1880). 

Os regedores, porem, não podem conferir bilbe- 
tes de enterrameoto sem attestado de faculiativo 
que verifique o obito. ou ordem da auctoridade 
judicial oo adminislrati~a competente, que assim o 
mande. Nas localidades, porem, em que não haja 
facultativo, a falta de verificaçáo de obiio, por meio 
de exame medico, oáo impede que se confiram os 
bilhetes de enterramento (Decreto de 3 de dezembro 
de 4868, artigo 46.O o.* 4 e artigo 26.O n . O  3, 
Regulamento de 24 de dezembro de (901, artigo 54." 
a.m 4, Portaria de 20 de fevereiro de 4850 e Ofncio 
do Mioisterio do Reino de 26 de outubro de 1893). 

O enterrameoto sõ poder8 effectuar-se 2b boras 
depois da verificaqto do obilo, a não ser que o 
facultativo que procedeu a esta diligencia tenha 
antecipado ou retardado a hora por algum motivo, 
devendo este ser declarado no attestado morluario 
(Portaria de 4 de julho de i880 e Decrelo de 18 
de setembro de i844). Antes do enterrameuto 
deve o parocho hzer a encommendação do cadaver, 
que 6 não sb um direito, mas tambem nm dever 
para o parocho. 

O euterrameuto s6 pode ser feilo nos cemiterios 
publicos. onde os bouver (Decreto de 21 de setem- 
bro de 1835, artigo f 3.O), não sendo licito fazer 
excepções a wste principio (Portarias de 4 de 
selembro de 1837, 47 de janeiro de 4885, 18 de 
abril de 4866, 11 de março de 1867, Officio 
de 45 de julho do mesmo anno e Portaria de 30 

de oovembro de 4870). NTio B permittido coaser- 
var em deposito nas egrejas ou em outro qualquer 
logar fora dos cemilerios publicou, alew das Iioras 
marcadas nos bilhetes de enterramento. os cadaveres, 
ainda qne embalsamados e encerrados em caixão 
de chumbo (OGcio do minislerio do reioo de l i  de 
abril de 187'2), deveudo em tempo de epidemia 
prohibir-se absolutameute o deposilo de cadaveres 
nos tsmplos seja, porque tempo fbr (Oficio do 
antigo conselho de saiide ao palriarcha de Lisboa 
de 87 de junho de 1856). 

Compete ao parocho não aosentir que neobum 
cadaver seja enterrado nos lemplos ou fora do 
cemiterio estabelecido, sob pena de ficar por este 
facb privado do beneficio ou iohabil para obter 
outro, alem das outras penas em que possa incorrer 
(Decrelo de 8 4  de dezembro de 4901, artigo 57.O. 
n." 2). Essas penas são as do artigo 246.' do 
Codigo penal, segundo o qual o enterramenlo de 
qualquer individuo em contravenção das leis ou 
regulamentos, quanto ao tempo, logar e mais forrna- 
lidades prescriptas sobre iohumações, serl punido 
com prisão correciooal (Codigo penal, art. 446.O) 1. 

lIí. Enterramento dos não catholicoe. - 0s 
cadaveres das pessoas que não professem a religião 
catholica, ou que forem privados de sepultura eccle- 
siastia, e bem assim as dos recemoaseidos que 
não chegarem a recaber o baptismo devem ser 

i Coslbo da Silva, Manual db dirsilo pamcbial. pag. iõB e 
aeg. 



enterrados na parte do cemiterio para esse fim 
destinada (Portarias de 17 de dezembro de 1860, 
94 de janeiro de 4872 e 29 de maio de 1877). 

No mesmo logar devem ser iohumados os que 
liverem enterro civil. Para que seja permittido tal 
enierrameoto, e necessario que o finado deixe dis- 
posição testamentaria on declaraçáo escripta em que 
manifeste tal desejo ( Portaria de 46 de maio 
de 4877). Fora deste caso, sendo calholico o falle- 
cido, deve o regedor de parochia providenciar, 
d'aecordo com o parocho, para que o enterrameato 
Je faça segundo o rito calbolico, obstando a que 
os parenles ou estranhos procurem elfectual-o por 
outra forma (Portaria de 26 de maio de 1877). 

Se nos cemiterios j i  estabelecidos não houver 
local destinado aos que não professam a religião 
catbo1ica ou forem privados de sepultura ecclesias- 
lica, manda a Portaria de 94 de janeiro de 1872, 
cuja observancia foi suscitada pela de 29 de maio 
de 1877 que nesses mesmos cemiterios seja sepa- 
rado, por um pequeno muro, um espaço destinado 
Bquellas sepulturas '. 

112. Recusa de sepultura ecclesiastica. - 
Segundo o direito canonico vigente, recusa-se a 
sepultura ecdesiasbica : 

1.O Aos pagãos, aos judeus e a todos os infieis ; 
aos herejes e seus fantores ; aos apostatas da fe 
chrisli ; os schismaticos e publicos excommungados, 

Coslho da Silva, dfanwol dr dirtito parodiial. pag. i67 
e seg. 

ao8 nomeadamente interdicbs e aos qu8 estão no 
Iocal do interdicto emquanto este durar, n lo  sendo 
pessoal ; 

2 . O  Aos que se suicidarem por desesperaçáo ou ira, 
exceptuando-se o caso de não estarem em seu jn im 
ou darem anles da morte signaes de penileocia ; 

3.a Aos que morrem em duello, posto q m  anbs 
da morte tenham dado signaes de penitencla ; 

h.' Aos peccadores manifestos e publicos que 
morrerem sem arrepeodimen to ; 

8.' Aqneiies que não receberam o sacramento 
da con6ssao uma vez no anao e o da communbaio 
no tempo paseal, no caso de ser isso publico e de 
morrerem sem sigoal algum de contriccão. 

6.O As crianças mort,as sem baptismo. 
Quando, em qoalquer destes casos. occorram duri- 

das, deve consultar-se o ordinario. Ngo barmdo 
bmpo de fazer isto;deve conceder-se a sepultara; 
em virtude do principio ifi dubio odio rsslringenda. 

A recusa de sepultura ecclesiastica lem de ser 
acatada pela aocioridade civil. pois a portaria de 
94 de janeiro de 1877 ordena que nos cemiterioJ 
haja espaços de terreno snlncientes para o enterra- 
meoto de individnos que não professem a religião 
catholica on f o m  primdos de sepultura eccbm'as- 
tire. B isto uma consqnencia do sgstema das 
nossas relaçí5es enlre a Igreja e o Estado, em que B 
Igreja catholim B reconhecida pelo Estado como 
oacial, devendo por isso as suas leis sobre a sepul- 
tara wclesiastica, como sobre qualquer outro acto 
do culb. ser cumpridas. Em todo o caso. a nossa 
legishçáo nso rae a18 ao ponto de deixar completa 
liberdade de ac@o nesta materia b Igreja, por- 

% 



quanto em varios diplomas tem-se sustentado qne 
os cemiterios são eslabelecimenlos civis que estão 
sob a snperintendencia e fiscalização da aucloridade 
publica e não dos parochos, e que a circumstaucia 
de qualquer iudividiio morrer fora do gremio da 
Igreja auctoriza o parocbo a negar as preces e 
orações instituidas em beneficio dos mortos, mas 
não a impedir o eoterramenlo no logar para isso 
deslinado pela auctoridade publica (Portarias de I 7  
de dezembro de 1866 e 43 de abril de 1869 e 
Resolu~áio do Minisleno do Reino de 97 de junho 
de 1898). 

Como a nossa legislação não permitte As onlras 
religiões senão o culto domestico ou parlicular, em 
casas para isso destiuadas, sem forma exlerior de 
templo (art. 6.' da Carla Conslitucional), facil e de 
v6r qne os enlerramentos dos não catholicos n3o 
podem ser feitos mm as mrimonias publicas da re- 
ligião a que elles pertençam. De aceordo cõm esla 
doutrina esth o arligo 130.' n." e { ( . O  do Codigo 
penal, que pune a celebração de aclos publicos de 
um culto que não seja o da religib catholica i. 

113. Jazigos e sepdturas privativas. - E' 
licilo a lodos sem distinqão de pessoas adquirir nus 
cemiterios publicos, quando estes lenbam capacidade 
sufficieute para isso, os terrenos necessarios para 
o estabelecimento de sepnlturas privativas ou de 
jazigos (art. 6.O do reg. de 8 de outubro de 1835). 
As familias que construirem jazigos dentro dos 
- 1 Coelho da Silva, Ma*ual de dirstto p d i d ,  p q .  470 
6 seg. ; Motla, Codigo odmin~lrolino aianotado, pag. 79 e seg. 

cemikrios pagarão, alcm do covato, a retribuição que 
a ~rporação  administrativa Ibes arbilrar, devendo 
esta retribuição ser fixada previamenle e por um 
modo nuiforme e geral, com approvação superior 
(Regulamento cir., art. 6.', Codigo administrativo, 
arl. 1762 0 . O  26 e Portaria de i3  de abril de 4868). 

Estas adquisições não conferem o dominio dos 
terreuos e si5 dão ao adquirenle direito ao uso 
delles na applicação a que são desliuados, com 
sujeição as leis e regulamentos de policia e sem 
prejuizo do direito do governo a supprimir esse 
uso, logo que os interesses da salubridade publica 
o determinem a rnaudar fechar o cemiterio (Porta- 
rias de 26 de setembro de 1866, i3 de abril 
de 4868 e 19 de março de 1881). Daqui resulta 
serein inalieoaveis e por isso insusceptiveis de 
hgpotheca e penhora os lerrenos concedidos nos 
cemilerios para sepulluras (Codigo do processo 
civil, art. 815.', n." 6 ) .  Os cemiterius são proprie- 
dade das camaras ou das juntas de patocbia, e 
empuaoto conservarem. a sua qualidade, islo 8,  
emquaulo forem exclusivameute destiuados ao ser- 
v i ~  publico do enlerramento dos mortos, estão fora 
do commercio (Portaria de 13 de abril de 1868). 

No jazigo privativo de uma familia podem ser 
sepultadas lodos os parentes ate ao decimo grho. 
Nlo podemos considerar como membros da familia 
oulros paredes de gr80 mais remoto, visto a lei não 
os cousiderar assim para o effeieilo da success8o de 
direilos civis Iransmissiveis (Codigo civil, art. 4969."). 
Na pratica, porem, nem sempre se observam taes 
limihçües de parentesco para o aproveitamento de 
Wpdluras familiares. 



Os cadaveres que houverem de ser sepnltados 
em jazigos, devem ser eucerrados em caixa0 de 
chumbo, e, se algum o f i r  simplesmente em caixão 
de madeira, o jazigo em que se lhe der entrada, sb 
poderi ser aberto depois de decorridos cinco annos, 
desde que esse facto tiver Iogar (Portarias de 30 
de abril de 1867 e 29 de maio de 1869 e Oficio 
do Minísterio do Reino de 30 de abril de 1889). 
Haveudo de transferir-se um cemiierio, as pessoas 
que uelle babam adquirido terrenos para sepultnra, 
quer perpetua, quer temporaria, t8em direito a que 
se Ibes conceda gratuitamente no novo eemibrio 
espaço de brreno epal  ao que linbam uo antigo 1. 

1146. Puneraes e seu regimen juridico. - Os 
corpos admiuislratiros não t k m  competencia para 
regular os actos ecclesiasticos dentro dos eemibrios, 
estando salvaguardados pela nossa legislação os di- 
reitos dos parochos em maleria de hineraes. O De- 
creto de 31 de setembro de 1835 determiua erpres- 
samenie no artigo i 4 . O  que são mantidas todas as 
dieposiçóes legislatiras e reguIamenlares e usos 
locaes, no que respeita a funeraes, enterros e sepul- 
turos. E o regulamento de 8 de outubro deste 
mesmo auuo salvaguarda os direitos dos parochos 
no artigo 7.' 

Por isso os parochos exercem uos cemiterios e 
suas capellas os mesmos direilos e jurisdicção espi- 
ritual que tinham em suas egrejas relativamente 

Rwbb da w a # o  áo de Juri~rardrneia, tom. 30, pag. i 0  
e tom. 31, pag. 100; Coelho da Silva, Yanual do dirsilo paro- 
chi~t, pag. 180 e seg. 

aos seus fregubses. Quando o cemilerio 8 commnm 
a varias fregaezias, todos os parochos téem igual 
jurisdlcção no camiterio e sua capella (Aviso de 
de jaueiro de 1846). Os capellges dos cemitbrios 
não podem ser inmslidos pelas camaras on juntas 
de parochia da altribuição de presidir aos snffragios 
e encommendações pelos defuuctos. Os parocbos 
podem eulrar com estola nos cemiierios e presidir 
na8 respecliras capellas aos officios e mais actos 
fnnebreri petos seus fregoezes. 

Nos funeraes B necessario distinguir: o jlrs {um- 
ralo& uel syeliendi (exposiçáo na igreja, missa, 
absolvição e outras funcfies funebres); o juo effe 
rmdi uet kvanddi (levaalar o cadaver e acompanhal-o 
4 igreja); o jus wociandi (acompanbamenlo do 
cadaver a& ao cernibrio ou logar de sepnl1nra)-; 
yus emolumenra p c i p h d i .  

O jtcs [uwandi perteuce ao parocho do domicilio 
ou qnasi domicilio. quer o individno falleça neste 
logar quer não. Excepluam-se o caso do fallecip 
ter uoulra freguezia sepultura on jazigo de familia 
ou de ler escolhido outra igreja para o fuueral. 
pois nestes casos B aos parochos destas freguezias 
que compele o jus funsrandi. 

Tanto ao dmicilio como uo quasi domicilio deve 
haver o facto da residencia num logar, mas no do- 
micilio B oecessaria a intenção de residir iudefinida 
ou perpetuamente, ao passo que no quasi domicilio 
basta a iuteução de residir a maior parle do anno, 
(islo 8, por mais de seis rnezes). 

O jus efferendi uel laiandi pertence sempre ao 
parocho proprio, isto 8,  do domicilio ou qnasi 
domicilio. O jw associandi pertence ao p a m h  da 



igreja que tem o jus funerandi, quer o fallecido 
fosse seu parochiano quer oão. Qiianto ao jus mo- 
Iummra percipiendi deve observar-se o que estiver 
estabelecido pelos usos. 

O decreio de 23 de junho de 1870 suspendeu o 
artigo 2fIG.O do Cndigo civil, que náo admittia 
outras despesas com suffragios alem das ordenadas 
em testamento, continuando, por iaso, em vigor a 
legislação anterior. O Decreto de 8 de maio de l715, 
a lei de 85 de junho de t765 e o Decreto de 30 de 
julho de i790, cuja observancia fai suscitada pelo 
aviso de 30 de janeiro de (824, obrigam os ber- 
deiros dos fallecidos a pagar aos parochos os beaes- 
ses por oâicios e snffragios conforma os coslurnes 
justos da respectiva fregnezia. A lei de 20 de 
dezembro de 1834, cujas disposições foram resaloa- 
das, quanto aos direilos dos parochos, pelo decreto 
de 8 de outubro da i835 (art. Y."), dispot que os 
direitos parochiaes continuariam a ser pagos con- 
b m e  o uso das igrejas. A lei das congriras de 20 
de  julho de 4839 (art.  7.O 8 3.O) considera rendi- 
mento parochia1 quaesqner prestações dos freguezes 
estabelecidas por coslume legitimo. 

Os parochos, por isso, tEem o direito de fazer 
aos seus parochianos os officios e mais actos fuoe- 
bres segundo o coslume legitimo da fregnezia. Se 
os herdeiras não quizerem espontaneamente salisfa- 
zer a respecliva offerta, poderão ser obrigados judi- 
cialmente (Portaria de 28 de outubro de 1837) r .  

1 Coelho da Silva, Manuai L dtrsilo porochral, pag. 79  
e seg.; R h l a  de Lrgrsloçd~ e dg larr~aprudenna vol. 26, 
pag. 34 e seg. e vol. 44, pag 879 e seg. 

CAPITULO I11 

Clerigos 

0 i.' 

Snmn~ro : 118. JusiificryBo da clasoe clerical. 
11s. Caracteres proprim do clero no catboli- 

cismo. 
117. Forma~o biibrica da elssse tlsrieal 
11s. Ingresso na o l w e  clerical. 
119. Direitos e ohrigaflen dos clepipr. 
1BQ. Poder de ordem e poder de jurisdiqa. 
152 i. Hieruchla de ordem e hierarebia ds jnris- 

dicção. 
lSB. A8 rsoentar theoriaa de Loisy wbm a 

eonslituip$o e a bierarchia da Igreja- 

116. JnstiBcação da classe clerical. - O pm- 
testantismo, com a sua doutrina do sacerdocio uni- 
versa1 dos fieis, procurou acabar com a dislincç5o 
entre clerigos a leigoe. Tal doutriaa B a que logica 
e naturalmeule d e r i ~ a  do priucipio fuudamental do 
indiridualismo prolestanle. seguudo o qual cada fiel 
pode interpretar os livros sagrados a seu bello-pra- 
zer. Mas a doutrina do samrdoclo universal lançava 
as Igrejas protestantes na anarcbia, visto niío Ihes 
permitiir organização alguma. 



Dahi a necessidade em que se viu a propria 
Igreja lutheraua de admiitir a classe clericaI, sendo 
al6 com a tempo o principio do sacerdocio universal 
eompletarnenle posto de parle. A organizaçiío da 
Igreja calvinisla assenta na distincção entre clerigos 
e leigos, Laodo os clerigos ama grande auctori- 
dade como mantenedores da disciplina ecclesiastica. 
A Igreja anglicana, profundamente influeuciada pela 
doutrina cahinista, ainda foi mais longe, porqnanto 
apresenta um systema bierarchico episcopal, appro- 
ximando-se extraordinariamente do catbolicismo. 
Como se vê, o protestantismo, lendo-se primeiro 
manifeslado no sentido da suppressão da classe cle- 
rical, em harmonia com a sua doutrina individua- 
lista, acabou por admittir essa classe, em harmonia 
com as necessidades da organizaçao ecclesiastica. 
A evolução do protestantismo constitae, pois, mais 
um aqamento em favor da uecessidade da classe 
clerical. 

Ainda assim ha grande numero de escriptores 
que combatem a dasse clerical, sustentando qne ella 
6 um estado asaencialmente mlo. Fundam-se: em 
qne oa poderes que o clero se atlribue devem 
necessariamente tornar 06 ecclesiasticos ambiciosos, 
b p c r i l a s  e viciosos; em que o clero coostihe um 
corpo estranho ao Eslado, com interesses particula- 
res, que extinguem nos ecclesiasticos o zelo pelo 
interesse publiuo, tornando-os mim subditos e mlos 
cidadãos; e em que o clero, umas vezes, se mostra 
disposlo a resistir 6s ordens do governo e a revol- 
tar-ee. e, outras, se apresenta como o mais ardenle 
promotor do despolismo dos soberanos, fornecendo- 
Ihes armas para opprimir os povos. 

Esla argamentaçáo, porém, nbo é sufiiciente para 
condemaar a existeucia da classe clerical. porquanto . 
mostra unicamente os abnsos desta classe, não sendo 
os abusos sufilcientes por si para eondemnar ama 
iustituição. O clero deve dar ate o exempla da sua 
submissão 6s leis civis e ao governo. e por isso não 
pode de modo algum considerar-se estranho ao Es- 
tado. Todas as classes sociaes, como a claeise mili- 
tar e a magistratura, tEem inieresses particulares 
mas esses interesses devem ceder peranle o inleresse 
geral do Estado. A influencia pertorbadora que o 
clero por vazes exerceu uo meio social. não B pro- 
veniente desta classe ptopriameute. mas da impor- 
tancia que a Igreja calholica teve em outros tempos 
na vida do Estado I. 

118. Caracteres proprioa do clero no catholi- 
cimo. - O clero calholco, porém, tem caracteres,, 
que o differenciam nitidamente das classes sacerdo- 
taes das outras religiões. Effeclivameote, no catho- 
licismo ba uma iostitnição que attribne ao clero ama 
enorme influencia sobre a vida dos Bois, que b a 
ccinfissão, ou, dnm modo mais eompreheosiro, o sa- 
cramento da penilencia. O sacerdote tem o poder 
de ligar e de desligar, de perdoar ou nLo perdoar 
os peccados, e para o exercer elle ouve de couíissfio o 
penileule, adquire o conbecimeuto doe seus Pusa-  
mentos mais intimos, indica-lhe, segando regras 
estabelecidas, mas muitas Tezes duvidosa8 e contro- 

1 Boron, &potipw dirklienre, tom. i, pag. 313 e seg.; 
Bergier, Dieti~ll~airo dd tlddagie, tom. rir, pig. 10. 



vertidas, como em todas as jurisprudencias, o que 
lhe e permittido ou prohibido, exige a exposição das 
suas a m e s  mais occultas, principalmeute de tudo o 
que lem relação com os factos sexuaes. 

E' este ponto que differeacia o clero catholico dos 
cleros de todas as outras confissões religiosas, e B 
por este motivo que o clero calholico lem tido um 
grande puder sobre as consciencias e sobre as socie- 
dades, chegando a arrogar-se na pessoa dos seus 
chefes o direi10 de depôr os reis e os imperadores, 
como consequencia da sua auctoridaâe peuiteii- 
ciaria. 

O clero proleslante diverge fundameutalmente do 
clero cathoiico, porquanto não passa dum corpo de 
conselheiros e de fieis mais instruidos, em virtude 
do prolestantismo ser a realizaçáo do principio 
christão sob a fbrma de iuspiração iudividual. O 
culto no proteslaatismo O de uma grande simplici- 
dade, e o que dh força ao clero e principalmente o 
culto. 

115'. Formação hiatorica da classe cierical. 
- Mas como B qae se operou no seio da Igreja ca- 
Lholica esta differeuciação de clerigos e leigos ? 
Eis um dos pontos mais melindrosos da queslão da 
distinqão enfre clerigos e leigos dentro da Igreja 
ca tbolica. 

Os canoaisias orthodoxos, como Liberatore, inten- 
dem que esta distincção existiu sempre na Igreja 
catholica. Argumentam em favor desla doutrina 
com a sgnagoga antiga, em que o mioislerio sagra- 
do se encontrava confiado não a todo o povo, mas 

uoicameote ii lribu de Levy; eom as palavras de 
Cbrislo, que não con6ou a todos os crenles. mas 
unicamente aos apostolos, a missa0 de pregar o 
evangelho, o poder de ligar e desligar as conscien- 
cias e o direito de celebrar o sacrificio divino em 
sua memoria ; e com a bistoria ecclesiastlca, que 
moslra a existeucia conslante no seio da Igreja duma 
classe de homens, que pela ordenaçb eram separa- 
dos do commum dos fieis, sendo-lhes attribuido o 
exercicio do minislerio sagrado. 

Os criticos protestantes, para defender a sua dou- 
trina do sacerdocio universal, viram-se na necessi- 
dade de sustentar que na Igreja primitiva, a cujas 
doutriiias elles pretendiam regressar, não havia a 
dislincçáo enlre clerigos e leigos. Esta conclusão, 
porèm, era mais derivada dos seus prejuizos con6s- 
sionaes, do que da positiva e desapaixonada obser- 
vação dos faclos. 

Os estudos moderaos, que tEem permiltido re- 
coustituir a physionomia das primeiras communida- 
des chrislás, mostram clarameute que a dislinc@o 
entre clerigos e leigos B o resultado duma differen- 
ciação bistorica operada ao seio daqnellas communi- 
dades. Nada de mais conlrario, diz Jean BBville, ao 
estado de fermentação espontanea que todos os do- 
cumentos auctorizados nos mostram nas primeiras 
sociedades christãs, do que a idka dum governo eccle- 
siasbico, como nos apparece depois que as Igwjas 
cbn'stãs se tornaram grandes potencias sociaes. As 
cammunidades estabelecidas por Paulo no Imperio 
romano são pequenas sm'edades democralicas, sem 
~nstilniçiio alguma, em que reina a in~pitação indi- 
vidual e em que não he ainda a orgaaiza$ão clerical. 



A assembleia dos 6eis e soberana em materia de 
disciplina e de doulrina. e as hncções administrati- 
ras, desempenhadas originariamente por as que l&m 
mais zelo e notabilidade, enmulram-se reduzidas 
ao miuimo. E' islo o que da um caracler parti- 
cular a eslas associações christãs. São pequenas 
associações fralernas. inteiramente preoccupadas 
eom as suas crenças e as suas esperanças, vivendo 
em pleno idealismo, grupos sociaes esperaudo a 
approximagão da grande revolnção que estabelecer8 
o reiuo de Dens e de Christo sobre a terra. Não 
ba dignitarios especiaes para a celebração do culto; 
este 6 duma simplicidade exlrema, podendo todos 
os membros da Igreja tomar uma parte acliva 
nelle. 

Este estado iucoherente e anarchico das primitivas 
cmmunidades christãs não podia persislir por muito 
tempo, visto as necessidades da existeucia reclama- 
rem a eonetituição de orgãos proprios a que ficasse 
perteuceudo o goveruo ecclesiaslico. Foi isso o que 
determinou o apparecimento da distincçáo entre 
clerigos e leigos. A priucipio, porem, os ministros 
uão constiluiam uma classe complelamenle separada 
de todos os íieis. E' assim que nas couslitllj~es 
apostolicas ainda B conservado a todos os cbrislãos 
o poder de eusinar e em outros documentos nos 
apparecam testimunbos, que nao põem em duvida a 
validade da eucharislia celebrada sem o coucurso 
do ministro ecclesiastico. As epistoias de Iguacio 
cousideram a celebração da eucharislia, sem que 
presida o bispo, como iucouvenieute, mas não como 
uulla. As infracções da disciplina eram julgadas 
por toda a commuuidade, sob a presidencia dos 

seas ministros. E estes, assim coma eram inslifnidos 
pela communidada, lambem podiam ser depostos 
por ePa. 

Todas as formas e palavras com que se mu- 
feriam as faculdades sacerdotaes eram eguslmeub 
usadas na investidura dos lunccionarios leigos, 
havendo unicamente de especial ua ordenação a 
imposição das mãos, qne freqnentemenle se ornittia, 
e se adoplava para admiltir os christàos no seio 
da communidade, não transferindo a ordenaç80 
dotes sobrenaluraes. Mas, h medida qae se tor- 
naram mais imperiosas as necessidades da orga- 
nizagio, em virtude do desinvolvimenlo cada vez 
maior da Igreja, o ministario sagrado trausformoa- 
se, de modo que os investidos nari suas fnncfles 
se foram contrapondo aos leigos como possddo- 
res de atlribulos sobrenatnraes, servindo a expres- 
sáo áIiero8 para os caracterizar, expressão com que 
se designavam uas associaç5es pagás os grupos 
de pessoas regisladas uos roes (cpnon) das mm- 
munidades. 

As faculdades e direitas dos leigos foram-se redu- 
ziudo cada vez mais. a pouto de esbs  &a tornarem 
objectos passivos no seio da Igreja, passando toda a 
participação activa no seu goveruo a ser nm mono. 
polio dos ministros ecclesiasticos. Esta trausformação 
foi poderosamente facilitada peia posição privilegiada 
que os ministros ecclesiasticos obtiveram do Estado, 
pela iudependeucia social que Ibes assegoraram as 
crescentes riquezas da Igreja, e pela iutrodncção de 
ptincipios ascelicos nas regras da vida d o  clero, o 
que toruou profundo o abysmo cavado entre elle 
e os leigos. Na Idade Media, porem, B que aftinge 



o seu completo desinvolvimento a separação entre os 
clerigos e os leigos !. 

118. Ingreseo na classe clerical. - A entrada 
na orilem clerical realizam por meio da ordenação. 
Sb, porem, podem ser ordenados os indMduos que 
satisfizerem a certas condiges estabelecidas pelo 
direito canonico. Umas dessas coodigões sb nees-  
sarias para a validade da ordenação, oulras unica- 
mente para a sua licitade. As condiçi5es pessoaes 
necessarias para s validade da ordenaçáo, são o 
baptismo e o sexo mascalino. Pallando uma destas 
condições, a orderiação, embora tenba sido realizada 
com todas as formalidades, é nulla. 

A falta das condiçbes a que o individuo deve satis- 
fazer para a ordenação ser licita, da origem iis 
irregularidades. 

As irregularidades sáo, pois. a falta das qualidades 
necessarias para a licilude da ordenaçio. As irre- 
gularidades podem ser ex defect14 e ex delicto. 

A s  irregularidades ex defe~ru podem ser : 
a) cmpmis, consislindo num vicio organico que 

obsle ao serviço divino, ou possa causar escandalo ; 
h) a~catis, oansistindo na falta da edade legal, que 

B de vinle e doiis annos para o subdiaconado, de 
vinte e tres para o diawnado, de vinte e ciuco para 
o presbylerado, e de trinta para o episcopado; 

c) scim!iue, consistindo na falta da instrucção 
devida, que para as ordens menores se reduz ao 

Liberalore, Droil paiMic db 1'&~brs, pag. 4 l i ;  Jean n8uille, 
Origissr & l'ipis~opoi, pag. 120 e seg ; Friedberg, Trallaio di 
diritto rcclesiastico caltdim s saangduo, psg. 34 e seg. 

eonbecimenlo do latim e da doulrina cbristá, e para 
as ordens maiores abrange o coubeciinenio das 
funcfles da respectiva ordem e uma preparação 
scientifica ; 

d) natolium, consistindo uo uascimento de uma 
uni50 iHicita, seja qual fbr a sua denominação espe- 
cial ; 

e) #&i, abrangendo os não confirmados, os neo- 
phitos (isto I!, os ha pouco entrados no christianismo), 
e os ciinici (i810 i, os convertidos duranle uma 
doeuça grave ) ; 

f) sacramti, abrangendo os que casaram snc.ces- 
siramente com duas mulheres, ou com uma sb 
molher, mas jii desflorada por oiikro; 

g) perfectae knifatis, eomprebendendoos que tenbain 
cooperado dum modo licilo para a morte ou para a 
motilação dum homsm. como tomando parte numa 
guerra ou uum processo, que lenha terminado pela 
applicação da peua de morle ou duma punição con- 
sislindo numa mutilaç80 ; 

h) famae, abrangeudo a infamia de fado, prwe- 
aiente de actos e costumes que ri opinião publica 
reputa desprezíveis (como os libertinos, os usnrarios, 
os sediciosos etc.), e a infamia da direito, prove. 
niente da lei, quer esta a irrogue immedlatamenla, 
apbs a pratica da acção, quer exija primeiro sentença 
condemoaloria ; 

i) kbsrtotis. compreitendendo os escravos, pe não 
teem o consentimento dos sens senhores, os maridos 
se n?io lEem o das mulheres (porque tGem de eulrar 
para uma ordem religiosa), os sujeitos a responsa- 
buidade civil pela administração dos bens allieios, e 
os empregados do Estado. 



As irregularidades m deliFlo euconlravam-se mal 
definidas no kmpo de Graciano, em virtude da 
diversidade de maximas ahi mlidas,  amas incü- 
naado-se para o rigor e ontras para a beaevolencia. 
Graciano fixou a tbeoria, admiltida tambem pelo 
direito das decretaes. As irregularidades m deliclo 
são, segundo esta doulrina : a repetiçáo do baptismo ; 
a Plolação duma censura; o exercicio duma ordem 
sacra que o c1erigo não tinha; a rnd recepção das 
ordeus; o homicidio ou a mutilação; e a heresia. 

O effeito da irregularidade, I! que nm irregular 
ulio pode licilamenle ser ordenado, e se o fbr uão 
pode ser promovido a uma ordem snperior, ou não 
pode exercer as funcções annexas B sua ordem. 

Sb os bispos léem o direito de conferir a ordenação. 
Qoalquer bispo pode validamente ordenar para os 
mais altos grbo8, embora seja heretico, scismatlco 
e excommungado. O Papa pode-o fazer licilamente 
para qualqner Iogar e para qualqner pessoa, o bispo 
unicamente quando B competeale. 

Essa wmpetencia é deteminada ralione ort@nis, 
em virtnde do domicilio do pae do caudidab, ao 
tempo do seu nascimento dentro da diocese, roiions 
daiiciiii, em virtude do domicilio do candidato 
na diocese, ratione btnspcii, em virlude da orde- 
nação ser seguida do provimento na diocese em 
algum beneficio ecclesiasticci, havendo a apresen- 
lação de cartas testimunhaveis do bispo originis 
e doniicilii, r a t i m  familiariraris, em virtude do 
ordinando ter estado tres aonos ao serviço imme- 
diato do bispo e ler sido suslentado por elle, de- 
vendo o bispo conferir-lhe um beneficio no prazo 
dum mez. 

Antigamente, os bispos ordenavam para uma de- 
terminada Igreja ou para um determinado beueficio. 
Depois, admittiram-se tambem ordeuaçiío os que 
provassem possuir os necessarios meios de subsie- 
tencia. Daqui derivou o direito moderno, segundo 
o qual para se conferirem as ordens maiores se 
torna necessaria a existencia dum rendimento can- 
forme I posição clerical - litulus. O titulo normal 
e o do beneficio, em que o ordinando seja provido 
uitaliciarnente. 

Alem deste caso, quando uão haja tantos beneftcios 
quanto$ são os ecclesiasticos necessarios para o ser- 
viço divino, admiltem-se os segiiintes titulos: patri- 
rnonii vet ptnsionis ( patrimonio proprio ou renda fixa 
do patrimonio doutrem), mmae (obrigação assn- 
mida por terceiros do sustento do ordiaando), 
pauperiatis sive professionis ( para os membros das 
ordens, que devem ser rnanlidos por ellas), missionis 
(para os que servem nas missões, de cujo suslento 
se encarregam os institutos romauos das missões). 
A ordenação sem titulo 6  alid da, mas obriga o bispo 
que a conkriu por culpa ou dolo a sustentar o 
ordinando e a provel-o num beneficio. Se o ordi- 
nando e que proeedeu culposa ou dolosamente, 
incorre, alem de outras penalidades, na m p m i o  
ab ordine. 

O bmpo de conferir as ordens varia conforme o 
grho de que se tracta. Para as ordens de presby- 
tero, diacono ou subdiacono, são os sabbados das 
quatro temporas do aono, o sabbado antes do 
domingo da Paixão e o sabbado antes do domingo 
de Paschoa. A tonsura não tem tempo marcado. 
As ordens menores confere-as o bispo em qualquer 
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domingo oii dia festivo ou vespera das maiores. 
A sagração dos bispos s6 se pode fazer num 
domingo ou dia natalicio dos apostolos. excepto 
havendo licença do pontifice. 

As ordens menores podem ser conferidas denlro 
da Igreja o11 fora della, segundo aprouver ao bispo. 
As ordens tEem de ser conferidas com o inler~allo 
que os clerigos tEem de perfazer numa ordem, antes 
de passarem d superior. São os intersticios. Os das 
menores entre si ficam a arbitrio do bispo ; o do 
ultimo grilo das menores ate I de subdiacono e de 
nm exacto, pelo menos; da de subdiacouo ate h 
de diacouo outro; a ainda outro desde a de diacono 
até A de presbylero. Os bispos podem dispensar 
todo ou parte desle tempo, quando a necessidade da 
Igreja o exigir. 

Entm nbs não pode ser promovido a ordens sacras 
quem não tiver satisleito Is  leis do recrutamento. 
l? necessaria iambem licença do governo, que se 
concede pela secrelaria dos negocios ecclesiasticos 
e da jusliça '. 

119. Direitos e obrigaç6es dos clerigors. - Dude 
que os Iims enlram na ordem clerical. pela orde- 
nação, ficam sujeitos a varias obrjgações, como a 
observaneia do decorum clerical, o uso da tonsura, 
a abstenção do commercio, o n b  exercicio de cetlas 
func$5es publicas (de juiz em causas de sangue, 

1 Fridberg, Trataito da dtrilto eccleriaslao eatlolica e cuatt- 
gdico, pag. $87 e seg. ; Craisson, Manurale tolius juns eonmici, 
tom.-I, pag. 261 e w. 

ministerio publico, etc.), o não liso da caça, a não 
assistencia a espectaculos, etc. Aos cleiigos de 
ordens maiores incumbe, alem disso. a recitação das 
boras canonicas e a obrigatão do celibato. 

O celibato passou por uma longa evolução. Na 
antiga Igreia não nos apparece vestigio algum desta 
insliluição. O proprio Pedro foi casado-(Matheus, 
vtii, i4 ). Como reacç5o contra o agnoticismo, que 
considerava o corpo como a foute do mal e queria 
que se renunciasse ao casamenb, proclamou-se a 
preeminencia do estado matrimonial. S6 as segnn- 
das nupcias B que foram prohibldas aos ecclesiasti- 
cos. Dentro em pouco, porem, vae-se aflrmaudo 
uma corrente mais severa, de que o concilio de 
Ni&a (325) se fez echo, admiltindo o celibato, 
embora permittisse que os casados anles da ordeoa- 
$30 continnassem na sua vida matrimonial. 

Depois, o direiio romanri oriental exigiu dos can- 
didatos i s  ordens um voto absoluto de castidade, 
sendo os subdiaconos tambem obrigados a elle. A 
quebra do voto não importava a nullidade do casa- 
meulo concluido, mas sb a perda do oficio. O direito 
romano oriental tornou-se com o tempo mais rigido 
e severo, declarando nullos os casamentos concluidos 
contrariamente ti sua prohibição, Comludo, moti- 
nnaram a ser admiltidos d ordenação os casados 
sem a obrigaçáo, excepto os bispos, de abandonarem 
as suas mulheres. 

No Occidenle, o celibato não existiu na pratica . 
até ao seculo xi, epocha em que elle, eoergicamenle 
sustentado pelo partido d a  reforma da Igreja, foi de 
novo imposio por Gregorio VI1 por motivos eccle- 
siastico-politicos, para evitar principalmente a bere- 



diiariedade das funcções ecclesiaslicas. No secu1o xii, 

foi de tal modo regulado, que todo o matrimonio 
foi declarado nulto para as ordens maiores e prohi- 
bido para as meuores, produzindo a perda do 
officio. 

Mas estas maximas tiveram de lnctar durante toda 
a edade media para obler eficacia. O coucilio de 
Trenlo mitigou-as, permittindo, nos casos de necessi- 
dade, aos clerigos inferiores casados, o exercicio das 
suas funcções. 

O celibato é inteiramente iuadmissivel, porquanto 
o instincto da reproduqão 8 tão forte e poderoso 
que é impossivel conte1.0; os casados dão uma me- 
nor percenlagem de mortalidade ; uão se evitam com 
o celibato os abusos que a Igreja pretendeu preve: 
nir;  e o casameuto é um meio de moralizar, visto a 
depravação dos costumes pnblicos estar na razto 
directa do numero dos celibatarios. O que o Estado 
não pode de modo algum fazer 8 attribuir effeiios 
civis ao celibato. O .casamento é uma faculdade 
nalural de todo o homem, deveudo os padres ser 
considerados perante a lei unicamente como cida- 
dãos. O Eslado não Ibes pode impedir o direito do 
matrimonio. E' certo que o padre se comprometten 
a guardar o celibato, mas este compromisso tem um 
caracter merameute religioso, com que o Eslado nada 
deve ter. 

Ao lado destas obrigações, os clerigos contam 
grande numero de privilegios como: o prieiilegium 
canonis, que protege todo o clerigo conlra qualquer 
violencia injuriosa sob pena da excommunkca~io hsae 
seuteraria; o privilegium ttnrnunitatis, segundo o qual 
as pessoa8 e os bens dos ecc!esiasticos devem ser 

exemplos de obrigações e impostos; o prioilegitsrn 
fori, que concede aos ecclesiasticos uma especial 
jurisdicção perante o juiz ecclesiastico; e o privi- 
legirsm coi~ipebentiae, segundo o qual as suas rendas 
não podem ser submettidas por inteiro a exe- 
cução forçada. -Estes privilegios, porem, náo são 
reconhecidos pelas legislações modernas, visto cou- 
tradizerem o principio de egualdade de todos os 
cidadãos #. 

120. Poder de ordem e poder de jurisdicpao. 
- Os catholicos dislinguem na Igreja dons poderes 
constilnlivos. differentes pelos seus caracteres, em- 
bora se enconlrem quasi sempre reunidos nos mes- 
mos orgãos: o poder de ordem e o poder de juris- 
dicção. O poder de ordem é a faculdade de exercer 
certas funcções religiosas, provenienle da ordenação 
conferida pela Igreja. O poder de jurisdicção 12 a 
faculdade de exercer certas aptidões religiosas 
possnidas, resultante de uma missão regularmenle 
conferida pela Igreja. 

Alem desta differença proveniente do seu mo- 
ieudo, outras ha entre estes dou8 poderes. O poder 
de ordem, deri~audo do sacrameulo, fica perteucendo 
indelevelmente ao individuo, do qual se toma cara- 
cter especial. O poder de jurisdicç80 pode ser reli- 
rado segundo as condições fixadas pela Igreja. Os 
actos proprios do poder de ordem são sempre vali- 
dos, embora possam ser illicitos, qiiando se pra- 

1 Friedberg, fiaitalo dr diritlo cceleaiaslimi cr~llolico 4 #@n- 
phco, pag. 838 e se# ; Eiebhorn, Droil conwi, pag. 18, 



ticam contra a prohibição do legilimo superior. 
Os actos proprios do poder de jurisdicção realisa- 
dos em taes condi~ões carecem de qualquer effeito 
juridim, sendo nnllos. O poder de ordem exiate 
no seu sujeito, independentemente das pessoas e 
dos logares sobre que deve exercer-se. O poder de 
jurisdicção precisa da determinação do Lerritorio 
e das pessoas que lhe devem estar sujeitas, não 
tendo efficacia alguma, alem dos limites que lhe são 
assignados. 

Integram-se nestes dous poderes as funcçBes 
ecclesiasticas de rnagisierio, ministerio e imperio. 
O magisterio é para conservar e pregar a doutrina 
cbristã; o ministerio para dispensar os mysleriw 
sagrados; e o imperio para reger a Igreja como 
sociedade visivel. A funcção do minislerio pertence 
au poder de ordem, e as de magisierio e imperio 
ao poder de jurisdicção. 

Não pensaram assim algnnç aiictores, como Richter 
e Philipps, que admitliram, alem dos poderes de 
ordem e de jurisdicção, o do magisterio. Mas o 
poder de ensinar, magiaterium, não e mais do que 
um ramo do poder de jnrisdicção, visto cada fun- 
c ~ ã o  do ensino, que tem por objecto a religião, 
exigir uma missão episcopal, que pode ser relirada 
sem processo especial t. 

1 Caliise, Dw~tlo eccleaioilieo, pag 83; Vering, Rroii canon, 
tom. 11, p a ~ .  41; Brabandere, Juria canona'ci eoinpendium, 
pag. 71, Pbtlipps, Db droi! C C C ~ C S I ~ I ~ I ~ L I  dqns aes principcr 
gkiiraw, tom. I, pag. 187; Schenckl. Inslilnições da dirnto 
eecb i~ t im ,  pag. 85. 

121- Eierarchia de ordem e herarchia de juris- 
dicção. - Sobre o8 dons poderes de ordem e de 
jurisdicção, dislinctos em si, mas cooperando para , 

o mesmo fim que se prop'be a Igreja, baseia-se toda 
a consiitnição catholica, concretizada numa dupla 
hierarchia de ordem e de jurisdicção. A bierarcbia 
de ordem comprehende os seguiales graos em serie 
descendente: os bispos, os presbyleros, os diacoaos, 
os subdiaconos, os acolytos, os exorcistas, os leitores 
e os osliarios. A tonsuia não é uma ordem pro- 
priamente dicta, mas uma simples preparação ante- 
rior para o esiado ecclesiaslico. 

Os bispos, os presbyleros e os diacooos consti- 
luem ordens primitiws ou de direito divino. As 
outras ordens são simplesmente de direito eccle- 
siaslico, parlicipando indirectamente do caracter 
sacramental das ordens superiores, por as funcções 
pertencentes ao subdiaconado e As quatro ordens 
menores se encontrarem originariamenti contidas 
no diaconado. 

O grao supremo da hierarchia de ordem pertence 
aos bispos, sendo, sob tal aspecto, o papa perbita- 
mente egnal a estes. Dos outros sete grios, os ires 
primeiros constituem as ordens maiores e os quatro 
ullimos as ordens menores. O subdiaconado foi 
cIassi6cado enlre as ordens maiores, a partir do 
seculo doze, com a applicação a tal grbo de ordem 
da lei do celibato. 

Emquanto i s  fnncçòes desles orgãos da hierarchia 
de ordem, os catholicos consideram os bispos supre- 
mos dispensadores dos sacramentos; os presbyieros 



auxiliares dos bispos, competindo-lhes a mlebração 
do sacrificio da missa, mas não a ordenação e a 
confirmaçao; os diaconos, auxiliares dos presbyteros 
nas funcções do culto e na administração dos bens 
ecclesiasticos; e os subdiaconos, auxiliares dos 
diaconos rio exercicio destas mesmas attribniçaes. 

Os grios das ordens menores Eem fnncçoes 
muito secundarias. Os acolyios acompanham os 
bispos no altar; os exorcistas esfão encarregados 
da 6scalizaçãos dos possessos; os bitot-es l k m  a 
Escriptura na Igreja; os osriarios gnardam as porlas 
da Igreja e tractam da sua limpeza. 

A hierarchia da jurisdic~áo comprehende diversos 
gráos, dos quaes uns são de instituição divina e 
oulros de insliluição ecdesiastica, São de institni- 
çao divina : o primado ponlificio. o episcopado e o 
presbybrado, sepndo  a maior parte dos ca~ouistas, 
e o diaconado, segundo alguns, como Vering. São 
de instituição humana os outras griíos da hierarctiia 
de jurisdicção, como os patriarchas, exarchas, pri- 
mazes, arcebispos, melropolitas, vigarios dos bispos, 
arcediagos, etc. 

Os canonistas catholicos insistem principalmenle 
sobre a hierarcbia de direilo divino, attribuindo a 
plenitude da jurisdicção sobre toda a Igreja ao 
romano poutibce, dando a cada nm dos bispos nas 
suas respectivas dioceses uma jurisdicção ordinaria, 
e conferindo aos presbyleros o poder de sacramen- 
talmente ligar e desligar, pertencendo-lhes, por isso, 
jurisdicção ao foro interno. Por conseguinte, a dis- 
tincçáo que, segnndo os canonistas calholicos, se 
deve fazer, sob o aspecto da jurisdicçáo, entre 
bispos e presbyteros, 6 que os primeiros gosam de 

jurisdicçiio tanto no foro interno coinu no externo. 
ao passo que os presbyteros sO gosam della no 
foro interno I .  

192. Ai reoentes theorias de Loisy sobre a 
constituipão e a hierarchla da Igrda. - Não deve- 
mos deixar de fazer referencia Qs tbeorias recentes 
de Loiq sobre a constitniçao e a bierarchia da 
Igreja, que tamanha notoriedade lEem adquirido. 

Segundo Loisy, o grnpo christto a80 Leve a prin- 
cipio a consciencia de formar nma sociedade distiocta 
do judaismo. A fundação, porem, de communidades 
christás entre OS gentios veio tornar distincta e inde- 
pendente a Igreja da synagoga. 

Estas communidades christãs formavam nalural- 
mente sociedades e como taes linham necessidade 
do elemento conservador de toda a sociedade - a 
auctorídado. Por isso, os apostolos e os primeiros 
missiooarios rundam coIlegios de anciãos on de 
administradores para as governar, do mesmo modo 
que elles proprios tinham governado a primeira 
commnnidade de Jerusalem. Foram estes os pres- 
byieros on sacerdoles. 

Dentro em ponco, porem, manifestaram-se as pri- 
meiros movimenlos da heresia, fazendo-se sentir por 
uma forma mais instante a necessidade de nm poder 
dirigente, visto a commnnidade precisar de fazer 
face a todos os perigos por meio de uma perfeita 
unidade. Por isso, o presidente do corpo dos pres- 

Jehenckl, I n r l i 6 ~ a ~ Õ ~ s  de darnto seclrsliiatieo, pag. 86; Bra- 
bandare, Jwis cnnoniei ~anrpsnditm, pag. i04 e seg.; Yering, 
Droit eamn, tom, ir, pag. 16. 



byteros, o bispo. obteve uma importancia excepcio- 
nal, adquirindo uma influencia crescente no mllegio 
presbyteral e na communidade. Assim se chegoii a 
formar o episcopado. 

Ao mesmo kmpo que o episcopado se desinvolvia, 
accentuava-se o predominio da Igreja romana. Pedro 
e Paulo linham vindo a Roma. Quando morreram 
não tinham a menor ideia da anctoridade que mais 
tarde o seu representante havia de exercer, visto 
elles não verem na Igreja romana senão o cenlro 
providencial da evangelização cbristã. 

As Igrejas particulares, porem, não tardaram a 
sentir, de um modo cada vez mais decisivo, a neces- 
sidade da unidade geral. Esta unidade precisava 
de um centro que concretizasse, por alguma forma, 
o esforça da Lendencia universal e gatanlisse a 
conmrdancia das Igrejas, tornando-a vizivel e regn- 
lar. Este centro da unidade ecclesiaslica estava 
aaluralmente indicado, não só pelas grandes remr- 
daçks  chrisl%s, mas lambem pela siluaçalo polilica 
do imperio. Pela força das cousas, o bispo de Roma 
adqniriu o predominio entre os bispos, do mesmo 
modo que o bispo a tinha obtido entre os presbyte- 
ros. Pedro e Panlo fizeram de Rorna o centro do 
Evangelho; as circumstancias fizeram da Igreja 
romana a mãe e a rainha das Igrejas do mundo 
inteiro. 

Com o tempo, esta Igreja tornon-se dominadora 
e quiz dar formas joridicas e por assim dizer cons- 
liiucionaes i sua preerninencia e h sua acçáo. Foi 
isto a consequencia do movimento geral qiie, desde 
a5 origens, impelliu a Igreja para a sua organização 
em governo. A Igreja teve necessidade de se trans- 

formar nnm governo para viver, e o governo anma 
Igreja una e universal não se pode conceber sem 
uma aucioridade central. 

Assim, a igreja veio a ser a sociedade dos disci- 
pulos de Christo, alargada, transformada e adaptada 
4s necessidades progressivas da sua existencia. 
Taes são as linhas geraes das tbeorias de Loisy, 
que se encontram ua tela da discussão *. 

S ~ M A R I O  : 1&5. Çoneeito do beneficio ecclesi~tico. 
1224. Dêsinvolvimento historico do beneficio 

eecleaiaslreo. 
ILzb. ErecçBo dos beneficio8 ecolesiasticoe. 
1RB. Innovapilo nos benefieios eccleiiiasticos. 

Suppresgpio doa beneficias ecolesiaslicos. 
128. Provimento dos benefieios ecclwiastieos. 
120. Direitor e deveres dos beneficiados. 
190. Vacancia doa beneficias ecclesiastieos. 

123. Conceito do beneficio ecctesiastico. - 
O complexo de direitos e deveres que de uma 
maneira perpelua pertencem ao clerigo no exercicio 
do poder ecclesiaslico que Ibe foi conferido, constitue 
o omto ecclesiasrico. Entre os direitos emiirgenles 
do officio devemos mencionar o benejkio, isto e, o 

i Lepin, Lea ihécnret de 61. h+, p y .  15 e aeg. 



direito de perceber, a titulo de snsteulação, os ren- 
dimentos de certos bens ecclesiasticos. 

A annexação constante do oficio ao beneficio 
determinou, na terminologia do direito canonico, a 
confusão dos dous termos, que entretanto sáo dislin- 
ctos. O beneficio, porem, i: nma consequencia, um 
effeito do oficio, como se deduz daquelle principio 
estabelecido por Bonifacio VI11 - Benepcium d o m  
proprer oficiarni. 

O kneFcio edesitatico pode, por isso, definir-se 
como o direito perpetuo de perceber os rendimenlos 
de certos bens para o exercicio de nm officio eccle- 
siaslico. A perpetuidade B uma condição necessaria 
para a existencia de um beneficio ecclesiastico, por- 
quanto os beneficiados desapparecem, continuando, 
porem, os bens affeclados i sna subsislencia e f i  dos 
seu8 successores a conservar sempre este destino. 
Tambem não se podem considerar verdadeiros bene- 
ficio~ aqnelles qne não silo conferidos por toda a 
vida. Os beneficios manuaes, de encommendaçao, 
ou amoviveis, sb impropriameok se podem chamar 
beneficios, 

Qnanto 1 importancia, os bendcios ecclesiasticos 
dividem-se em maiores e menores: maiores ou pre- 
kxluras, que cousistem em cargos ecclesiasticos cnjoç 
titulares tEem jurisdicção episcopal on qnasi episco- 
pal; maores, os restantes. Sio exemplos dos 
primeiros o pontificado. o palriarchado. o arcebis- 
pado, o bispado, a abbadia com jurisdicção episcopal, 
o cardinalato. 

Qnatito f i  natureza dos officios, os beneficio$ divi- 
dem-se em mrodos e não curados. Não curados os 
que não t&em jurisdicção e cnra de almas, reduziodo- 

se as suas fancçõea ao coro e ao allar. Subdividem- 
se em residmciaes ou não residenciaes segundo abri- 
gam ou não i rerideocia. Exemplos : os canonicatos, 
beneficiatnras e capellanias das catbedraes e colle- 
giadas. Beaeficios curadas são aquelles cujos officios 
teem annexa jnrisdicção ou cura de almas, como as 
parochias e os bispados. Os beneficios não curados 

' lambem se chamam s imph e os corados duph,  
embora as duas divisões uáo coincidem completa- 
mente. 

Quanto ao modo como são conferidos, os beneficios 
ecclesiasticos sBo: eleclivos, os que se adquirem por 
meio de eleiç8o realizada segundo as Egras do 
direito canonico; coll~tiuas, os de livre nomeação 
do superior ecclesiastico; de padroado, os que são 
conferidos pela anctoridade ecclesiastica mediante a 
apresentação do padroeiro; comisruriaes os conferi- 
dos pelo Papa em consistorio, como os arcebispadoa, 
bispados, elc. ; rniztos, os qne se conkrem nma vez por 
livre collação e outra por apresentação do padr~eiro. 

Qnanto i pessoa que os confere, são r~mados, 
cuja collação pertence ao Papa, e rdo reamadap. 
wja collação pertence aos prelados inferiores '. 

194. Desinrolvimento hiatorico do benekio 
eccIesiastico. - O beneficio ecclesiastico atravessou 
uma larga evolução anles de adqnirir a physionomia 
que apresenta aclnalmente no direito canonico. 

Primeirameale existiu a unidade do palrimonio 
ecclesiaslico em favor do bispo. Para evitar abusos, 

GaIante, 11 bene* mknaJ~m, pag. 7 e seg ; ScbiappoIi, 
M w d s  dr &CIO d u ~ ~ a r t t w ,  pq. 99 a as$. 



introduziu-ae em Roma o costume do bispo dividir 
os rendimentos ecclesiasticos em quatro partes, 
Bcando uma perlencendo ao bispo, outra ao clero, 
oulra aos pobres, e oulra h fabrica ecc[esia~ para a 
rnannlenção dos ediiicios ecclesiaslir.~~. Na Bespa- 
nha foi adoptado o sgstema da divisão em tres 
partes, sendo uma para o bispo, outra para os cle- 
rigos e outra para as reparações da Igreja. A admi- 
nistração superior do patrimonio ecclesiastico per- 
tencia aos bispos, em volta do qual se congregavam 
todos os clerigos da diocese. 

A partir do seculo v introdnziu-se o costnme de 
os bispos, em logar de darem aos ecctesiasiieos ren- 
dimenlos para se sustentarem, maaterem o culto e 
soccorrerem os pobres, lhes concederem bens que 
elles deviam administrar, empregando os seus rendi- 
mentos nestes tres fins. Os concilio$ sanccionaram 
este costume, determinando que os bispos nfio pode- 
riam revogar similhaale concessáo, uma vez feita, 
sem fundamento. A forma que esta concessão reves- 
t i a  era a precariq que no direito medieval significava 
a .  concass8o temporaria de bens immoveis feita, a 
maior parle das vezes, pelas igrejas ou pelas com- 
muoidades religiosas a ecclesiasticos ou mesmo lei- 
gos, a pedido desles. Havia a precaria oblara, a 
prscaria reniutterativa e a precaria data. 

A precaria obiata era a concessão do usnfrncto 
de bens immoveis feita pelas igrejas àquelles que 
pretendiam doar-lhes bens immoveis. Na precaria 
rmunenrliria o precarista doava a uma igreja alguns 
bens immoveis, recebendo desta o usufrncto de uma 
somma de bens ecclesiaslicos identica a parle doada, 
e bem assim os rendimentos desta emquanto vivo. 

Pela precarin dala o precarista recebia da Igreja, 
geralmente por intermedio do bispo, uma certa 
sornma de rendimentos sem contribuir cum qualquer 
doação propria. 

A principio as cuncessães feitas aos clerigos pelos 
bispos, sob a forma de precaria da14 tinham um 
caracter transitorio e pessoal, mas depois vieram a 
conslituir um palrimonio estavel, firo e compleia- 
mente iodepeodenle do arbitrio episwpal. 05 ren- 
dimenbs do palflmouio das Igreja6 eram nsafrnidos 
pelos respectivos derigos a titulo de estipendio, 
6xando.se enião a maxima do direito canonico bme- 
ficium da6 ur propter olficiuwi. A expressão beneficium 
foi importada do direito germanico, onde se empre- 
gava para designar as locações, demonstrando esta 
expressáo clarameole como o nucleo dos rendimentos 
dos officios eccIesiaslicos lenha sido constiluido pelos 
bens antigamente concedidos pelos bispos. 

Náo se deve julgar que os benetlcios ecclesiasticos 
se formaram por influencia dos beneficio8 fendaes. 
Muito antes do appareeimento dos feudos. j6 exisliam 
os beoencios ecclesiasticos. Os beneficios fendaes 
eram em principio limitados B vida do concedenb, 
embora na pratica se desse a transmiasáo beredila- 
ria nos consssionarios. 0 s  beneficios ecclesiasticos 
eram independentes da vida do concedente, n5o 
podendo ser revogados pelo seu successor e não 
podendo transmitiir-se heredilariamenle nos conces- 
sionarios, pois eram pessoaes e remunecatorios '. 

Friedberg, .Wadiaio di da+itto mlasioirlico cuilolieo o euan- 
gdico, pag. 760 e seg.; Galanle, 11 b c n r M  ~ccleriarlicc, pag. 7 
R aeg. 



1 W S .  Erecção dos beneficio8 ecclesiasticos. - 
A institniç5o de novos officios ecclesiaslicos pertence 
ao Papa, qnanto aos bispados, cabidos, collegiadas, 
conventos e canonicalos honorarios, e ao bispo, 
qnanlo aos outros beneficios menores da diocese, o 
qual deve pedir o assentimento do Papa, quando 
pretende instiluir dignidades capitulares, do mesmo 
modo que deve obter o consentimento do cabido 
para eslas dignidades e para as novas parochias. 
O Papa, porem, pode insliluir todos os beneíicios 
ecclesiasticos. 

Para a insütuiçáo dos beneficios, exige-se: jtlsla 
cama, Isto e, necessidade, utilidade e desinvolvi- 
menlo do culto divino; loew Wngniw (para os 
bispados uma grande cidade) ; dos suflFEims, isto e, 
um conveniente palrimonio, que assegure, de nm 
modo duradonro, a sua existencia. Tal dotação não 
pode ser inferior a um limile rnaximo, que corres- 
ponda ao minimo de existencia do beneficiado (por- 
i10 congrua ), e não pode ser reduzida senão por 
dlsmsmbratio, censup, qne o Papa pode irnpbr sobre 
todos os beaeficios e o bispo, sob deierminadas 
mndiç6es. para nma pemione, como a obrigação 
do pagamenb de uma renda a um terceiro e que 
fica-constituindo nm onus real do beneficio. 

Entre nbs, a creaçào dos beneficios ecdesiasticos 
náo pode ter logar sem o accordo da auctoridade 
civil (Carta Constitncional. artigo 15.' 8 e 
Codigo administrativo, arugo 3 . O  h.", n.' 3.'), 
quer porque dahi resultam importantes direitos 
civis, quer porque elies imporiam a applicaçio de 

bens temporaes. Os actos da auctoridade ecclesias- 
íica que imponham uma pensão não podem produzir 
consequeocias jnridicas sem o beoeplacito 4. 

1Ba- Innovaçao nos bene6cios ecclesiaatiwa. 
- A8 innovações nos beneficios ecclesiaslicos podem 
verificar-se por : 

a) Tranalalio. A transtação consfste na transfe- 
rencia de nm beneficio de uma Igreja para outra, 
em virtude de nma dellas, por exemplo, ter cabido 
em ruinas. O direito de translação pertence ao 
Papa ou aos bispos, conforme hqnelle ou a esles 
perteoca a erecção. 

b) Unio. A união tem logar quando se junctam 
varios beneficios ecdesiaslicos. As normas sobre a 
compeiencia sáo as mesmas qne para a erecçPo. 
Deve ter logar em virtude de molivos justificados. 
nãio podendo unir-se beneficios de dioceses diversas, 
nem beneficios collativos com os de padroado. 
$ necqssario ouvir para qnalquer união os interes- 
sados, especialmenite os beneficiados, os parochianos 
e os padroeiros. 

c) Jncorporcrlio. A incorporaçáo 6 a integraç3o 
do beneficio ecclesiastico numa fnodação ou num 
mosteiro a que pertence o direi10 de apresentação. 
A incorporsç80 não se pode applicar aos beneficios 
parodiiaes, em virtude do disposto no concilio de 
Trento. A incorporação e lima especie de união, e 

L Schiappoli, Maiualr di Jirillo seele$ios(ico, tom. 11, pag. 101 
e seg.; Bergenrother, Lehrbuch &s kallioliackm Ktrcheiirechts, 
pag. SUS e ieg. 



por isso pode ser effectuada pelas mesmas auctori- 
dades ecclesiasticas. 

d) Divisio. A divisão d8-se quando um beneficio 
ecdesiastico 6 scindido em dons ou mais pela crea- 
çao de beneficias novos, e lem applicação principal- 
meate hs patochias e aos bispados. A dicisio dos 
bispados sb pode ser feita pelo Papa e a das paro- 
chias pelo bispo, como ordinario ou como delegasue 
apos;olicc~-sedis. Devem ser onvidos os interessados. 
Qnando se destaca simplesmente uma porção de ter- 
ritorio para nm beneficio jA existente, ve~ifica~se a 
dismenbta fio. 

Para ser levada a effeito qualqner destas altera- 
ções no beneficio ecclesiastico, i! sempre newssaria 
a co~peração da aucloridade civil entre nbs I .  

125'. Suppressão doe beneficio$ ecclssiasticos. 
- A suppressão tem logar quando se elimina 
totalmente um beneficio com o officio ccinjuncto. 
A snppressão pode dar-se quando se deslr0~ a Igreja 
com as snas rendas, quando cabe em poder de 
ia fieis, herejes ou scisma ticos, quando. a auctoridade 
ecclesiastica cornpeien te o extingue, destinando as 
suas rendas a oulros usos ecclesiasticos ou piedosos. 
Náo deve confnndir-se a snppressão com a translação, 
porque nesle caso ficam subsistindo as rendas, os 
direitos e as obrigações. 

$ licita a suppressão quando a freguezia B de tal 
modo pequena que basla para a occupação de um 
sacerdoie ; como castigo de um deliclo gravissimo, 

1 Galante, li b m e o  scclssia~iuo, pag. 125 e eeg. 

em virtude, por exemplo. dos freguezes se terem 
amotinado e terem assassinado o parocho ; por causa 
da penuria de meios, não podendo snstentar-se na 
parocbia um sacerdote. 

A competencia para a snppressão i! a mesma que 
para a erecçtio. O vigario capitnlar tambem pode 
proceder 4 snppressão dos beneficias ecclesiasticos, 
em virtude de urgente necessidade e evidente 
utilidade, especialmente quando venha a faltar a 
dotação i. 

128. Provimento dos beneficio6 ecclesiasticos. 
- No provimento dos beneiicios ecdesiasticos ba 
tres actos dislinclos : 

Dsaignario personae idan~ue. Pode ser feita por 
tres processos differentes: por ehiFQo, por uma col- 
lectividade mediante escrntinio ; por apreseniu@o, 
quando uma pessoa tem o direito de indicar o can- 
didato para um offlcio i anctoridade ecclesiastica 
qne colla ; por nomeagino, quando a aucloridade eccle- 
siastica escolhe livremente a pessoa e em seguida 
a colla. 

Colbtio tiluli, que 6 a conErmaçáo feita pela 
ancloridade compelenle do eleito, do apresentado 
ou do nomeado. No caso de eleição ou apresenta 
ção, o collador fica sempre Lendo o direito de 
recusa, quando a pessoa apresentada não B idonea, 
isto e, náo tem as qualidades exigidas pelo direito 
canonico. Se as tiver, B obrigado a dar a mllação. 

Friedberg, Ti-allalo di dintlo eecleriactiw c o l l o l b  s mata- 
gal&, pag. h75; Schiappoli, Yaiuale di d+ittu safa&iiço, 
tom. 11, pag. i07 e ssg. 



Znsriturio corporis, que B a investidura no benef2- 
cio, a qual se chama bhron&~tio para os bispos e 
insialkrtio para os conegos. 

Quando estes tres actos da provisão do beneficio 
pertencem todos a uma pessoa, denomina-se o direito 
dessa provisão jus provigionts plenae, no caso contra- 
rio, cbama-se jus provisionis miam plenae. 

A provisão pode ser ordinaria ou exsraordinaria. 
$ ordipiaria, quando é realizada pela pessoa regular- 
mente auclorizada. Exsraordipaari~a, no caso de ao 
ordtnarius coliutor se substituir ontra aactoridade 
mais elevada. 

A eleição, segundo o direito canonico, pode fazer-se 
pelos seguintes modos : por quasi inspiração, pela 
qual todos os eleitores votam no mesmo individuo 
sem previa combinação ; por ~ ~ ~ i u l i n i o .  em que e 
eleito aquelle qne obtem maior numero de vofos ou 
mais de metade delles ; por compromisso, quando 
os eleitores, depois de varios escrutinios inukis, 
delegam a eleição nnm on varios derigos; por 
poslulaFQo, que C a petiçáo dos eleitores ao superior 
ecclesiastico compelente, a fim de que nomeie para 
a Igreja vaga uma pessoa qne não pode ser eleita 
por qualquer impedimento canonico. Para que a 
poslulalio protkiza efleiios juridicos, e necessario 
que o postnlado obtenha duas vezes mais votos 
do qne os que deve ter o eleito. Distingue-se da 
postulatio a petição, menos solemne, dirigida ao supe- 
rior para que seja nomeada uma pessoa que pode 
ser eleita. 

A eleição deve ser communicada ao eleito dentro 
de oito dias para que esle a ameite. Essa acceilação 
deve ser feita denlro de um mez, a partir do dia em 

que foi dado conhecimealo da eleição, do contrario 
o eleito perde o seu direito. 

A collação das sBs episcopaes pertence ao Papa. 
A collação de todos os outros beneficias dentro da 
diocese, canonicalos, dignidades capitulares, paro- 
chias, perlence ao bispo. 

Entre nbs, B necessario náo esquecer os direitos 
do Estado em virtude do padroado e de que adiante 
fallaremos 1. 

129. Direitos e deveres dos beneficiados. - 
O beneficiado tem direito sobre os bens que consti- 
tuem a dotação do lienefieio e a faculdade de exercer 
as funcções inherenles ao oficio. A relaçáo jnridica 
entre o beneficiado e vs bens que lhe são destina- 
dos, é diilicil de caracterizar. 

Fia quem considere este direito nma verdadeira 
propriedade, mas inexactamente, visto o beneficiado 
não poder dispbr do beneficio. Por isso, 6 prereriyel 
a doutrina que considera o beneficiado um nsufru- 
ciuario. 

De modo qne no beneficio entram elementos de 
direito publico e elementos de direito privado. 

Os beneficiados devem obediencia ao superior 
ecclesiastico e A anctoridade do Estado, e lEem de 
desempenhar pessoalmente as funcções do offido, 
donde deriva a obrigação de residencia na sede 
deste. 

1 Hergenrtither, Llrbuch dss kaholuden Eirchsnr&u, 
pig. t i 4  e seg.; Schiappoli, Ydnuale dâ diriilo mhhlieo, 
tom. 11, pag. 409 e seg. 



Como conseqnencia da obrigaçáo de resideacia, o 
direito canonico prohibe, em geral, a acenmulação 
de beneficios. O concilio de Trento regulou larga- 
mente e sb  assumpto. 

A obrigaçúo de residencia encontra-se consagrada 
por varios diplomas da nossa legislação e nomeada- 
mente pela Carta Regia de 17 de agosto de 1649, 
Aviso de 3 de novembro de 1801, Portaria de 26 
de fevereiro de 1838 e Decreto de 6 de jnlho de 1887, 
Ha uma excepçao para os lentes, mestres e estudan- 
tes da Universidade. Obtivemos para isso varias 
bullas, cnja execnçáo foi recommendada pelo Aviso 
de 56 de janeiro de 4786. 

Os bispos não podem sem causa justilicada estar 
ausentes por mais de seis mezes; os conegos por 
mais de tres; os parocbos sem licença do bispo, 
que sb pode ser concedida por dons ou tres mazes 
em cada anao e sempre por cansa grave '. 

130- Vacancia dos bene6cioe ecclesiasticos. - 
Os bene8cios ecclesiasticos perdem-se por morte, 
por certos factos crimiaosos, pela resignação e por 
Lranslerencia. 

A morte produz a perda dos beneficios ecclesias- 
licos em virtude de elles não serem hereditarios. 

Ha certos factos criminosos que determfnam, 
ipw jure, a perda do beneficio ecclesiaslico. Estão 
neste caso, a heresia, a apostasia, u scisma, a 

1 Scbiappoli, lanuak rdi diníto mluiaslim, tom. 11, pag. 117 
e seg.; Bernardino Carneiro, Elsnwntar de dira'lo eaclc8iast~o 
portugds, pag. 303 e seg. 

occupação de bens ecclesiasticos, o duello, a Calsi- 
ficação de leltras apostulicas, etc. [Ia outros faclos 
criminosos que nnlcamente produzem a perda do 
beneficio depois de sentença condemoatoria. Estão 
neste caso o abandono da residencia, o sacrilegio, o 
perjnrio, o homicidio, o furto, etc. 

A resignação ou renuncia coasiste em abdicar do 
beneficio ecclesiaslico, com justa causa e cansenti- 
mento do superior Iegilimo. Pode ser expressa, 
islo e, feita oralmente ou por escripto, e laciia, isto 6 
por factos donde resulta a vontade de o beneficiado 
se não conservar no beneficio. A resignação precisa 
de ser livro e sem sirnonia, A troca de bene6cios k 
considerada pelo direito canonico como uma resi- 
gnaçãio reciproca de beneficios, e por isso sb pode 
ser leiia com auctorização do superior legitimo. 

A transferencia e a mudança do beneficiado de 
uma igreja para outra, com justa cansa e consea- 
timento do superior. Deve ser perrnillida pelo papa 
quanto aos beneâcios maiores e pelo bispo quaaIo 
aos beneficios menores. 

Os canones não reconhecem a enfermidade per- 
petua do beneficiado como justa causa da perda do 
beneficio, com o fim de nJo aggravarem a condição 
do beneficiado. Para que a cara de almas nãu 
possa ser prejudicada di-se um coadjulor ao bene- 
ficiado. 

A nossa iegislaçio apresenta algumas especiali- 
dades sobre este assumpto. As iransferenclas dos 
nossos parochos estão reguladas pelo decreto de 2 
de janeiro de 4862. A transferencia, resignação uu 
renuncia dos beneficios não e permillida entre nbs 
sem expressa licença regia. A carta regia de 34 de 



maio de 1638 dB como raeáo disto a necessidade 
de se observar nos oíticios e cansas ecclesiasti- 
cas o que se eshbeleW para os officios e cousas 
secuiares, visto aqueHes ainda merecerem mais atten- 
pão e exame 

1 ScbiappoIi, Manuala di dirillo udbsiarlw, tom. 11, pag. 1i9 
e seg. ; Bernardino Carneiro, Elemmlos ds dirsito ecclcsiastico 
pwrup&&, peg. %h2 e eeg. 

CAPITULO V 

Forma constitucional da Igreja 

SUMXAAIO . 151. Systema democratico segundo os protes- 
tantes. 

1953. Systema da democracia mitigada. 
133. Syskma da monarchie constilucional. 
L84. Systema da democracia temperada pela 

aristocracia. 
136. Systema da monarchia pura 
156. ApplicapEo da clarisificagáo das forma8 

politicra de Btuntschti i I p j a .  
13'7. A queslSo da forma constitucional dr 

Igreja no campo ahsiraolo. 

131- Syetema democratico segundo os protes- 
tantes. - O estudo da bierarchia ecclesiastica, jA 
feito, permitte expbr a forma constitucional da Igreja 
catholica. A determinação da forma constitncional da 
Igreja tem dado origem a um grande numero de sys- 
temas. que se propi5em reduzil-a a alguma das formas 
pohticas do governo. Os protestantes attribnem h 
Igreja a forma democratica, visto inlenderem que esta 
deve conservar a organização das primitivas commu- 
nidades chrislãs. Ora as primitivas Igrejas christãs 
eram verdadeiras republicas democraticas, visto 
todos os poderes emanarem directamenle do povo 
e todas as fnnqões serem conferidas pelo snfíragio 



nniversal. E' por isso que na igreja protestante 
todos os membros são eguaes entre si, pertencendo 
os poderes ecclesiasticos, não a- uma classe parli- 
cular, mas a toda a Igreja. 

Esta doutrina dos proleslanles, foi-se successiva- 
mente modificando at8 ao ponto de se admittir uma 
ordem clerical e at8 uma hierarchia ecclesiaslica. 
Mas, nem por isso deixou de influir probindamenle 
na vida politica dos Estados, visto não poder haver 
duvida alguma, como mostra Laveleye, de que se 
deve aos purilanos o triumpho da liberdade ein 
Inglaterra, e o estabelecimento da democracia na 
America. Os purilanas definiram o seu sysbolo a 
pura doutrina de Chrislo restabelecida por uma 
sã relorma na via da verdade, e levantaram-se 
contra OS soberanos, que usurpam o poder abso- 
luto, que pertence a Dens, e contra a corrupção 
da Igreja constituida. Admitlida a organização 
repnblicana na Igreja, era natnral que por uma 
consequencia logica se transportassem para a socie- 
dade politica os mesmos principias e as mesmas 
concepções 1. 

132. Systema da democracia mitigada. - 
Outros escripiores defenderam um systema demo- 
cratico menos amplo, denominado, por isso, demo- 
cracia espiritual mitigada. Este systema deve-se a 
Marsilio de Padua e a João de Gande ou de Gand. 
ambos jurisconsnltos e doutores da Universidade de 

1 Varing, I h u ~  c n ~ n ,  tom. 11, pag. 18 ; Laveleye, Lb gouvw. 
m s n t  danr lu ddm~eralis, Lom. i, p g .  PW. 

Paris, e partidarios do imperador Lniz da Baviera, 
na sua lucta contra o papa João XXII e os sens snc- 
cessares. 

Segundo estes escriptores, a soberania eepiritnal 
pertence 6 nação, tendo por isso o povo christão a 
propriedade da jurisdicção ecclesiastica. k, pois, 
nelle como na sua fonte, qne reside o poder legisla- 
tivo, judiciario e coercitivo da Igreja. 

Mas, como o povo chrisfão nso pode exercer dire- 
ctamente a soberania, instituiu chefes bierarchicos, a 
quem pertence o exercicio dessa soberania em seu 
nome. Estes, por isso, não são mais do qne seup 
mandatarios, podendo o povo christão julgal-os e 
depbl-os. Quando, porem, o principe polilico e fiel, 
o povo não confia immediatamente a soberania aos 
membros da hierarchia, mas transmitte-a por inler- 
medio daquelle. o qual deriva a sua auctoridade 
immediatamente de Deus. 

Os ponrifices são, pois, responsaveis pelo exercicio 
do seu poder perante o povo e peranle o principe, 
quando esle fiel, perante o povo somente, quando 
o principe B heretico ou infiel 4. 

133- Systema da monarchia constitncional. - 
A theoria democralica foi apresentada, sob uma 
forma ainda mais mitigada, por ãdmond Ricber. 
syndico da Faculdade de Paris. O systema deste 
aucbr recebeu por isso o nome de monarcbia con- 
stituciunaI. Na opiniHo anlerior, o primado e as 

i Alzog, Hiskwia Ufiiowaal da Igrda, tom. 11, pag. 380; 
Audisio, DW p d l u  de ~'l?~lise, toa. r, pag. 19. 



distiucçties hierarchicas são de instituiçilo humana, 
na opini8o de Richer são de instilui$io divina, mas 
subordinadas, por direito divino, ao povo on corpo 

, dos fieis, em que propriamente reside, segundo elle, 
a soberania espiritual. 

Este auctor basda o seu systema em que Christo, 
estabelecendo a Igreja, confiou a auctoridade snpre- 
ma mais immediata e essencialmeote a toda a com- 
munidade, do que a Pedro. Deu as chaves a toda a 
Igreja, mas de modo a ella exercer os poderes por 
iniermedio dam sd, que seja o seu ministro. Per- 
tencendo toda a jnrfsdicção ecclesiastica primaria e 
essencialmente A Igreja, o Pontifice romano e os 
bispos não podem ser mais do que os instrumentos 
e os ministros da Igreja, como os olhos são o ins- 
trumento de Lodo o corpo, nbo podendo ter senão o 
poder executivo. 

O papa não tem, pois, originariamente a sobera- 
nia e a plenitude da jurisdicção, vis10 elle náo ser 
mais do que uma emanação da Igreja. Revela-se 
nesta doutrina o principio fundamental da monarchia 
ou realeza constitucional representativa 1. 

134. Systema da democracia temperada peIa 
aristocracia. - Outros auctores eliminaram da for- 
ma constilucional da Igreja a democracia, admittindo, 
porem, a monarcbia temperada pela aristocracia. 
E' o systema gailicano, desinvolvido no nosso tempo 
magistralmente por Maret. Segundo os theologos 
desta escola, o poder soberano da Igreja nio foi con- 

i Audiaio, h i t  pubiic de I'd$~iae, vol. u, pag. 31 e aeg. 

fiado A muliidiio ou corpo dos fieis, como suetentava 
Richer, mas simultaneamente ao P o n l c e  romano e 
aos bispos. 

O papa é um verdadeiro monarcba ; mas os bispori 
t k m  um direito divino e irrevogavel no governo 
geral da religião, e pela sua nnião com o seu chefe 
formam a soberania espiritual. Esla soberania 8, 
pois, essencialmente complexa e composta do ele- 
mento mooarchico e do elemento arialocratico. Por 
esta dualidade de elementos, encontra-se necessaria- 
mente ponderada em si mesma. O papa iem direitos 
e deveres para com os bispos ; os bispos téem direi- 
tos e deveres para com o papa, enconlrando-se banido 
o absoluio das suas relações. Desle modo, a rnonar- 
chia da Igreja .i verdadeira e efficazmente temperada 
pela atistocracia. 

Desinvolvendo este sgstema, os gallicanos susten- 
tam que Christo collocou ;1 frente da sua Igreja o pon- 
tince romano, cujo primado B a condição necessaria 
e eterna da onidade religiosa. A jurisdicç80 deste 
chefe unico entende-se sobre toda a Igreja, ficando- 
lhe subordinadas todas as outras jurisdiyões. 

O papado neste sentido B o centro donde emana 
iodo o poder externo, bem como o centro a que deve 
ser recondnzido. Possue, por isso, todos os poderes 
eonstitntivos duma verdadeira monarchia espiritual 
e divina. 

Mas, sendo a monarcbia ecclesiastica, no plano 
divino e por sua propria conslitni~ão, temperada 
pela aristocracia, o episcopado nao pode deixar de 
intervir nos actos supremos da soberania. Dahi 
deriva que os actos do Pontifice romano não adqui- 
tem auctoridade definitiva senão pelo consentimento 



que lhes prestem os bispos dispersados ou reunidos 
em concilio ecumenico, podendo esse consentimento 
ser explicito ou implicito, antecedente ou coose- 
quente. 

Outros escriptores, como Zallinger e Soglia, inten- 
dem que a Igreja i! uma mnarchia temperada pela 
arisbcracia, não no sentido dos bispos limilarem o 
poder dos papas. de modo que o concilio seja superior 
ao papa e as decisões pontificaes não sejam defini- 
üvae sem o consentimento do episcopado, mas no 
sentido de que os bispos participam por inslitnição 
divina do governo da Igreja. Rigorosamente fallando. 
diz Zaiiinger, a forma do Estado ecclesiaslico não 
pode ser deuomioada puramente monarcbica, pois, 
sendo o poder governamental dos bispos de insti- 
toiçio divida, o papa não pode ser considerado depo- 
sitario unico deste poder, como acontece em toda a 
monarchia pmpriarnenie dicta. 

E' da mesma opiniiío Bellarmino. embora apre- 
sente esta doutrina sob uma forma nm pouco diversa. 
Bellarmino, depois de ler demonslrado que a rnonar- 
chia simples e a forma de governo mais perfeita, 

'declara que, em virlude dos defeitos da natureza 
humana, a forma rnixta 8 mais util na pratica que 
as tres formas simples. Comprebeode a forma 
mixta, no sentido de que, alem da auctoridade 
suprema do principe, haja o concurso da aristocra. 
cia no governo, e até uma ligeira participação do 
povo, sendo certos membros delle admittidos no 
poder. Julga descobrir uma imagem deste systema 
no seio da Igreja, em qne ha a monarchia do 
soberano ponlifice, a aristocracia dos bispos, e 
nma certa democracia, consistindo em que cada fiel, 

tornando-se digno. pode ascender a todos os grhos 
da hierarcbia, sem exceptuar o grio mais elevado. 
Para comprehender o systema de Bellarmino, é 
necessario ter preseute que a aristocracia dos bis- 
pos não limita o poder dos papas. e qoe a demo- 
cracia não e intendida no sentido da inlervençiío 
do povo no governo da Igreja, mas no sentido de 
que os leigos t k m  a capacidade para occupar os 
Igares do golerno ecclesiaslico quando satisfaçam 
a certas condições i. 

136. Systema da monarchia pnra. - Alem 
destes systemas, ainda ha o da monarchia pnra, que 
B o que modernamente tem mais adeptos, em  irt tu de 
da phase actual da e~olnção da Igreja. E assim qne 
este syslema 13 seguido, entre outros escriptores, por 
Philipps, Liberatore, Tarquini e Barba. Segundo 
estes escriptores, a forma do governo determina-se 
pelo sujeito depositario, nãio de nma qualquer ancb- 
ridade, mas da autoridade suprema. Ora, o deposi- 
tario da auctoridade suprema 8 um sb individuo, 
que i! o papa. 

Embora os bispos náo sejam simplesmente minis- 
tros do papa, mas verdadeiros principes espiriiuaes 
das suas dioceses, 8 certo que se encontram intei- 
ramente submettidos ao papa, n io  limitando de 
nenbum modo o seu poder supremo, mesmo qnando. 
reunidos em concilio geral. Neste ultimo caso, os 

1 Liberatom, Dmi public de llgglira, pag. k7; Maret, Du 
mdls gb&ui da lu p i b  tdigiauz, tom. I, p y .  43i; 
Zaiiinger, Jui rdbpiariicimm pulli~iim. i 363.' ; Jqlia, I ~ t i t u -  
i- jurk publin' daraatici, tom. I, pag. 368. 



bispos desempenham as fuocções de legisladores e 
de juizes da Igreja universal. Mas não as exercem 
sem a intenenção do papa, vislo não poder haver 
concilio legitimo sem a sua convocaçáo pelo pontifice 
romano. Alem disso, no proprio exercitio de Laes 
funcções, dependem do papa, visto as suas decisões 
não terem valor algum sem a approvação deste. 

O papa pode dissolver o concilio e resolver 
as questões sem o seu concurso. O papa e, pois,. 
om verdadeiro monarcha, cuja auctoridads não 6 de 
nenhum modo Iimitada ou temperada pelos bispos, 
vislo nelle residir integralmenle o poder supremo. 

I? claro que o povo tambem não pode limitar o 
poder do papa, visto etle cousliluir unica e exclusi- 
vamente a multidão a governar e a dirigir sem 
inhnenção alguma na vida da Igreja. Mas este 
poder do papa n%o pode degenerar em lyrannia? 
Eis uma dificuldade a qoe naturalmenle da origem 
o syslema destes escriptores. Mas elles resolvem-na 
por ama forma simples, recorrendo ao auxilio do 
sobrenatural. Graças, diz Liberatore, d assistencia 
conslante que Cbrislo presta ao seu Vigario, esta 
mouarcbia encontra-se ao abrigo de degenerar em 
tyrannia. A divina caridade, requerida como garan- 
tia - diligls me p h s  Ais, e que Cbristo concedeu sem 
duvida algnma ao seu vigario, - faz que nHo somente 
de direito mas tambem de facto taia a acç%o do 
soberano pontiãce, como tal, tenha sempre por fim 
ultimo o bem dos fieis 4. 

i Liberalore, Droii pubiic db ~ ' g y l i i e ,  pag. 59 ; Tarqnini, L# 
praacipg da drmt public ds l'dghra, pag. 436; Fbilipps, Du 
dmd eccl8liosriqars dana s* prinnper geni~+aux, tom. r, pag, 100; 
Barba, Is4ifuriPni di d r d t o  sctbnaitiw, pag. E&. 

136. ApplicaçSo da cIaasiUcação das formas 
- politicas de Blunstschli a Igreja. - Para resolver a 

questão, torna-se necessario recorrer d classifica- 
ção das formas politicas. Sem enlrar no estudo 
destas classificaçGes, fixemos a nossa attenção na de 
Iiluntschli. 

Este brilbanle escriptor allemão distingue as for- 
mas do Estado em fundamentaes e secundarias. As 
primeiras referem-se aos gouernanles, as segundas 
aos governados. As formas fundamentaes sao: a 
democracia, a aristocracia e a monarchia. Na demo- 
cracia, a nação e a propria soberania, governando-se 
por si mesma; B governante no seu conjuncto; e 
governada nos seus individuos. Na aristocracia, ha 
uma classe ou uma tribu mais elevada que go- 
verna exclusivamente, sendo todas as oulras gover- 
nadas, embora isuladameote os membros daquella 
sejam gorernados, Na monarchia, a opposição B 
perfeita. O governo encontra-se concentrado num 
homem que e soberano e não subdiio, personi- 
Bcaodo o Estado e a unidade da nação. As formas 
secundarias referem-se aos governados, estabele- 
cendo a participação que B mnllidão dos concidadãos 
se concede nos negocios piiblicos, por meio de ins- 
liluir,ões juridicamenle organizadas. Estas formas 
podem ser despoticas, semi-livres e livres. São 
despoticas, aquellas em que a multidão dos snbdilos 
se encontra privada de qualquer direito politico. 
São semi.livres, aquellas em que s6 uma parte limi- 
tada dos cidadãos intervem nos negocios publicos. 
São livres, aquellas em que a generalidade dos cida- 

SB 



dãos é admillida ao exercicio de determinados direi- 
los polilicos. 

Náo pode haver duvida alguma de que a turma 
fundamental do governo da Igreja é aclualmenle a 
mooarchia, visto o governo ecclesiastico se encon- 
trar concentrado num s15 homem, que B soberano e 
não subdito, personificando a Igreja e a unidade da 
sociedade religiosa. Este homem e o papa. a 
doutrina que resulla claramente das disposições do 
concilio do Vaticano. Ate  este concilio havia dous 
systemas sobre o governo interior da Igreja: o 
ecclesiarchismo, que ddendia que o soberano radi- 
caI e supremo em materia de poder religioso, quer 
para definir as doutrinas de fe, quer para governar 
espiritualrnenle, era o corpo episwpal tomado n a  
sua universalidade, não sendo o'papa mais do 44118 
um centro de unidade, tendo sobre todas as outras 
dignidades o priuiado de honra e de jurisdicção; e 
o caikedrochismo, que sustenlava que este soberano 
radical e supremo era o papa. Hoje, em face das 
resoluções do concilio do Vaticano. é indubitavel que 
a pIenitude do poder ecclesiaslico reside no papa. 

É claro que nem sempre foi assim, visto primili- 
vamenie a plenitude do poder ecclesiastico ter resi- 
dido nas proprias commuriidades chrislãs, e depois, 
com a constituiçao do episcopado, ter passado para 
o corpo episcopal. O desinvolvimento, porem, da 
centralização papal. produzindo a compenetração 
de loda a Igreja no instituto do pontificado, náo 
podia deixar de attribuir a esta sociedade a forma 
monarchica. 

A forma secundaria de governo que aclualmente 
apresenta a Igreja e a despotica, visto a mullidão 

dos fieis náo ter participação alguma nos negocios 
publicos da Igreja. Mas nem sempre foi assim, 
porque o povo tinha primitivamenle uma interven- 
ção activa na vida polilica da Igreja. Desle modo, 
podemos conduir que a forma coiistitucional da Igreja 
aclualmente 8 monarchico-despotica. 

137, A questão da forma constitucional da 
Igreja no campo abritracto. - Deslocando agora a 
questão do campo concreto para o campo abslracto, 
podemos discutir se, effeclivamente, o governo da 
Igreja deve ter esta forma. NBo faltam escriptores, 
que, como Liberatore e Giuseppe Antonio, sustenlem 
que o governo da Igreja deve ser monarchico. 

Argumentam do segninte modo : 
a) Os povos embora distinctos, segundo os diffe- 

renles Estados e as diversas regiões, constituem 
uma s6 Igreja universal e um sb povo cbristão. 
Esta unidade da Igreja universal deve encontrar-se 
personificada num chefe, e por isso a forma consti- 
tncional da Igreja deve ser monarchica. Assim corno 
cada Igreja particular t m  o seu bispo. assim tam- 
bem a chrislandade inteira deve ter um chefe que a 
reja e governe ; 

b) Demais, a unidade da Igreja exige que todos 
os creules professem a mesma fe. Ora, em maleria 
de fe suscitam-se muitas qiiestões que poderiam pro- 
duzir divergencias relativamente As crenças, origi- 
nando uma scisáo no seio da Igreja. Para obviar a 
esla scisão, e necessario que a opinião dum sb indivi. 
duo possa resolver a controversia. Por conseguinte, 
para man b r  a unidade de crença entre os fieis, & neces- 



saia a auctoridade dum sb homem que seja superior 
a todos, na sua qualidade de juiz sem appellação; 

c) Finalmente. a Igreja deve ser organizada pela 
forma mais perfeila, como sociedade. Ora a forma 
mais perfeita e sem duvida alguma a monarchia. 
Demonslram que a brma monarchica 8 a mais 
perfeita das formas de governo, com o seguinte 
raciocioio de S. Thomaz. O fim do governo e a 
felicidade da multidão, consistindo na unidade e na 
paz. Por isso, quanto mais eficaz 8 um governo 
para este effeilo, tanto mais util e, visto realizar 
mais perfeitamente o seu fim. Ora, como o que S 
uno por si é mais productor da unidade, não pode 
haver duvida de que a forma monarchica e a mais 
perfeita. 

Alguns auctores, principalmente proteslantes, sus- 
tentam que a forma da igreja deve ser democratica 
com os seguinles argumentos : 

a) A Igreja deve resolver o conflicto da liberdade 
B da aiictoridade como o resolvem os governos 
dernocraticos ; não supprimindo um dos termos, mas 
conciliando-os, reduzindo a aucloridade a uma fun- 
cgão pedagogica, inteiramente dependente da colle- 
cti~idade dos Beis, visto o espiiito chrislão dever ler 
como regra a liberdade; 

b)  As primilivas Igrejas cbristãs eram verdadeiras 
democracias. Todos os poderes emanavam direcla- 
mente do povo, todas as func~ões eram conferidas 
pelo snãragio universal. Ora, foi exaclamente neste 
periodo da evolução da Igreja que o christianismo 
mais floresceu e prosperou ; 

c) A forma democratica é muito superior h mo- 
narchica, visto assegurar maior liberdade aos subdi- 

tos, garanlir um governo mais harmonico com as 
exigencias da vida social, realizar mais efficazmente 
a harmonia qne deve constantemente exislir entre 
governantes e governados, e ser mais conforme com 
o espirito das sociedades civilizadas ; 

d)  A forma democratica e o unico deio de a Igreja 
se adaptar ao ambiente historico actual, essencial- 
mente democratico. Niogiiem pode negar a evolngão 
da civiliza@io moderna no sentido accentuadamente 
democratico, a qual 6 favorecida simultaneamente 
pelos progressos da industria, pela facilidade das 
communicações e pela diffusão dos conhecimentos. 
a A democracia merem ser comparada, diz Anatole 
Lerog-Beaulieu, aos agentes geologicos que, arra- 
zando, renovaram a face do globo terrestre; tem o 
seu poder, a sua conlinuidade e a sua universalidade. 
O nosso planeta enlrou detinilivamente na edade 
democratica; 8 para a humanidade como um novo 
clima moral, ao qnal os povos se devem adaptar, e 
o qne não pode acclimalar-se 8 condemnado a des- 
apparecer, como pereceram os mais anligos con- 
lamporaneos do homem no nosso hemispherio, o 
mammonlh, o mastodoote e os grandes animaes da 
epocha geologica anterior 6 edade actual .r ; 

e) Finalmente, a mooarchia, centralisando todo o 
poder nas mãos do Papa, estrangala todas as legili- 
mas aspirações de autonomia e de liberdade das 
Igrejas nacionaes, quando 8 neslas que a vitalidade 
religiosa se tem affirmado mais exuberantemeote '. 

1 Sabbatier, Esquiiss d'uni phibaophia de ta rsligion d'aprts 
iu psydiolugis B! I'hirtoire, pag. %B ; Liberarore, h# prblrc ds 
~'egl i r r ,  pag. 63; Anatole Leroy.Beaulieu, La rdvdufioii et Ie 
Irbdrabms, pag. 468. 
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138. Classiilcação dos qstemas sobre as rela- 
gües entre a Igreja e o Estado. - Muitos são os 



systemas que teem sido sustentados pelos escriptores 
para resoI~er a qoestão das relações entre a Igreja 
e o Estado, e mais ou menos postos em pratica 
pelas legislações. A classificação destes systemas 
tem dado origem a algumas divergencias entre os 
tractadistas. 

Uns, como Franck, Morin e Stephano Castagnola, 
classificam os systemas das relações eutre a Igreja 
e o Estado em: ~heocrncia, c~sarismo, coordenação e 
sqaraçiâo. Estes cscriptores chegam mesmo a affir- 
mar que os systemas das relações entre a Igreja 
e o Eslado não podem ser mais nem menos do que 
os indicados, porquanto não se pbde conceber 
outra Corma de relações entre as duas sociedades, 
alem das de subordinação do Estado h Igreja, subor- 
dinação da Igreja ao Estado. harmonia enlre a 
Igreja e o Estado considerados como poderes dis- 
iinctos e independenles, e separação entre a Igreja 
e o Estado. 

Não o tEem intendido assim outros escriptores, 
qne f8em procurado reduzir a tres estes systemas. 
Assim, Laveleye intende que os systemas das rela- 
ções enlre a Igreja e o Estado obedecem a tres 
soluções: solu$iio rheocraticcs, subordinação do Estado 
h Igreja, soliição regaliata, subordinaç&o da Igreja ao 
Estado, e 8olução libwal, separação entre a Igreja e 
o Estado. 

Pau10 Binschius intende que as relações entre a 
Igreja e o Estado se podem conceber reguladas 
segundo o principio da irnidode do Estado e da 
Igreja, segando o da separar&, no sentido de que o 
Eslado se considera relalivamente i Igreja numa 
siluaçao eguat B qne mantem relativamente 4s outras 

associações nelle existentes, e segundo o principio 
de que o Estado reconhece a Tgiaeja corno uma 
insiil~~i@ de direito publico, de modo que, reser- 
vandese alguns direitos especiaes sohre ella, con- 
cede-lhe perfeita autonomia para a satisfação dos 
seus interesses. 

Os escriptores, porem, que admittem somente 
tres systemas das relações enlre a,lgreja e o Estado 
esquecem a coordenação, que uns. como La~eleye, 
inserem no regalismo, e outros, como Paulo Hins- 
chios, integram na Ihwcracia. Mas evidentemente 
o syslama da coordenação apresenta-se theoricamente 
como distinclo dos outros dous, embora na pratica 
tenha não raras vezes degenerado on no rqalismo 
ou na theocracia '. 

139. Conceito da theocracia. - A tbeocracia 
e o systema da subordina~ão do Estado i Igreja. 

A forma por que primeiramente se manifestaram 
as relações entre a Igreja cbristã e o Estado foi a 
da subordioação daquella a este. 

Era uma consequencia da doutrina romana, que 
considerava a religiáo simplesmente sob o aspeclo 
do interesse politico,islo ser norma juridica que o 
jus sacrupn faziam par to do jus publicum. 

Quando a Igreja chrisiá foi reconhecida oficial- 
mente, foi-lhe applicado este principio, e por isso 
passou a fazer parte da organização politica do impe- 
rio com as suas instituições. O imperador tinha O 

i Morin, Sdparation ds 1'hlisa e1 & 1.Bla1, pag. 28 ; Franek, 
Phdorophia du droi; e~clesiastique, pag 2 ; Stephano Castagnola, 
Delle r a s i o n ~  gitrridichc fra Chiena G 6rat0, pag. SQ. 



poder supremo do Estado e regulava o jus publioum, 
e portanto não podia deixar de ser considerado 
um perfeito soberano da Igreja. Nas máos do 
imperador concentrava-se o direito de fazer leis 
para os negocios ecclesiasticos e por iseo de deci- 
dir as questões relativas d crença religiosa e ao 
direito ecclasiastico. 

Mas, neste mesmo terreno romano, se d e s ~ n ~ ~ l ~ ~ -  
ram, em opposiçáo com lal systema, os principias 
sobre os quaes se devia basear o systema lheo- 
cratico on ierocratico. Segundo a doutrina de Santo 
Agostinho, e principalmente segundo a sua obra 
De ciuitafe Dei, o Estado que attende somenle 4 
felicidade lerrena, B tão peocaminoso como o homem 
que prociira iinicamente aquella. Para não cahir no 
peccado, o Estado deve submetter-se i Igreja, desin- 
volvendo a sua actividade no sentido da realisaçao dos 
fins elevados que sao proprios da religiio. Embora 
alguns bispos e papas tenham feito valer varias vezes 
esta doutrina contra os imperadores romanos, e 
embora nas decretaes do Pseudo Isidoro ella se 
encontre exposta conjnnctamenle com as Iheorias 
sobre a posiçao central do papado, certo B que o 
systema theocratica d~ pelo meiado do decimo seculo, - 
no tempo de Gregorio VII, obteve o seu completo 
desinvolvimento, conquis bando uma influencia deci- 
siva sobre as condiç0es ecciesiaslicas e pollticas da 
Idade-Media. 

O wnceito fundameotal da iheocracia medieval 15 
o dum Estado unico, universal para toda a humaoi- 
dade. Esse Estado náo C outro senão a Igreja 
fundada por Deus, como sociedade externa e risivel. 
Por isso, o chefe terrestra da Igreja e representante 

de Deus, o papa, B investido do supremo poder 
espiritual sobre a terra. 

Embora a aucloridade civil seja organizada por 
Delis, o papa não pude empuiihar a espada terres- 
tre. devendo o puder temporal e e~elesiastico ser 
distinctos, para o Seu exercicio. Mas o Estado, 
sendo dc origem humana, B o reino do yeccado, 
necessita da s~nctificação da Igreja, recebendo a 
auctoridade terrena a sua divina sancção e perfeição 
da mediaçao da Igreja. Todos os fins humanos 
devem ser adaptados aos fias espirituaes e sobrena- 
turaes, como meios para a realização destes. O Es- 
tado, organização do poder humano, deve por isso 
pBr em pratica estes Bns subordinado a Igreja e 
com obediencia a esta e ao papa. 

Foi esta doutrina que assegurou i Igreja o sen 
exlraordinario poder sobre o Eslado nos tempos 
medievaes. Era I Igreja que competia determinar 
o campo em que cada auctoridade devia exercer a 
sua actividade, era a ella que perlencia nomear 0 

depôr os principes, era a ella que estava snbordi- 
nado o exercicio do poder civil, não podendo consi- 
derar-se validas as leis temporaes que contrariassem 
as leis ecclesiasticas ou que submettessem il jurisdi- 
cção civil o clero sem consentimeoto da Igreja. 
Pelos 60s do seculo xiir e no seculo xiv, o poder 
yolitico, que começou a ter consciencia da sua 
auctoridade, oppoz-se a realisaçáo destas idbas e 
procurou eliminar e limitar cada vez mais a supre- 
macia da Igreja, Dahi a dissolução do regimen 
theocralico. 

Referimo-nos il concepção theocratica da Igreja 
catholica por ser esta a qne nos interessa. Mas a 



antiguidade j á  nos offerece exemplos da realizaçgo 
deste systema, como o Egypto e a India. E hoje 
ainda se encontra observado tal systema nos paises 
regidos pelo islamismo '. 

140. Theorias theologicaa que se téem pro- 
posto justiilcar a theocracia. - Tres Iheorias se 
!Bem proposto explicar, em face dos priiidpios lbeo- 
logicos, o fundamento deste grande poder, que a 
Igreja catholica desempenhou na Idade-Media: o sys- 
tema do poder directo, o do poder iudirecto e o 
do poder directivo. Segundo o systema do poder 
directo, a Igreja recebeu iminediatamente de Deus 
a missáo de governar o mundo tanto na ordem 
temporal como na esplrilual, de modo que o papa 
tem a plenilude dos dous poderes, sendo por direito 
divino pontifice e rei universal. 

coiivenienle que o papa exerça unicamente o 
poder espiritual, confiando a administração dos o e p  
cios civis a principes seculares. Os priacipes não 
sáo assim mais do que mandatarios e ministros 
da Igreja, e por isso o ponlifice que Ihes confere 
directamente a auctoridade para que elles a exerçam, 
em harmonia com a ordem de Deus, pode e deve 
retirar-lha para a Lransferir a outros, quando usem 
della contra esta ordem. 

Segundo o syslerna do poder indirecto, seguido 
por Bellarrniao, os papas não receberam de Deus 
directa e immediatamente nenhum poder sobre as  
cousas da ordem civil e temporal, mas unicamenle 

Stephano Caslagnola, Dells rtlazioni grtrridzchs fra chba a 
Sta10, pag. $1 ; Brnnialli, Lo  iat to E la rhrrsa, pag. xiv. 

sobre as da reIigiáo e da salvação. Eotrelantn o 
poder soberano qiie elles 1Eem de regular a ordem 
espiritual, involve indirectamente, islo 6 ,  como con- 
seqnencia, o poder de regular a ordem temporal 
dos Eslados christãos, quando o bem da religiáo e 
a saluaçãb das almas o exijam. Por outras palavras, 
segundo Bellarmino, o 'papa não pode, como papa, 
como vigario de Chrislo, islo 6, em virlude dum 
poder ordinario e habitual, depôr o11 nomear os 
principes, fazer ou abrogar as leis civis, avocar as 
causas da ordem Lemporal, mas tudo isto Ihe e per- 
miltido em casos extraordinarios, quando o exijam 
a salvação das almas e o bsm da Igreja, de que 
est6 immediatarnente encarregado. 

Por conseguiiile, o papa não deve intrometler-se 
nas cousas temporaes, quando o principe incumbido 
de as regular respeila a religião, mas, quando se 
verificar a hypothese contraria, o poder do pontibce 
na ordem politica e absoluto. 

Segundo o systema do poder dírectivo, seguido 
por Bianchi, o poder que tem a Igreja e o pontifice 
na ordem temporal não B mais que o direi10 de 
esclarecer e de dirigir a consciencia dos principes e 
dos povos cbristáos e de lhe% definir, proclamar e 
recordar as regras da justiça e as obrigações que 
lhes impõe a lei divina. E' que os çoberangs nos 
actos do seii governo, do mesmo modo que na 
sua conducta privada, nada podem fazer que seja 
contrario ao bem da refigiao e á salvação dar 
almas. 

Não faltam Lambem escripfores calhùlicos que se 
desprendam deslas Iheorias e expliquem o grande 
poder que a Igreja leve na Idade4íedia pelo direito 



historico, isto 8, pelas condições especiaes daquella 
epocha i. 

141. Systema theocratico admittido actual- 
mente pela Curia. - A Curia abraça ainda a dou- 
trina theocralica. No Syllabus publicado pela ency- 
clica - Quanla cura -de  8 de dezembro de 1868, 
encontra-se uma manifestação oficial dos senlimen- 
los do papadu a respeito das relações enlre a 
Igreja e o Estado, porquanto, embora se  podesse 
negar ao Syllabus a infallibilidade dogmalica, B 
indubitavel que elle exprime sempre autheulicamente 
as opinioes predominantes na Curia. O Syllabus 
consagra o principio da unidade da fé e da coacção 
religiosa, visto condemoar a liberdade d e  consciencia 
e de religião como um delirio, como uma ditrusão da 
liberdade de corrupçao ; nega a soberania do Eslado 
sobre a Igreja, visto rejeitar a doutrina de que as 
leis da Igreja não ligam a consciencia se  não são 
promulgadas pelo poder civil, e de que o poder 
ecclesiastico não é disliuclo e independente do poder 
temporal. 

Alem disso, o Syllabus consagra o pretendido 
direito da exempção do clero da jurisdicção polilica 
e dos encargos do Eslado e rejeita o principio da 
completa soberania da legislação polilica, reprovando 
a doulrina de  que no conflicto enlre as leis do poder 
ecclesiastico e as do poder civil deve prevalecer 
este, e de que as leis humanas nao precisam de se 

1 Btunialli, Lo staio e la cJritssa, pag. n v ;  Gosaelin, Le pm- 
uorr ou mym age, pag. 293. 

encontrar em perfeita harmonia com o direito natu. 
ral, isto e, com o direito considerado divino pela 
Igreja. Todas estas pretensões derivam da admissão 
da theoria theocralica.. 

Não se liõde. porem, dizer claramente qual 6 o 
systema theocratico que a curia abraça, em face da  
proposição n.@ S I  do Syllabus, que diz: - A Igreja 
niia tem a força de appficar meios coacsivos do poder 
nem tem arn poder aemporol directo ou indM.ec#o. 
Por inversão da ultima parte, v&-se que a dontrina 
positiva da curia 6 que a Igreja tem um poder 
directo e indirecto sobre as cousas temporaes, ou, 
se náo possue um directo, tem pelo menos um indi- 
recto. Deste modo, não se sabe bem qual das duas 
Ibeorias a curia adopta. 

Martens inlerpreta aquella p r o p ~ s i ~ ã o  no sentido 
de que ella altribue i Igreja um poder legislativo e 
judiciario exterior. Com esta inlerpretaçáo, fica 
completamenle incomprehensivel a relerencia que 
aquella proposição faz ao poder indirecto. A1Bm 
disso, tal  poder jb se encontra comprehendido nos 
direitos atlribuidos A Igreja na proposição 49. 

Hergenroáher tambem pretende dar  uma interpre- 
lação diversa a proposiçãn n." 24 do Syllabus, 
pois refere o poder temporal directo b posse 
concedida á precedente Igreja d e  Estado de bens e 
prerogativas temporaes, e o indirecto ao direito de 
a Igreja aconsglhar os fieis a fazer bom uso dos 
bens terrenos, deslinando o excesso a favor dos indi- 
gentes, e ao direito de proteger os bens ecclesiasticos 
e de impedir os sacrilegius. 

O primeiro conceito B insustentavel, porquanto o 
Syllabus, nos n.O' 26, 97, 75 e 76, occupa-se expres- 
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sarnenle de semeIhanteç asstimplos, e com o segundo 
conceito da-se i poiessas mpoialis uma significação 
inteiramente nova. 

Outro argumento da admissão da theoria do poder 
Iheocratico pela curia pbde beduzir-se das decretaes 
rnedievaes. Gomo nos ultimos seeulos não foi publi- 
cada nenhuma clara e manifesta decisao sobre a 
questão, as decretaes medievaes devem ser consi- 
deradas ainda em vigor. Ora estes diplomas julgam 
o syslema theocratico paro a base juridica das rela- 
ções entre a Igreja e o Eslado. 

Nem se diga que não e possivel aos papas da 
Idade-moderna realisar todas as consequencias da 
doutrina medieval, pois tracla-se de circumsiancias 
de faclo que não liram as decretaes a força de lei. 
Não e coslume da curia renunciar em principio bs 
suas pretensões, sb porque as noras condições se 
oppõem á sua pratica realisação. 

Das precedenles considera~ões deriva qne as opi- 
niões officiaes do papado e da Igreja catliolica sobre 
as relações entre o Estado e a Igreja, se n30 sáo ss 
do systema medieval, sáo pelo menos as do novo 
~ysfema theocratico temperado. Isto O confirmado 
pela encyclica de Leio XIII - Iminortaie Dei -, 
que parece inclinar-se para a lbeoria do poder indi- 
reclo, se bem que ella não seja mnilo clara a este 
respeito. Nesle sentido se pronunciam os escriplores 
mais dedicados b curia, como Liberalore 8 .  

1 Liberalore, Drort publu: ds I'.d'glúc, pag. 323; Hamsrstein, 
L'&glue e ~ ' ~ l a t ,  Iiv I, n." 3 ; Martens, Rapporii d i  supci*ioriid, 
parrli t irfwioriii fra Chiem a Siato, pag. 384. 

142. Critica da theocracia. - Este sysfema 
das relações entre a Igreja e o Estado não deve ser 
apreciado em harmonia com as ideias modernas, 
mas em harmonia com as condições sotiaes da epo- 
cha em que elle foi realizado. Em Lernpos de igno- 
raocia e barbarie. os poderes exercidns pela Igreja 
no domioio social foram vantajosos para a civilisaçXo. 

um facto indisculivel que os barbams apresenta- 
vam um espirito de individualismo, que foi profunda- 
mente modificado pela Igreja, podendo dizer-se que 
ella constituiu o principal laço de uni30 entre as 
diversas nações europkas, depois da dissolnção do 
imperio romano. 

Grande conquista do direilo canonico, diz Schupfer, 
foi a snpremacia do poder ecclesiastico sobre o 
poder lemporal. I? uma prelensão qne se encontra 
formulada claramente na bulla - Unam Snnclum -, 
e não parecera eslranha a quem pensar que a Igreja 
possuia realmente uma influencia moral miiilo snpe- 
rior i das ancloridades civis. A m i  conducla dos 
principes adullcros c brutacs c dc ecclesiasticos 
simnniacos e desmoralisados legilimava a interven- 
ção da Igreja na ordem temporal. por isso que 
do cahos da 1dade.Media surgiram, por meio da 
influencia da supremacia da Igreja, elementos de 
ordem, de civilisaçao e progresso. Nào podemos 
deixar de nos curvar, eom admiração, perante as 
Gguras gloriosas de Gregorio VII, Innocencio 111 
e Bonifacio VIII. 

A Igreja deixa de merecer applausos, quando de 
condições temporarias pretende fazer regras absolii- 



tas, tentando, não obstante os progressos da evoluç~o, 
daminar os Estados, quando elles jii tinham a cons- 
ciencia dos proprios direitos e a vontade decisiva 
de os exercer. A dicladura papal não podia subsis- 
tir senão em harmonia com as condiçás da Idade- 
Media, e por isso, depois do desapparecimento 
destas condi$Des, com os progressos da civilisação, 
o grandioso edificio da theocracia linha forçosa- 
mente de se  desmoronar. 

A Igreja, porem, não allendeu a esta transforma- 
ção, persistindo nas suas ddutrinas, tornando-se por 
esta forma victima do seu dogmatismo. i? assim 
que ella ainda continua a sustentar a supremacia 
do poder ecclesiastico sobre o civil, em diame- 
tral opposiçSo com a vida dos Estados moder- 
nos, que ji não precisam de tulela como noulros 
tempos 1. 

143. Cesarismo e suas modalidades. - O 
cesarismo é o systema da subordinaçáo da Igreja 
ao Estado. Mas, como essa subordinação pode ser 
mais ou menos completa, dahi derivam duas moda- 
lidades deste syslema: a autocracia e o juridiccio- 
nalismo. 

A autocracia allribue ao Estado, e por isso au 
soberano que o representa, a auctoridade suprema, 
lanio na ordem civil como na ordem religiosa. 
A religião B considerada uma instiluiçào do Estado. 

1 Schopfer, Munuals dr Sloriu di & W o  italiano, pag 259; 
Caatagnola, Dclla rdaaiotrp geirrididis fia Chicra e Sioro, pag. 38; 
Laurent, &'&lias 61 ~ ' k t a t ,  pag. 11. 

Este syslema apparece-aos realizado na Grecia, em 
nome da omnipotencia do Estado que absorve toda 
a vida do individuo, e em Roma, em virtude do 
jus socrum fazer parte do jus pnblicum, constituindo 
por isso a religião uin elemento da orgauiza~ão 
politica do Estado. Ninguem ignora por certo a 
extensão do jus sacrum, que comprehendia os sacra, 
os sacerdotes e os magis~rulus. 

A autocracia encontra depois nova realização na 
monarcbia franca e no irnperio por ella fundado no 
Occidente. O imperanle tambem ahi ficou tendo 
sobre a Igreja um poder sopremo. CarIos Magno 
exerceu o poder legislativo em materia ecdesias- 
tica, quer~exclusivamente, em virlude do seu direito 
imperial, quer conjunctamente com as assembleas 
ecclesiasticas, que disculiam, mas náo decidiam as 
questões da naiureza religiosa. Com a queda da 
imperio carolingio começam a manifestar-se na Igreja 
as tendencias que deviam desinvolver o systema 
tbeocratico. 

O imperio fundado por 0tbã;o consegue ainda 
assim no decurso do seculo x adquirir um poder 
soberano sobre a Igreja, mantido ate ao fim do 
seculo seguinte. Com a consti6uição historica do 
absolutismo apparece novamente a subordinação 
da Igreja ao Estado, que unicamente foi aL8 A 
aiitocracia na Austria, sob Jose 11, dando origem 
ao Josephi$rno. Segundo esle systema, a auctoridade 
do Estado comprehende tudo o que na Igreja náo 
é de origem divina mas humana, e por isso tem O 

direito não s6 de mudar mas tambem de abolir as 
instituiç6es ecclesiasLicas, quando assim o exijam 
os interesses politicos. A Igreja i substancialmente 



um meio de educação do povo, e por isso deve-se 
adaptar, primeiro que tudo, aos fins do Estado. 

D u r a ~ t e  a revolução francèsa e nos primeiros 
annos do imperio, a Igreja lambem esleve subordi- 
nada inteiramente ao Estado. A doutrina de Napoleão 
era de que a religião era necessaria ao povo e se 
devia encontrar ao serviço do governo. 

A autocracia é inteiramente insustentavel, por- 
quanto a religiáo, em face deste spstema, torna-se 
um instrnmenio do poder e um auxiliar da força. 
Vem a ser tão Lyrannica para. as consciencias e tão 
oppressiva para as manifestações da fé, como a pro- 
pria Iheocracia. O Estado náo tem conipetencia para 
impbr crenças religiosas. 

A confusáo do elemento religioso e politico que se 
enconlra em todas as autocracias B indubitavelmente 
uma das primeiras consequencias desle systema, 
visto as  leis religiosas serem verdadeiras leis do 
Estado. Ora a evolução tem.se feito no sentido da 
differenciaçáo destes elementos. 

Uma religião de Estado, uma religião polilica 
nacional era perfeilamente comprehensivel nas nações 
pagás, cada uma das quaes Linha deuses particola- 
res, deuses proteelores da patria. mas uma tal insti- 
tuição e absolutamenle incompativei com a id&a de 
uma sociedade espiritual abraçando todas as nações 
e todas as raças. 

Nas sociedades modernas, a regulamentaçZo das 
relaçùees entre a Igreja e o Estado, tem de obedecer 
a dous crilerios, que são por um lado o principio 
da soberania do Estado sobre todas as instituições 
que se formam no seu territorio, e por isso sobre 
as Igrejas e as associações religiosas existentes, e 

por outro o principio da  liberdade de consciencia 
e de cnlto, a liberdade de todo o cidadão segnir a 
crença religiosa qne lhe aprouver. 

Ora, a autocracia exagera um dos principios da 
soberania do Estado e rejeita inteiramente o outro. 
As crenças de uma Igreja são do dominio do fbro 
interno, sobre que o pnder publico 030 pode nem 
deve ter intervenpão algnma. A oppressão e a into- 
lerancia em materia religiosa não s6 são contrarias 
ao direito, mas nunca consegizem o seu Em, de fazer 
crer por iim certo modo '. 

144. O jnrisdiccionalismo. - O jnrisdicciona- 
lismo nio admitte a snbordinaçáo absolnta da Igreja 
ao Estado como pretende a antocracia, mas a snbor- 
dinação necessaria para a fiscalização da actividade 
daquella inslitnição. 

O Estada neste syslema vigia todos os actos da 
anctoridade religiosa. como representante dos inte- 
resses geraes. As bullas e os breves pontificios não 
podem ser poslos em execiição sem que o governo 
Ihes conceda a formalidade do placer. A correspon- 
dencia entre as  papas e os bispos estl  sujeita ao 
visto do governo. Náo se reconhece o fbro eccle- 
siastico. estando os sacerdotes bem como OS leigo6 
snbmellidos i1 jurisdicção civil. Cessa o direito de 
asplo, do mesmo modo que as immnnidades pes- 
soaes, locaes e reaes, e algumas vezes os bens da 
Igreja são onerados com os tributos publicas. 

1 Slephano Caslagnola, Drlle rdarioni giuridiche Ira Ckicsa 
e Slato, pag. 30 e seg. ; Franck, Pihilasoplic du draii d e r i a r -  
iigur, pag. 7; Kauriou,'Prineipcs dr dmir pubtie, pag. 388. 



O Estado vae ainda mais longe, e, quando o inte- 
resse social o exige, supprime as pessoas juridicas 
ecclesiasticas, converle os seus bens noutra forma de 
riqueza ou siibstitue-lhes uma renda que inscreve 
nos seus orçamentos. Escolhe entre as corporações 
monasticas, as que considera uteis h sociedade e 
supprime as oulras. Apresenta ao ponlitice os indi- 
viduos que julga dignos de serem elevados aos supre- 
mos cargos da Igreja, fiscaliza a educação do clero, 
mediante a inspecção dos seminarios, provê direcla- 
mente ao ensino da tbeolugia, mantendo nas Uni- 
versidades a faculdade respecliva. 

Finalmenle, constilue-se juiz dos actos das aucto- 
ridades ecclesiasticas, permittindo As partes lesadas 
ou ao Minislerio Publico recorrer para os tribnnaes 
seculares dos abusos do poder espiritual, náo somente 
nas relações c i v i s  das decis8es ecclesiaslicas, como 
quando se tracla da posse dum beneficio, mas lam- 
bem quanto aos actos puramente espirituaes, como 
a adminislraçáo dos sacramentos. 

O systema jurisdiccional deseuvolveu-se nos secu- 
10s xvri e xu111. A curia de Roma o30 deixou de 
protestar mas em vão. I? a l e  para nolar que os 
soberanos mais fervorosos e mais dispostos a der- 
ramar largamente o sangue dos hereticos, foram os 
que mais se salientaram na defèsa e appticação do 
systema jurisdiccionalista. Haja visla a Philippe 11 
de Hespanha, que resistiii as pretensões do papado. 
a18 ao ponto de arrostar com os raios espirituaes da 
Sanla Se. 

O systema jurisdiccional 6 ainda o que actualmente 
vigora em quasi lodos os Estados cattiolicos, apesar 
das afirmações de parallelismo, de harmonia e 

coordenação dos doas poderes que se encontram 
nos escriptores '. 

148;- Theorias com que se tem procurado fun-: 
damental-o. - Militas são as theorias com que se 
tem procurado defender u systema jurisdiccioaal. 
Essas Iheorias podem classificar-se em dons grupos : 
theorias anligas e modernas. 

Entre as theorias antigas, apparece-nos em pri- 
meiro lognr a que procura explicar o systema jnris- 
diccional, pela natureza das malerias sobre que 
recahe a auctnridade do Estado. 

Segundo os escriptores que admittem esta tbeoria, 
o Estado exerce o seu poder sobre certas e deter- 
minadas materias, que por sua nalureza siio reli- 
giosas, não porque em principio os Estados tenham 
aucloridade propria sobre as cousas consideradas 
religiosas e sagradas, mas porque aquellas cousas, 
embora pertencendo por sua natureza B religião, 
revestem na sociedade e nos Estados a qualidade de 
civis, e constituem assim materias de interesse sacia1 
e politico. 

Deste modo nio se sahia do campo da doutrina 
juridica, que limita o poder do Eslado As materias 
civis e politicas, fazendo-se simplesmente a trans- 
formação das malerias religiosas em civis, para as 
sujeilar ao poder do Estado. Usava-se assim de uma 
das armas da escola clerical, que attribue o caracter 

1 Brunialti, L naalo s Ia chieia, pag. xviii; Cadorna, Reli- 
gians, diriiro, liúertd, lom. 11, pag. I019 ; Friedberg, l).nrroio d i  
dirilfn wllolico e mangcliao, pig. &. 



religioso e espiritual a uma consa, sb porque 'é 
adaptada ao serviço do culto. 

Ao lado deste systema, desenvolveu.se outro 
segoido por poucos escriptores, enlre os quaes se 
enconlra Gmcio, que procurou dedozir da propria 
natureza do poder soberano a faculdade do Eslado 
exercer o imperio civil sobre as cousas sagradas e 
religiosas, em virtude da sua superioridade sobre 
a Igreja. 

Este escriptor parlia do principio, por elle consi- 
derado fnndamenlal, do predominio absolulo de um 
poder sobre o ontro, ao passo que os escriptores ank- 
riores baseavam-se sobre uma erronea qualificaçãu 
das materias, denominando civis as cousas religiosas. 

As theorias modernas são tambem duas, ambas 
allemãs, a tbeoria do Estado de direito e a theoria 
do Estado christão. 

Segando a theoria do Estado de direilo, o direito 
e a religiáo são funcçóes diversas, que por isso não 
podem ser desempenhadas pela mesma coramunidade. 
Mas, cnmo o Estado é uma organização que se bas8a 
eobre um fundamento moral, nio pode ver com olhos 
indiffereales, uma associação qtie dedica a sua acti- 
vidade a religão e a moralidade. Dahi a ingerenua 
do Eslado na ordem religiosa, justificada, em parte, 
pela importancia que tem o elemento religioso na 
vida social, e em parte por o poder snpremo que 
preside I ordem juridica ficar com a propria aucto- 
R'dade annullada, quando não exercesse nma especial 
fiscalizaç?io sobre communidades tão Influentes e 
pderosas, como são as grandes Igrejas populares. 

h theoria do Estado christão reconhece a legiti- 
midade da intervenção do poder politicio no campo 

da rellgiáo christá, mas explica-a de diverso modo, 
segando as idkas dos escriptores que a professam. 
Bismarck entendia o Estado chrislão como aqueile 
que d e ~ e  procurar reaiizar e pbr em pralica a don- 
lrina do chrislianismo. Por seu lado, Slahl iatende 
que o Estado cbristão deve reflectir loda a infinilr 
magnificencia do christianismo, reconhecendo na sua 
legislação e administração os principios christálos. 
Stahl concede por isso ao Estado cbrlslão o poder 
de decidir se as novas seitas religiosas enlram no 
campo do christianismo, e de fiscalizar a actividade 
religiosa das Igrejas chrislãs, para que ellas n8o se 
agastem dos priociliios daquella religião. A theo- 
ria do Estada cbristão ainda seguida por Thiersch, 
Diekhoff e Muller. 

rn Nenhuma destas theorias, porem, nos parem qne 
justifique sunicienlemente o syslsma jurisdiccional. 
A que da um caracter civil As cousas espiritnaes 
desvirtua complelamente a nalureza destas cousas e 
introduz em tal assumpto uma confnsão de que não 
é possivei sabir, em virtude das pretensbes diaine- 
traImeate npposlas dos ullramontaaos. 

A doutrina de Grocio deixa muito a desejar, por- 
quanto não explica o hndamenlo da supremacia da 
poder do Eslado sobre a Igreja, nem delimila a sua 
espbera d'acção. A sua doutrina levaria mais a 
autocracia, do que ao jurisdiccionalismo. 

A tbeoria do Estado christão esquece o principio 
de que não e funcção do Estado realizar directa. 
mente o chrislianismo. Certamente, em virtude da 
influencia exercida mbre a moderna cnltura pelo 
christianismo, ha nm grande numero de principios 
moraes devidos a esta reIigiao que o Estado náo 



@de desprezar na sua legislação e administração. 
Mas, para Fazer isto, n%o e necessario ser nrn Estado 
cbrislão. E náo são s6 os Estados christãos que 
t6em intervenção em materis religiosa. 

O Estado de direito constitue a mais perfeita 
explicação do jurisdiccionalismo. E' ainda assim 
reslricta. visto o Estado não ter por luncção siniples- 
mcnle a wnsorvapão da ordem juridica. Melhor e 
pois derivar o jurisdiccionalismo da funcção de 
coordenação de todos os aggregados sociaes que 
perlence ao Estado e a que o aggregado religioso 
se não pode fartar '. 

148. O systema da coordetiação e os seus 
adeptos. - Outro systerna das relações entre a 
Igreja e o Estado 6 o da coordenação. 

Segundo este systema, a Igreja e o Estado são 
dous poderes igoaes, parallelos, independentes e 
soberanos, cada um na soa esphera, devendo, porém, 
auxiliar-se mutuamenle. mantendo entre si unilo e 
harmonia. A forma mais irnporlante deste sys- 
terna apparece-nos no gallicanismo, a que j8 nos 
referimos. 

O systema da coordenação encontrou em ftalia 
um eslreouo defensor em Giannone. Esk escriplor 
parte do principio de que os dous poderes, espirilual 
e temporal, prncederia da um mesmo principio, que 
é Deus, e são ambos soberanos na sua esphera da 

1 CadornaI ReZigioiie, dirilta, libarri, vol. 11, pag. 4030 e seg. ; 
Slephano Caslrgnola, Dalle r~ lae ion ig iu r id~che f ra  Chlbsa e Slalo, 
pa1.40 e aeg. 

acção, não dependendo, por isso, nm do outro, mas 
devendo manler enlre si um accordo completo e uma 
harmonia plena. 

Entre nbs, lambem o systema da coordenal;ão 
parece ter concilado bastanles applansos, sendo 
defendido vigorosamenle por alguns profe~sores da 
uossa Universidade. 

E' assim que o Sr. Dr. Bernardino Carneiro sus- 
tenta que os dous poderes, ~cclesiastico e secular, 
são independentes um do outro nas rnaterias compe- 
tentes a cada um. Nem o secular ou civil pode 
legislar ou conhecer das materias ecclesiaslicas ou 
que forem puramenle esplrituaes; nem o ecclesias- 
tico tem aucloridade alguma directa sobre as tem- 
poiaes. Mas esfes poderes devem enconlrar-se 
intimamente unidos e viver em harmonia, anxi- 
liando-se r~ciprocameute, porquanto, por um lado, 
a Igreja precisa do Eslado, visfo o sea poder con- 
sistir mais em exbortar e orar do que no emprego 
da caacçáo ou da força, não lendo, por isso, em si 
meios temporaes contra quem ousar desacata-la ou 
perturba-la no exercicio do seu ministerio, e, por 
outro. o Eslado necessiia da Igreja. visto nada 
haver láo proprio para fortificar a virtude e fazer a 
felicidade dos individuos e do Estado como a religião 
e a piedade illustrada e sem superstifles. Não e 
diversa a doutrina do Sr. Dr. Chaves e Castro, 
segnndo o qual a Igreja e o Estado constituem dous 
poderes snmmos, independentes e disiinctos que 
devem viver em relações arnigavcis, em virlude da 
influencia bene6ca que o sentimento religioso exerce 
na sociedade e da necessidade qne tem a religião 
da protecção do Estado. 



Estes professores, afinal, não fizeram mais do 
que seguir a doutrina consignada nos Estatutos 
da Universidade, que enlendem que ba dons poderes 
pelos quaes se rege e governa o mundo: a aucto- 
ridade sagrada da Igreja e o poder real. procedendo 
ambos immediatamenle de Deus, e, tendo por objecto 
a aiictoridade da Igreja si as cousas espirituaes e 
pertencentes ao espirilo, nHo Ibe competindo poder 
algum directo ou indirecto sobre as causas tempo- 
raes, quaesquer que ellas sejam. 

Deus distinguiu, separou e fixou os impreteriveis 
limites de ambos os diclos poderes, pondo a esse 
fim determinadas balizas, patentes, maoirestas e 
taes que se ellas se não Iransgrediseem haveria 
uma perpetua concordia enlre o sacerdocio e o 
imperio; e náo seria facll haver nma 56 contenda 
ou dissensao entre elles. 

Mas ambos o s  dictos poderes, posfo que sejam em 
si realmente independentes e tendam a fins diversos, 
comtudo, q u a ~ d o  $20 bem exercitados, cada um 
conspira e contribue reciprocamente para os fins 
proprios do outra, de modo que a Igreja e o Estado 
sb podem ser  felizes, havendo boa harmonia entre 
elles. 

Na Allemanha iambem esle systema tem alguns 
sectarios priocipalmenle entre os canonistas catho- 
licos. O escriptor que sualentou na Allemanha pela 
primeira QeZ o 6ySlema da coordenação da Igreja 
ram o Estado foi Gorres. Tem abi como prinupaes 
representantes Walter, Gerlach e Pater Reicbens- 
perger. Walter quer a harmonia e a união enlre a 
Igreja e o Estado, porque a Igreja, protegida pelo 
Estado desempenhar8 mais facil e salisfactoriamente 

a sua missão, e o Estado encontrara cada vez melhor 
garantida a sua vida, com o auxilio da moral e dos 
sublimes dogmas da Igreja. 

Não iallam na Allemanha lambem escriptores, 
como Barless, que procurem applicar o systema da 
coordenação Iis relações entre a Igreja evangelica 
e o Estado I. 

147. O apstema da mordenação e o ultramon- 
tanismo. - O syslema da coordenação não foi bem 
recebido pelos escriptores ullramoatanos, que a &m 
combalido tenazmente. 

Assim, Radini Tedescbi faz dos inimigos da Igreja 
e dos adoraddres do Estado qualro classes. Ora, a 
terceira classe 6 precisamenle conslituidr par  aquel- 
les que querem a Igreja e o Estado plenamente 
independentes e igualmente supremos. Segundo 
estes escriptores, a Igreja seria a unica soberana 
no espiritual. e o Estado o unico soberano no tem- 
poral, de modo que uma intervenção ou o exercicio 
de um direi10 por parte da Igreja sobre as cousas 
temporaes seria uma flagrante nsurpação, do mesmo 
modo que uma intervençáo nas cousas espiriluaes 
por parte do Estado constitniria um abuso into- 
leravel. 

Esta doulrioa parece inleiramente inadmissivel ao 
espirito de Radini Tedescbi. 

Pbilipps ainda e mais claro a este respeito. 
E' necessario escolher, diz elle, entre n poder indi- 

i ~ t e ~ h a n i  Casiagaola, Dalb rd~ziab gluridids fru Aiera 
s 'lato, pag. 35 e se#.; Mingbelti, L'Biat e1 I'Églirs, pag. 9 ; 
Sr. Dr. Chaves e Castro, Bmsplaalo rsgid. pag. 93 e eag. 
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recto dos reis sobre a Igreja, e o poder iodireclo 
da Zgreja sobre os reis, visto ser impossivel um 
terceiro systema. 

A distincção gallicana dos dois poderes B insuffi- 
ciente, porquanto ha aclos que se refarem ao poder 
civil e ao poder espiritual, e se o civil prevaiece 
sobre u espiritual tem-se o poder indirecto do Eslado 
sobre a Igreja, e se  o espiritual sobre o civil tem-se 
o poder indirecto da Igreja sobre o Eslado. 

A questão da soberania reduz-se, por isso, a saber 
qual B o primeiro dos dous elementos da nossa exis- 
tencia, se o civil se o espirilual, isto 8, qual e o 6m 
e qual o meio. 

Collocar assim a questão equivale a resolvê-la, 
porquanto um chrislão não pode hesitar em respon- 
der que a vida civil deve ser regida, segundo a 
espiritual, vislo a primeira não ter razáo de ser em 
si mesma, sendo um meio subordinado ao fim desta 
ultima. Não tem ideas diversas Liberatore i. 

148. O systema da coardenação e a critica 
scientiaca. - O systema da coordenaçáo lambem 
não pode resistir aos ataques da critica scienlifica. 

Efíectivamente, o Estado e a Igreja dominam no 
mesmo campo e nos mesmos homens, que são ao 
mesmo tempo subdilos daquelle e membros desla. 
A plena autonomia de ambos sb seria possivel 
quando se podesse fazer uma clara e nilida distin- 
cção entre os assumplos pertencentes a estes dous 
poderes. 

Mas isto i impossivel, porque um grande numero 
de relações juridieaa LEem ao mesmo tempo um lado 
polilico e um lado eeclesiaslico. 

Como ns dous poderes soberanos, porque são 
soberanos, podem estabelecer disposições conlrarias 
e oppostas, o principio estabelecido daria necessa- 
riamenle logar a conflictos insoluveis. 

Demais, o conceito da materia ecclesiastica pode 
ter signi6cações m u i b  diversas, conforme a orien- 
tação que be seguir, e por isso a indepeudencia 
absoluta do poder espiritual, sobretudo com a exten- 
são que elle exige, seria muilo prejudicial para o 
Estado, alem da determinação da sua espbera de 
acçao offerecer grandes difficuldades. 

A independencia e o parallelismo dos dous poderes 
é muito inleressarite em theoria, mas na pralica ha 
de sempre esbarrar conlra a difficuldade dos conili- 
ctos en lre aquelles poderes. 

Embora o galIicanismo não teuha resolvido a 
questão, e certo que os parlamentos e a magislra- 
tura francesa, ciosos das prerogalivas do Estado 
sustentaram ainstaniemente e Gzeram admittir na 
pratica o direito de o Eslado decidir em ultima 
instancia, dando-lhe assim um poder indirecto sobre 
a Igreja. O principio, mais ou menos largamente 
realizado, prevaleceu em todos os países catholicos. 

Mas, concedendo-se ao Estado este poder, inuti- 
liza-se completamente o systema da coordenação. 

A harmonia entre forças sociaes unicamente se 
pode conceber, desde o momento em que haja uma 

. funcção de coordenaçáo predomlnanle. Ora, se se 
attribue esla func~ão 4 Igreja, temos a theocracia, 
se se concede ao Eslado o ~urisdiccionalismo. E 
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por isso que o systema da coordenação ba de dege- 
nerar na pratica ou no jurisdiccioualismo ou na 
Ibeocracia. $ o que tem acontecido. 

Os escriptores não se cançam de lallar de paralle 
lismo e iodependencia de dous poderes, mas não se 
esquecem de attribuir ao Eslado -a prolecçao e a 
inspecção suprema, Lraduzindo-se pelos direitos pro- 
prios do sysiema jurisdiccional. 

O systema da coordenação exige que o Estado 
proleja e auxilie uma religiáo para receber da igreja 
igual protecção. Esla doutrina briga ioleirameole 
com a funcção do Estado nesta materia. O Estado 
não deve ser indifferenle ou atheo, mas incompe- 
tente em maleria religiosa. 

De modo que, segundo o nosso modo de vèr, o 
accordo e a harmonia que se pretende realizar por 
meio do syskma da coordeliação B precisamente o 
escolho contra que elle vem a desfazer-se. Se o 
poder espiritual e temporal tivessem o seu campo 
bem definido e determinado, poderia cada um actuar 
numa espbera separada, sem perigo de collisão. Mas 
isso B o que se não da. O systema tem tambem pr+ 
vado muito mal na pratica, porquaalo tem sido uma 
fonte de dissidencias, de dirergencias e de conflictos, 
que téem perturbado seriamente a vida do Estado. 

149. Syetema da separação. - Para brmi- 
aar o estudo dos systemas das relações entre a 
Igreja e o Eslado, resta-nos fallar do systema da 
separação entre a Igreja e o Eslado. 

A separação eolre a Igreja e o Eslado pode, 
segundo Paulo Hinschius, tomar-se em Ires seolidos; 
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reconhecimento do Estado a da Igreja a m o  dous 
poderes soberanos, cuja exislencia B igualmente 
justificada (lheoria da coordenação); suJsIancia1- 
disiincção enlre os negocios poliricos e os negocios 
ecc1eiiXlico;s e emancipação do Eslado em todos os 

, negocios publicos de qualquer influencia por parle 
da Igreja e da religiiio ; traclameolo das associa(;ões 
ecclesiasticas e religiosas como sociedades privadas 
e equiparaçáo das mesmas a todas as outras associa- 
ções privadas, de modo que o Estado não conceda 
Qs primeiras nenhum especial direi10 ou privilegio, 
nem exerça sobre ellas mais direitos do que sobre 
as outras sociedades. 

Nesle lagar, porem, e nas successivas discussões 
a respeito das relações entre a Igreja e o Estado, a 
expressa0 - separa@o enire a Igreja e o Esrado - 
toma-se unicamente neste ullimo senlido. 

O systema da separação enlre a Igreja e o Estado 
basha-se sobre o principio fundamental de que o 
Estado não reconhece as sociedades religiosas e as 
Igrejas como Laes, e tracta a religião como um 
negocio privado dos seus subdilos. A este principio A 

corresponde, por um lado, a completa emaocipação 
das. relaçaes politicas de toas a ingereocia confes- 
sional, e, por oulro lado, a livre e illimitada per- 
missão de todas as religiões e confissões, desde O 

momento em que a sua doutrina não va.de.en_eoatro 
4s !eis do Estado. 

A constiluição das associações religiosas esta 
sujeita inteiramenle As leis geraes sobre a constitui- 
@o das onlras associações. Adquirem a persona- 
jidade . ~ jnridica, como qualquer outra associação, - segundo o direito vigente, conservando para lodas as 



suas rela~ões unia completa airtanomia. O Eslado 
não exerce ingerencia alguma sobre a sua organiza- 
ção, sobro a nomeação dos seus fuaccionarios, bem 
como sobre a administração do seu patrimonio. 

Estio submettidas em todos os seus actos ao 
direito eommum. As normas estabelecidas por essas , 
associações sobre a sua organização e sobre os direi- 
tos e deveres dos seus heccionarios e dos seus 
membros teem o mesmo valor obrigatorio que os 
estatutos de qiralquer outra associação, e, emquanto 
sobre elles se fundam direitos, podem fazer-se valer 
perante os tribunaes na forma legal. 

Para o exer(;icio do poder disciplinar e para a 
cobrança de taxas com destino ao culto, o Estado 
não concede o seu aiirilio admiiiistrativo. Do mesmo 
modo, o Eslado não pode subsidiar as despesas do 
cullo ou collocar as associações religiosas numa con- 
dição inferior a das outras associações, com espe. 
ciaes normas preveolivas e repressivas. 

1AO. Theoriaa com que tem sido justiflcado. 
- O systema da separação enlre a Igreja e o Estado 
tem sido justificado com quatro lheorias, que pode- 
remos denominar theoria hisrorica, Iheoria polilica, 
theoria economica e thearia sociologaca. 

A theoria bistorica, sustentada principalmente por 
Morio, baséa-se na situação juridica da primitiva 
Igreja christã para defender a separação enlre a 
Igreja e o Estado. 

Nos mais bellos tempos do christiaoismo, durante 
os tres seculos que precederam a conversão de 
Constanlioo, a Igreja oada tinha de eommum com o 

poder civil e sb reclamava a liberdade. Não tinha 
necessidade dos subsidias do Ihesoiiro publico, bas- 
lando-lhe as cotizafões dos fieis. Não reclamava a 
cooperação do braeo secular para fazer conversões 
e para augmenlar o seu dominio, visto as suas 
conquistas serem todas pacificas. Náo aspirava nem 
tis honras nem aos privilegias, nem suspeitava 
mesmo que iim dia se podesse alliar com os Cesares, 
chegando alb a pregar o abandono das funcçóes 
publicas, cujo exercicio considerava incompativel 
com os deveres do christ5o. 

Nos iiitervallos de paz de que gosou, sob os irnpe- 
radores que a toleraram, nunca teve a ambiçãu de 
governar o mundo. Ora esta posição B a que a 
Igreja vem a occupar com o regimen da separação. 

A theoria economica B devida a Molinari. 
Esta tbeoria materialisa a questão, collocando-a 

no campo das vantagens e dos encargos economicos 
que resultam do systema da união entra a Igreja e 
o Eslado. 

No passado, as vantagens qiie o Estado recebia 
da união com a Igreja compensavam plenamente os 
encargos economicos que dahi lhe derivavam, visto 
a religião ser então a força predominante na vida 
social. Era ells qne mantiolia a cohesão dos diver- 
sos elemeutos sociaes, por meio da unidade de 
crenças, era ella que fazia respeitar aos subditos a 
auctoridade, apresentando-a como emanada de Deus, 
era ella que mosliluia o princjpal factor da morali- 
dade, que não se podia compreheuder fbra do senti- 
mento religioso. 

Para obter todas estas vantagens, os sacrificios 
eeonomims do Eslado eram perfeitamente justos. 



Hoje j i  assim náo acootece, porque a religião per- 
deu quasi toda a sua força como elemeato organiza- 
dor da vida social, lornanh-se, por isso, pouco 
etücaz para promover a moralidade, a obediencia 
dos subdilos e a cohesão dos diversos elemenfos da 
sociedade. 

Por conseguinte, hoje os serviços da Igreja seriam 
pagos por um preço muito caro, desde o momento 
em que se admiltisse ainda o systema da união 
entre a Igreja e o Estado. Os serviços da Igreja 
não correspondem aos sacrificios e encargos que 
envolve a protecção do Estado, propria do systema 
da uulão entre a Igreja e o Estado. Por isso, o 
unico systema das rela$Bes entre a Igreja e o Estado 
aceeitavel 6 o da separação. 

A theoria polilica B a que se eoeontra mais fre- 
qneolemeote admithda pelos defensores do systema 
da separação entre a Igreja e o Estado. Esta tbeo- 
ria considera a separação entre a Igreja e o Estado 
uma tonsequeocia necessaria da liberdade de cons- 
ciencia e cultos. 

Effeclivamente, estabelecida a liberdade de cons. 
cieacia e cultos como base das constiluiç5es moder- 
nas, o Estado não pode deixar de se declarar 
incompetenb sob o aspecb religioso, deixando 
iniciativa dos cidadãos tudo o que diz respeito á sua 
religiiio. 
Em face deste ~~rincigio, é inadmissivsi que um 

culto constitua nm serviço publico, para cujas des, 
Msas sejam obrigados a contribuir com o imposto, 
todos os cidadãos, crentes ou dexcreotes, ou Iiereli- 
cos. Ha mnitos servi$@ publicos cujos encargos 
os cidadãos supportam sem dabi tirarem vantagens 

directas. Mas similhante obrigaçao não constltoe 
ama violação da liberdade de consciencia. Se o 
cidadão deve ter os meçmos direitos quer seja 
catbolico, Intherano ou dissidenle, facil e do vér 
que o Estado náo pode proclamar como verda- 
deira arna religiao e proclama!-a contra qoalquer 
outra. 

A separaçan tamhem rasolue o problema com- 
plexo da libardade do Estado s da Igreja, por uma 
forma salisfactoria, pois emancipa a Igreja da inge- 
reocia do Estado e o Eskido da influencia da Igreja. 
Ambos, por isso, vgem a conquistar uma maior 
independencia. 

A theoria polilica é susleotada pela maior parle 
dos escriptores separalistas, como Mingbelti, Casta- 
gnola, Brunialli, Calisse, eic. 

Ullimamente, Leoa Duguil sunlentou que não sb 
o direito publico do Estado impunha o regiuien da 
separação, mas tambem o direito publica da Igreja. 
Efiecllvamente, a Igreja catbolica cbegoa a um mo- 
mento da sua historia, em que por causa da sua 
estnrctura interna, não pode acceifar, sem se negar 
a si mama, qualquer iogerencia do Estado na sua 
vida. A I g r ~ j a  forma hoje uma grande mooarctiia 
unificada e centraIizada, sob a auctorldade suprema 
do papado, e por isso não se pode harmonizar com 
um regimen em que o papa não pode dirigir-se aos 
seus subordioados sem cousentimento do poder 
civil, e em que o Estado gosa de poderes especiaes 
sobre a Igreja. 

A tbeoria sociologica funda a separação entre a 
Igreja e o Estado no principio sociologico da diffe- 
reociapão das funcções sociaes. 



Segnndo esfa theoria, a fnncção religiosa começa 
por absorver Loda a actividade social, visto, por um 
lado, procurar completar a i~egiilarlsação dos aggre- 
gados sociaes anleriores, e. por outro, supprir provi- 
soriamente a insufficiencia das funcções posleriares. 

Antes do direi10 e da lei, e a religiáo que garante 
a propriedade. Pustel de Coulanges chega ate a 
dizer qiie a religião cria a propriedade. Entre os 
povos antigos, a religião não regula sbmenle o culto, 
domina todos os actos da vida social. 

Todos sabem que na lei das XII Taboas se encon- 
tram numa grosseira confusão disposições religiosas 
e juridicas. O mesmo acontecia na legislação de 
Solon. 

Com o desenvolvimento da sociedade, apparece a 
differeociação progressiva de estruciura, qne deter- 
mina a emancipaçáo de todas as funcções sociaes do 
aggregado religioso, a qual obtem a sua plena con- 
sagração no systerna da separação entre a Igreja e 
o Estado. O Eslado tornou-se assim uma organiza- 
ção com vida propria e independenle da Igreja. 

A separação da Igreja e do Eslado, diz De Greef, 
è em summa a significação e a razão social de toda 
a retigião; quando o Eslado leigo se chega a fun- 
dar, a funcção da religião cessa e começa a da 
sciencia ; os confliclos incessantes da religiao e do 
Estado de tantos secidos deram em resultado a 
separação. 

161. A separação par opção de Yves Guyot. 
- A separação entre a Igreja e o Estado tem sido 
tractada por alguns aucbres, sob o aspecto da sua 

realização pratica. E o que acontece com o systerna 
da separaçáo por opção de Yves Guyot. 

A separsç80 por opção consiste em permitiir a 
cada communa a applicacáo do systema da separação 
da Igreja e do Estado, dando-lhe a direito de não 
contribuir para as despesas do culto. 

Segundo este syslema, a separação entre a Igreja 
e a Estado, em logar de se applicar a toda a nação, 
v i r i a  a ser applicado parcialmente por cada com- 
muna. 

Yves Guyot intende que este systema daria optimos 
resullados, visto uao deixar de ser posto em pratica 
por todos os cidadãos que jiilgassem acceitavel a 
separaçáo da Igreja do Estado. 

Deste modo, a queslão da separação da Igreja do 
Estt~do viria a ser collocada num campo inteiramente 
insusienlavel. A separaCão entre a Ig~eja e o Eslado, 
que se apresenla como o resultado da emancipação 
do pensamento e da consciencia, ficaria ioleirameule 
dependenle de mesquinhos Interesses economicos I. 

168. Difficuldades de direito civil e politico 
contra a separação. - Muilas são as dificuldades 

i Anatole Leroy-Beaulieu, Lo rkuolulion e1 t Iaberalieme, 
pag. 286 e seg.; Franek, Philo~ophie du Foi1  ecclesiarliptre, 
pag. 10 ; Morin, Siparalion ds rigILu de I'Elal, pag. 67 ; Brn- 
nialti, Chteaa s Staio, pag. 2 9 ,  Slephano Culrgoola, Rdld 
rdaaioni gwidrche fi.0 Chaesa e Scato. pag. h9 ; De Greef, 
Inlrodwtior i lo sonolqie. tom ir, pag. 195 ; Yinghetti,  tal 
el lm&g1tse, pag. 47 ; Schiappoli, L'tndrrizzo adíerno dd diriico 
scclesiaslico, pag. 7 ;  Kuffinl, Lo arudio clel dirit60 ecrleriadtco, 
na Riviria pw le scimzs giundièhd e UICZB~~,  pag. 68; Leon 
Doguit, Ls I @gim du ml(e cdhohque, pag. 31 e seg. 



qae se 18em apresentado coutra o sysiema da sepa- 
ração. Essas dificuldades podem ser de direito 
cfvil e polilico e de direito zanoiii-. 

Nola.se que o systema se-paFatist não corresponde 
' aos principios que devem regular as relações entre 

a Igreja e a Estado. Esses principios são: o da 
soberania do Estado sobre todas as insiituições que 
se enconlram no seu territorio, e por isso tambem 
sobre as Igrejas e as associações religiosas nelle 
existentes; e o da liberdade de consciencia e cultos, 
isto é, a Ii'birdade de qualquer cidadão seguir, 
segundo as suas convicções, a crença religiosa que 
lhe parecer melbor e de se reunir com os seus 
correligionarios para prestar cullo 4 mesma divin- 
dade. 

Ora, os separatistas põem de parte inteiramente 
a soberauia do Estado e s6 se preoccupam com a 
liberdade de consciencia e cultos. Os separatistas 
esquecem os perígos que deste systema podem 
resultar para a soberania terriroiial, pois, em face 
delle, o Eslado não tem um meio pratico de Bscalizar 
a actividade religiosa, de modo a impedir que ella 
offenda as condições de existencia e de desinvolvi- 
menlo da vida social. Não e de facil applicaçgo, 
como j i  vimos, o conceito que eoasidera as grandes 
Igrejas historicas simples associações particulares, 
visto eiias se apresentarem na realidade como cor- 
pciraçóes publicas ou iastiluiçóes de direilo pnblico. 

O Estado, em virtude do seu direito de soberania, 
uão pode permittir que a Igreja exerça um poder tão 
amplo, como o que ella possue, sobre os seus snbdi- 
tos, sem unia fiscalização especial e sem uma deter- 
minada protecção contra os abusos que ella possa 

commetter. Não bastam para isso os recursos ordi- 
narios, desde o momento em que a ~greja catbolica, 
pèyásua universalidade, pelos meios espirituaes de 
que dispõe e pela grande auctoridade, hoje conceu- 
trada oo papado, de que gosa, exeree m a  iaflusncia 
sobre a vida social sem egual no mundo. 

O Estado não se encontra em condições de sup- 
primir a Igreja ou de abrogar as suas Ieis, apesar 
de ellas poderem conter principios deleterios, em 
absoluta opposição com os fias da vida social e que 
elle não poderia tolerar, nem mesmo transitoria- 
menle, nos eslatlitos de uma qualquer associação. 
O Estado pode separar-se da Igreja, mas a Igreja 6 
que se não separara delle, e por isso o Estado s6 
pelos meios de direito publico 4 que poderi obstar 
aos abusos da Igreja. 

Taes sào as dificuldades que Hinschius, Friedberg, 
Rusini e Schiappoli apresentam contra a separaç80. 
A estas difficnldades foi accrescentada em Franca a 
de que não era possivel estabelecer o regimen da 
separação nos paises catholfcos sem ouender o modo 
de pensar da maioria dos cidadãos destes .países. 
Mas evidentemente que no governo constituciorial 
não se pode argumealar com o modo de vbr do 
pais contra a volagão do parlamento. E' por meio 
do parlamento que se resolvem em i~ltima iostancia 
todas as questões i. 

163. DiiBcuidades de direito aanonico. - AS 
difficuldades de direito cannnico contra o regimen 

1 Ruffini, Lu aludiu de1 dinlro mlesioslieo, na Revirlu per b 
rcieisze giuridulia e son'ali, lom 13, pag. 68. 





A Curia, porem, conseguiu com a sua atlitude 
vencer todas estas hesitações. As desiotelligeacias 
enlre a Sanla Si e o guveriio frands tiveram o 
Seu comer,o a proposito da nomeação dos bispos. 
Seguudo a concordala, a nomeação dos bispos per- 
tencia ao governo feancbs e i Santa S i  a insliluição 
can~nica. A Santa Sé linba adoptado nas bulias de 
instituição canonica a expressão nobis norninaoil, 
que significava designou á Sania SI?, em logar de 
nominavil, que sigoificava rem nomeado por staa 
aueloridade. O nobis priipunha-se fazer acreditar 
que o direito do governo era limitado a apresentar 
candidatos i approvação do papa, sendo certo que 
duraute o segundo imperio as bullas conlinham a 
expressão pr#miavit em logar de nobts nomimvat, 
o que aggravava o equivoco. 

Em 1874 o governo obteve a suppressão do pre- 
ssnravil, mas ficou subsistindo o nobis. Em i902 o 
goveimo francas reclamou a suppressão do nobis, mas 
a Santa Se respondeu com um longo memorial em 
que suslentava a doutrina de que o governo náo 
podia crear os bispos, mas simplesmente indicar a 
pessoa que, mediailte a instiluição canoaica, deve 
obler do Ponlifice a diocese com a respectiva jnris- 
dicção. A expIicaçáo não satisfez, e Combes reoun- 
ciou a qualquer intelligeacia com o nuncio, decre- 
tando a nomeação para os bispados, que ficariam 
vagos desde o momento em que o papa não Ihes 
desse a instituição canonica. A insistencia de 
Comlies era baseada no facto de que as transigen- 
cias com a Santa Se tinham determinado a formação 
de um episcopado composto de uma maioria adversa 
ao governo republicano. 

A esta desinlelligeacia succederam-se outras, de- 
terminadas pela iogerencia abusiva da Sanla Sb 
nos aegncios políticos e eccbsiasticos da Fraaça. 
A Curia ordenara em 190S que o lilspo de Dijon 
se dirigisse a Roma, a fim de lhe ser noiificada a 
eondemnaflo num processo caoonico que lhe linha 
movido sem observar os tramites da coacordata, 
exigindo o governo que taes ordens fossem retiradas. 
Loubet visitava em 89 de abril deste mesmo anno 
o rei de Italia em Roma, protestando contra este 
facto ruidosamenle a Curia. Assim se foram pre- 
parando os espiritos para a ruptura entre o governo 
fraacès e a Saata %, que levou ao regimen da 
separação. 

A Curia deu occasião ao eslabelecimento deste 
regimsn, mas as condições da França não permittiam 
facilmente oulra solnçãu. A França representava ba 
mais de cem annos a revolução e ba mais de lrinia 
a republíca. Applicava ou prelendia applicar a 
liberdade de cultos, de imprensa, de ensino e de 
suãragio universal. As suas leis impuoham o rnatri- 
monio civil, aaclorizavam o divorcio, facilitavam a 
cremação e a30 puniam os crimes religiosos. Apesar 
disso, o governo desejava o accordo com a auctori- 
dade ecclesiastica e queria fazer a norneacáo dos 
bispos, cooegos e parochos ! Esta contradicção, bl- 
vez mais offensiva para a Igreja do que indigna 
para o Eslado, tornava impossivel a manubação 
da concordata. 

A separação foi .eslabelecida pela lei de 9 de 
dezembro de 1901. Não se julgue, porem, que esta 
lei knba levado a separaçáo a l e  6s snas ultimas 
consequendas. Effectivameate, a lei supprimiu o 



orçamento dos wBos e permitliu as communidades 
de Beis organizar, sob o direito commum, associa- 
ções cuituaes, considerando assim a religião um 
negocio purameiite privado. Como muito bem diz 
Hauriou, por motivos mulliplos, porque não se 
podia fazer cessar bruscamente o colto publico, 
porque não se podia entregar As Igrgas a pro- 
priedade perpetua dos bens das fabricas e de 
outros sslabelecimentos, porqnc se não queria pôr 
de parle toda a policia especial com receio da 
mão morta, porque não se podia imaginar um 
regimen de indepeiidencia completa das duas orga- 
nizações, ligadas uma 6 outra ha tanto lempo. 
chegou-se a um syslema transaccional que não e a 
união intima da Igreja e do Estado, mas que e 
ainda a collaboração da Igreja e do Estado no ser- 
viço dos cultos. 

Os edificios do cullo conlinuam a ser. destinados 
ao exercicio do culto do mesmo modo que os bens 
dos eslabelecimeotos do culto; os estabelecimentos 
publicos do cullo desapparecern; mas sáo subslit~i- 
dos por associaçiks culluaes dotadas de uma capa- 
cidade espacial e feridas de incapacidades especiaes, 
tendo por fim assegurar o exereicio do culto ; sobre 
estas associações o governo exerce uma fiscaliza~áo 
rigorosa. Tracta-se, pois, do exercicia regular do 
culto publico e e para se conseguir este resullado 
que são organizadas as associações cultuaes e que 
Ibes são devolvidos os bens e os edi6cios do culto. 
Ora, se a legislação organiza por esta forma o exer- 
cicio regular do culto, i! porque no seu pensamenlo 
o culto ainda conlinua a ser um servira publico ou 
de interesse geral. 

Pio X, porem, condemaou pela encyclica Gra- 
vissimo Oficii as associaç'ies cultuaes, e, em virtude 
deste facto, taes associaçGes não se chegaram a 
constituir. Por isso, a lei de 2 de janairo de i907 
procurou adaptar o culto publico ao direito com- 
mum, estabelecendo que os edificios destinados ao 
uso do cullo, bem corno os moveis que os guarne- 
ciam, contiooariam a Bcar ;i disposição dos fieis e 
dos ministros do culto para a pratica da sua reli- 
gião. Qoauto aos agrupameolos dos fieis, a lei pro- 
punha a constituição de associaçloes conformes 6 lei 
sobre associações de 1901. 

Mas, cnmo aslas associações lambem foram con- 
demnadas, procurou-se dar situação Iegal a estes 
agrupameutos, submettendo-os a lei das renniões 
de 1881, modificada no senhdo de que bastaria uma 
sb declaraçáo d auctúridade publica para o conjuncto 
das reuniões permanentes, periodicas ou accidentaes 
que tivessem logar durante o anno. Apesar desta 
simplificação, a declaração annual náo foi feita, e 
por isso, para dar legalidade aos actos do cullo ca- 
Iholica, modificou-se o direito commnm das reuuiiJes 
publicas, de modo a poderem ser realizadas sem 
declaração previa á aucloridade (lei de 13 de abril 
de 1907). 

E assim se chegou a dar feição legal d separação 
em França sobre a dupla base do dominio publico e 
da reunião publica sem licença previa '. 

1 Hauriou, Principeb ds drm~ public, pag. 39b e seg ; Matler, 
La poI3ica religiosa deIIa rspriMwa francere, pag. 119 a seg 
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166. Spstema seguido entre 1168. - O sys- 
tema seguido entre nbs b o jurisdiccionalismo. As 
Inctas dos doos poderes que se verificam nos pri- 
meiros tempos da nossa monarchia, acabaram pela 
subordinação do poder espiritual ao poder temporal. 
Mas esta subordinação era desvirlnada pelos pri- 

vilegio~ concedidos aos clerigos. O poder temporal 
o30 ousava defender as suas prerogativas senão por 
uma forma indirecla. O rectcrso d corda, por exem- 
plo, contra os actos, quer jadiciaes quer extra- 
jndiciaes em qoe qualquer se julgasse offendido ou 
vexado pelas aucloridades ecclesiasticas, nao se 
deduzia da nalureza do poder civil, mas era alfri- 
buido a prescripção ou a privilegio e dispensa 
pontificia. A coroa aos seus provimentos não eape- 
dia ordens aos prelados, mas servia-se das palavras 
rogo e encommendo. O beoeplacilo regio chegou a 
estar suspenso, recusando-sa $6 os reis a denegar 
a ajuda do braço secular para a execução das bulias 
ponlificias. 

O marquês de Pombal conseguiu estabelecer por 
uma forma mais decisiva o poder do Estado. A ju- 
risdicção ordinaria dos prelados ficou restricta aos 
negocios puramente espirituaes, considerando-se que 
em tudo o mais o poder ecclesiaslico derivava da 
concessão dos monarchas. E o rei, corno soberano 
absolulo na ordem temporal, prolector dos canones 
e supremo magistrado encarregado directa e imme- 
dialameole por Deus de manter a tranquilidade 
publica da Igreja e do reino, arrogou-se o summo 
imperio sobre a adminislração exlerior da Igreja e 

sobre q exercicio das cousas sagradas, para vigiar 
e impedir que dabi adviesse mal ao Estado e para 
emendar e acautelar o que Ibe tivesse j A  resultado. 

No regimen liberal prevaleceu a mesma orienh- 
cão. A Igreja catholica constitue no nosso pais uma 
Igreja nacional, a cuja administração se encontra 
associado o poder civil. Como jd tiriemos occasiáo 
de observar, a Igreja representa em Porlugal uma 
corporaçao publica ou uma instituição de direito 
publico, conmilo que 6 proprio do jorisdicciooa- 
lismo. O Estado exerce, por meio do beoeplacito, 
do padroado, do recurso A coroa e da legislação 
sobre associações retjgiosas importantes poderes 
sobre a Igreja. Tudo isto mostra claramente qual 
13 o nosso systema dos relaç'6es eolre a Igreja e o 
Estado. 
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1436 Rsgirnen jnridico do beneplaeito. 

166. Conceito do beneplacito. - O benepla- 
cito tem sido defioido de varias maneiras, embora 
lodos os escriptores attribuam as suas definições ao 
celebre canonista Van- Espen. 

Moulart define o beneplacito o direito reivindicado 
pelo Estado de subordinar h sua approvação a pro- 
rnalgaç3a das leis da Igreja, e, em geral, de todos 
os actos jurisdiccionaes da ancloridade ecclesiastica; 



Olmo considera o beneplacito a permissáo que a 
auctoridade civil coocede 4s bullas, aos brevespon- 
tificios e a qualquer outro acto jnrisdieciona1 da 
auctoridade ecelesiastica, para que tenham vigor no 
Estado ; Satolli entende por beoeplacilo a faculdade 
coocedida As bullas e breves pontificios, bem como 
aos outros actos da anctaridade ecclesiastica, de 
terem efficacia num pais. 

Destas definições deduz.se claramente que o bene- 
placito se pode bmar em dois sentidos: s~bjjectiva 
e objectivamenle. 

Subjeclivarnente, B o direi10 que reclama o Estado 
de snbmetter 1 sua approvação as leis da Igreja, a 
nm de que ellas possam produzir os seus effeitos. 

Objectivamente, B a approvação que o Estado coa- 
' 

cede As leis da Igreja, a Em de que ellas possam 
ter força obrigatoria. 

Deve oolar-se, porem, que esta approvação do Es- 
tado não B causa &ciente, mas a condição sins qua - 

non da força obrigaloria das normas ecclesiasticas. 
O beneplacito B ainda conhecido pelas denomiiia- 

çóes de mequatur, parecatis, l irltme patmlcs e corras 
de publicag~o. 

Alguns escripiores, como RuUini, distinguem o 
emquaaur do beneplacito, applicaodo aquelle aos 
aclos da Santa SB, e esle aos actos dos ordina- 
rios da diocese. Esta distineçáo, porem, não tem 
sido adoptada, pois tem simplesmeote nm caraeter 
formal I. 

i Moulart, ~'E)glirs st l'$rat, prg. 399 ; Olmo, Diritlo ec&- 
aiaitaco, pag. 171 ; Satolli, Prrneipts & drott pkblic dss com- 
dolh pag. iW; Ruffini, Tratlato di dirirlo dcclsslarticd cat ldh 
e wanpelica de Friedberg, pag. 398 em nota. 

157. Origem historica do beneplacito. - A 
origem historica do beoeplacito encontra-se envol- 
vida em pesadas sombras e não admira que assim 
aconteça, visto os instilulos jiiridicos não- serem o 
producfo arbitrario da vontade do legislador, mas o 
resultado de nm processo evolutivo de longa e pro- 
gressiva elaboração social. Surgem de um modo 
espootaneo nos meios hisloricos, reveslindo formas 
vagas e indefinidas e adquirem no decurso da sua 
evotução a physioaomia e a individualidade cara- 
cterísticas. 

Não deve eslraohar-se, pois, que seja dimcil snr- 
pmbender o apparecimento do iostitulo do beneplacito 
na vida social, apesar das diversas tentaliias que se 
tem feito neste sentido. Van-Eipeo não ousa, ao 
seu tratado De proniuigalions iegum ecclesioaticarum 
fixar a epoca precisa do apparecimeoto do benepia- 
cito, embora affirme que a sua origem daia da mais 
alra anrignidade. 

Spennati faz remontar o beneplacito aos primeiros 
seculos do cbristianismo. Esta opinião coostitue 
una  pura pbantasia, porquanto nos primeiros seculos 
do christianismo, seculos de perseguiflo sauguioo- 
lenta, não se pode de modo algum admillir o benepla- 
cilo. ~iberatore chega a perder a correcçáo scienli- 
fica, quando aprecia esta opinião. Nos tres primeiros 
seculo~ de perseguição saoguiooleota, diz esle escri- 
pior, nro pode existir nenhum beneplacito a náo 
ser que se queira dar este nome 4 permissão con- 
cedida por Pilatos aos phaiiseus para crucificar 
Cbrisio e hs condemnaçfies capitaes emanadas dos 



imperadores pagaos conlra os ministros e os mem- 
bros da Igreja. 

Stoekmans considera o berieplacito como uma 
inçiituição dos nossos antepassados, de que appa- 
recem os primeiros vestigios nas leis romanas de 
Justiniano e nas cansliluiçães dos mais anligos 
pontifices. Mas os pretendidos vesligios do bene- 
placito nesta epoca não passam da directa interven- 
ção dos imperadores nos negocios da Igreja, o que 
e uma coisa differeole. 

A maior parte dos canonisfas e principalmente os 
adversarios do beneplacito, como Saglla, Bouix e 
Moularl, sustentam que o beneplacilo foi inteira- 
mente desconhecido antes de Urbano VI. No pon- 
tificado deste papa leve origem o celebre schisma 
d o  Occideote, em virtude do qual o caiholicismo se 
enconlron com dois papas. 

Começaram então de circular nm grande numero 
de constitniçóes emanadas do papa Urbano e do seu 
competidor, sendo difficil aos fieis determinar quaes 
eram as do Ponlifice legitimo. Para remediar um 
Lal estado de cousas, que se locoou intoleravel, 
Urbano VI, o papa verdadeiro, concedeu aos bispos 
a faculdade de verificar a aulhenticidade das coosti- 
tuir$5es pontificias e de lhes pôr as seus uba, 
antes de ellas produzirem effeilos nas respectivas 
dioceses. 

Os principes seculares prowderam de um modo 
analogo, cam o fim de favorecer aquelle dos dois 
ponti6ws que consideravam legitimo e evitar fraudes 
e enganos, e, por isso, determinaram que as consti- 
tuições dos papas não podessem ser execuladas nos 
seus reinos, sem sua auctorisação. 

Tal 6 ,  segnndo estes escriplores, a origem do 
beneplacito. 

Esta opinião, porem, 15 perleilamenle iasustenta- 
vel, porquanto o schisma do Occidente começou 
em 1378 e B certo que o beneplacilo jii existia em 
Portugal em 1361, eomo se v0 do capitulo 32 das 
CBrtes de Elvas, celebradas em 23 de maio de 136i, 
onde os preIadas se queixaram do beneplacito e o 
monarcha Ihes desaltendeu as queixas. Naquelle 
capitulo, os prelados queixam-se de que o rei tenha 
determinado que ninguem publicasse letras do papa 
sem seu mandado, estando, por essa razão, o papa 
aggravado dos prelados a tendo que pelo seu azo se 
ernbargurom e exbargíam suas ielras, Que se náo 
publtquem como deviam, o que se faz ia em iodos os 
outros reimm 3. O rei respondeu que lhe mostrassem 
essas letras e que, depois de as vBr, as mandaria 
piiblicar a pela guisa que d e ~ e m  o .  

Uesta resposta deduz-se claramente que o rei 
exigia a apresentação das letras pontificias, anles 
de serem puhlicadas para examinar previamenle o 
seu cooteudo e depois as mandar executar conforme 
O que merecessem. 

Comprehende,se perfeitamente que a opinião que 
atlribue a origem da heoeplacito ao schisma da 
Occideote teotia, apesar de erronea, o completo 
assentimento dos adversarios deste instituto. Effe- 
ctivamente, se a beneplacito teve por origem um 
periodo anomalo da vida da Igreja, B Iogico que 
tal instituto náo se possa juslificar depois daquella 
crise ter desapparecido. Se o beneplacito não foi 
na origem uma especie de garantia prevenliva con- 
t ia os abusos do poder dos papas, mas um acto de 



profanda submissão da parle dos principes para 
com aquelIe que consideravam o verdadeiro chefe 
da Igreja, B inteiramente inadmissivel o caracter 
que actualmente apresenla ia1 instituto. 

Parece mais snstentavel a opinião d'aquelles escri- 
ptores, que como o Sr. Dr. Chaves e Castro, defen- 
dem qoe o beneplacito appareceu em França quando 
Filippe o Bello fez queimar em 4308, por deler- 
minação doa Estados geraes, a bulla - Ausculta 
@iii -, que o linha excommungado, prohibindo, ao 
mesmo tempo, a divulgação do conteiido das letras 
da curia romana sem o seu consentimenlo. E' natu- 
ral que este instituto se fosse depois desinvolcendo, 
1 medida que o direito politico se foi definindo e os 
Eslados foram aquirindo consciencia nitida dos seus 
poderes 1. 

169. O beneplaoito e os uItramontaaoe. - 
Exposta assim a origem historica do beneplacito, 
segue-se naturalmente agora traclar do lundamenlo 
juridico d'ede instituto. 

Todas as opiniões dos escriplores se podem redu- 
zir a tres systemas. 

Segundo Bonix, Craisson, Soglia, Tarquini, Libe- 
ratore e Sattoli, o beneplacito carece inteiramente 
de fundamento juridico. 

São varios os argumentos com que se suslenta 
este systema. A lei, dizem os sedarios deste sys- 

1 Spennali, Isiilirzioni di  ditr'tto canoni~o. pag. 161 ; Libera- 
tom, hil piMk de I'gglise, pag. M, Sr. Dr. Chaves e Castro, 
O bmsrosplucilo rsgio, pag. 10, Bouix, Tractalur ds printipitn, 
pag. 309 e aeg. 

tema, náo se pode cornprehender sem a promuIga- 
cão, visto sem ella náo ser ama norma obrigatoria. 
Por isso, snbmetter ao arbitrio do poder civil a pro- 
mulgação das leis da Igreja B destruir completamente 
o seu poder legislativo e vibrar um golpe mortal na 
soberania e na independencia do poder espiritual. 

Não pode perlencer de modo algnm ao Eslado o 
direito de paralysar a aqão  governamental da Igreja, 
impedindo a promulgação das suas disposições legis- 
lativas, pois, do contrario, o verdadeiro legislador 
canonico seria o poder civil. 

Ou o beneplacito B um verdadeiro direito ou não. 
Se B um verdadeiro direito, as leis publicadaa pela 
Igreja, sem o consentimento ou contra vontade do 
poder secular, careceriam de uma condição essencial 
para a sua existencia, não devendo, portanto, pro- 
duzir effeito algum. Ora, tal condusão 6 claramente 
absurda. 

Além disso, se existisse o direito do poder civil 
ao beoeplacito, este direito deveria ser absoluto e 
geral, compelindo tanto aos principes calholicos como 
aos herecticos e schismaticos. Mas, em taes condi- 
@es, a Igreja enconlrar-se-hia submellida aos seus 
mais mortaes inimigos. 

Admitiida esla hypothese, chegar-se-hia facilmente 
a conclusão de que o proprio Evangelho não se 
poderia propagar sem o beneplacito dos principes 
secolares. 

Mas, se o beneplacilo é unicamente nrn direiki 
dos principes cbrislajos, entáo 13 necessario concor- 
dar que a conversáo dos principes ao christianisrno 
torna a Igreja menos iadependeale do que era 
anleriormente. 



Demais, os Estados nada tGem a temer da Igreja, 
visto a sua doulrina e os seus preceitos se proporem 
manter a jusliça nos governaoles, a obediencia nos 
subditos, a rectidáo nas leis, a fidelidade nos con. 
Eracfos e o perda0 das offensas, manlendo assim a 
ordem oo meio dos povos e dirigindo a sociedade 
para o seu maior desenvolvimeiito. 

Mais tem a Igreja a lemer dos Estados, visto elles 
não raras vezes lerem feito leis e terem publicado 
decretos politicos summamente prejudiciaes para a 
existeucia e desenvolvimento do calholicismo e offen- 
sivos da auctoridade ponlificia e episcopal. E, não 
obstante isso, ninguem se lembrara de attribuir A 
Igreja o direilo do berieplacito relalivamenle aos 
actos dos Estados, 

Ora, esta providtincia seria tanto mais razoavel, 
quanto e certo que o Estado, dispondo da força, é 
mais facilmente levado a exorbitar do qrie a Igreja. 

Escusado seri dizer que este 6 o systema admit- 
tido pela Igreja. I3 assim que o concilio do Vaticano 
coodemoou as masimas que dizem que a commu- 
nicação do chefe supremo da Igreja com os pastores 
e os fieis pode ser legitimamente impedida, ou que 
a fazem depender do poder secular, pretendendo 
que as disposições estabelecidas pela SS Apostolica 
não tõem força ou aiictoridade, se o30 forem coofir- 
madas pelo assenlirnento do poder secular 

1 Tarquini, Les principes da drmt pubhc de l '$yi~e,  pag. 999 
e seg ; Craisson, Jfanuale totitu juns cononici, vol. r, pag. 20; 
Barba, Isiduzioni dt dirilto ecclesiustico, tom. I ,  pag. 38 e 
seg. 

150. Theorias sobre o fundamento juridico do 
beneplaclto. - Segundo outro systema, seguido por 
grande numero de puhlicistas e canooistas, admitte-se 
o lundamento juridico do beneplacito, embora se 
expooba de varios modos. 

Uns auctores, como Cavour e Dupin, deduzem o 
fundamento juridico do beneplacito do caracler 
internacional das relações entre o Estado e a Santa 
Sb. O papa foi durante seculos, ale 1870, um 
soberano temporal e o chefe espirituaI da Igreja 
catholica. Estas duas qualidades confundiram-se de 
tal modo nos pontillces, que as suas provisões, ver- 
sando sobre mabria puramente religiosa, foram 
consideradas como actos de um governo estrangeiro, 
e por isso submettidas ao beoeplacito governativo. 

O poder temporal dos papas desappareceu em 1870, 
mas tendo persistido a influencia da tradição, as 
relações com a Santa Se continuaram a ser consi- 
deradas relações inlernacionaes, jus6ificando-se, por 
isso, aioda o beneplacilo. E' que as disposições de 
um governo estrangeiro não podem ser executadas 
sem coosentimeoto do Eslado nacional. 

Outros escriptores deduzem o fundamento juridico 
do beueplacito da qualidade de protector dos canones 
que pertence ao Estado. Effectivamente, se o Estado 
B o prolector dos canones, as constituições eccle- 
siasticas não devem ser executadas sem o seu con- 
sentimenlo, vislo elle não poder prestar o seu 
concurso a aclos que não conhece. 

Outros escriptores, como Porlalis, CavalIario e 
Olmo, baseiam o beneplacito oo direito que tEem os 



Estados de se defender contra tudo o que possa amea- 
çar a sua existeocia e tranquillidade. Em nome 
deste direito, o poder civil deve examinar as consti- 
tin'ç5es ecclesiaslicas a fim de v4r se ellas conlãem 
alguma coisa de contrario aos interesses publicos, 
E' certo que i Igreja compete julgar os erros 

contrarios A sua moral e aos seus dogmas, mas ao 
Estado pertence prevenir que as disposifles eccle- 
siasticas perlurbem o repouso da sociedade ou alte- 
rem a disciplina admillida. 

Quando, por isso, o Eslado entenda que a publica- 
ção de lima lei ecclesiastica B prejudicial para a sua 
existencia, náo representando, sob a forma de um 
preceito espirilual, senão uma invasáo da sua esphera 
de actividade, ou um factor de desordem, o Estado 
deve br o direito de a repellir por meio do bene- 
placito. 

Outros escriptores, como o Sr. Dr. Chaves e 
Caslro, d5o como fundamento do iastiluto do bene- 
placito o sysiema da coordenaç8o ou das relaçaes 
amigaveis entre a igreja e o Eslado. 

Constituindo a Igreja e o Eslado, diz este iilustre 
professor, dois poderes summus e independentes e 
distinctos, mas que vivem em rela~5es amigaveis, 
tem cada um delles, no exercicio do seu poder 
soberano, obrigação de se abskr de factos que vão 
prejudicar o outro, e a ambos impende o dever de 
se auxiliarem reciprocamente, para que as suas leis 
se não contrariem e tenham facil e prompta execu~áo. 

Pela sua parte, a igreja deve ser cautelosa em não 
estabelecer preceitos ou praiicar actos de poder 
soberano, que, sem produzirem grande provei10 
para a mesma Igreja, vBo offender leis uleis e 

necessarias ao Estado on aos costumes legitimamente 
constitnidos e cuja observancia os proprios canones 
recmmendam. 

Mas, como é imposçivel que a Igreja, legislando 
para todo o mondo, consulte previarnenfe cada um 
dos Estados e concilie as exigencias de todos etles, 
necessariamente se deve reconhecer ao Eslado o 
direito de examinar as le i s  ecclesiasticas antes de 
se executarem e de v6r se ellas oflendem ou não 
alguma lei ulil e nacessaria ao pais, para, em caso 
negativo as deixar executar, e, no caso contrario, 
exigir do poder competente a modificaçáo ou revo- 
gaeão das leis que prejudiquem o Estado '. 

160. O beneplacito e os radicaes. - Segundo 
o terceiro systema, seguido pelos escriptores radi- 
caes, restringe-se a questão 4 actualidade e sustenta- 
se neste campo que o beneplacito B uma precaução 
anachronica e inulil. Este syslema funda-se em que 
as condições que determinaram o apparecimenlo e 
o desenvolvimento do beneplacito jl se o30 verificam 
nas sociedades modernas. 

Nourro tempo, quando a Igreja avassalla~a as 
consciencias do velbo mundo com a sua influencia 
poderosis,sima, quando, a um aceno de Roma, os 
povos obedeciam e os thronos vacillavam; noutro 
tempo, quando o gigantesco poder do Vaticano 
obrigava os imperadores da Allemanha a atravessa- 

1 Friedberg, Tmiioro  di dirilio bcdsmastim caltoüm's mim- 
g s l h ,  p y .  368; Cavallario, I~rlitumnes dsl dsrcdro conoiiw,  
tom. I ,  pag. i9 ; Olmo, I1 dirilro saelssiorliao rgerte i* Baiia* 
pa& 176; Dr Cbavea e Qstro, O bmepl~cab r*, pag. 93 e seg. 



rem as neves dos Alpes, e rendidos de ob~dieiicia e 
de humildade, prestavam preito e vassallagem aos 
pes do chefe da Igreja, enlão o beneplacito tinha 
razão de ser, vislo constituir uma arma poderosissima 
nas mãos do Estado contra os abusos da Santa Se. 

Mas hoje, nas sociedades modernas, em que a 
Igreja deixou de ter a preponclerancia de outros 
tempos, desempenhando uma funqão muilo inslgni- 
Bcanie na evolução da humanidade, o beneplacilo 4 
inteiramenle incomprehensivel. Não sb a Igreja n8o 
persegue, mas tomara que a nAú persigam. 

Demais, na actualidade, o regimen que melhor se 
coaduna com as condições das sociedades modernas 
B o da separação entre a Igreja e o Estado. 

Ora, em face do syslema da separação da Igreja 
e do Estado, o beneplacito é inadmissivel, visto o 
Estado dever abdicar de todas as faculdades que 
lhe pertencem relativamente ao poder espirilual. 

Finalmente, concede-se actualmente liberdade am- 
pla de discussão e de propaganda aos socialistas, 
que prebndem revolver a sociedade inteira e apre- 
gaam os pfincipios mais subversivos, aos commu- 
nistas, que atacam e aluem pela base as noções 
fundamentaes da farnilia e da propriedade, e até 
mesmu se permitte que fallem e escrevam sem pre- 
via lieança os libertarios, que qiierem purificar a 
sociedade no cadinho de iim vulcão e só não se 
concede igual liberdade aos representantes da Igreja. 
Não e isto um contrasenso? 

161. Justificação do beneplacito. - Expostos 
os diyersos systemas sobre o fundamento juridiw 

do beneplacito, segue-se naturalmente apresontar a 
opini8o que julgamos mais admissivel a respeito 
deste assumpto. 

O Estado, como representante dos interesses ge- 
raes, náo pode deixar de ter o direito de impedir a 
execução de disposições ecclesiasticas contrarias 4 
exislencia e desenvolvimento da vida social, ou que, 
ultrapassando o campo proprio da Igreja, invadam 
o polilico e o civil. 

Para realisar este direito, podem pbr-se em pratica 
tres meios: a simples apresentação ou notificaçáo 
das leis ecclesiasticas ao Estado, ficando este com 
o direiio de prohibir as que julgar prejndiciaes; o 
beneplacito ou a approvação preventiva dessas leis; 
a repressao das auctoridades ecclesiasticas que 
tenham abusado das suas funcções, publicando e 
executando leis da Igreja contrarias aos interesses 
legitimos d o  Estado. 

O systema da repressão deve ser posto fbra da 
' 

discussão, porquanto não se pode appiicar sem dar 
origem a confliclos e perlurbaçóes entre as duas 
aucturidades, sempre prejudiciaes para a exisiencia e 
desanvolvimanlo da sociedade, e que se podem evitar, 
ou pelo menos altenuar, com o systerna do beoeplacifo. 

Nem as auctoridades ecclesiasticas de um pais 
podiam ter nm criterio seguro para saber qnaes 
são as disposições emanadas da Igreja contrarias 
aos legitimos interesses do Estado, desde o momenio 
em que este não indicasse explicita ou implicitamente 
quaes são as disposições que se  encontram nestas 
circumslancias. 

O systema da simples apresenlação ou nofificaçãio 
e inferior ao do beneplacito, porquanto, se se per- 

si? 



milte a publicação ou execução das leis ecclesiaslicas 
anles da apresentação, os interesses do Estado uáo 
ficam sufficientemenle salvaguardados, e, se se não 
permille a publicação ou execução das leis ecclesias- 
ticas anles da sua apresentação, então a distincção 
entre este syslema e o do beneplacito B mais formal 
do que real, visto o Eslado conseguir o mesmo fim, 
num, prohibindo expressamenta, e nuulro, recusando 
a soa approvação. 

Mas, ainda nesta hypothese, o systema do bene 
placito B superior ao da apreseota~ão, porque a 
prohibifio expressa de uma disposição ecclesiaslica 
levanta mais atlritos do que a sua náo approvaçáo. 

NDo deve, por isso, admirar que o syslema da 
apresentação se encontre mnilo r e s t r i n ~ d o  na pra- 
tica pelas Iegislaçóes que o adoplaram, como as do 
Wurtemberg, de Baden e da Saxonia. Bastará dizer 
que estas legislaçóes fazem depender da approvação 
preventiva do Eslado as providencias que, ultrapas- 
sando o campo proprio da Igreja, invadam o poltico 
e o civil e traclem dos negocios escolasticos e ma- 
trimoniaes, das ceremonias do culto externo, da 
determinação dos dias festivos, da organização das 
peregrinações, elc. 

E' sujeita á approvação preveotira do Estado, 
segundo taes legislaçõas, mesmo uma prescripçao 
que tenha por objecto um dogma, desde o momento 
em qne ella invada o campo civil e politico, como, 
por exemplo, a constiluição do concilio do Vaticano 
de I8 de julho de 1870, sobre a infallibiiidade pon- 
tiíicia. 

Não obstante isto, não faltam escriptores allemães, 
como Knilscky, que defendam a superioridade do 

systema da apresentaçso sobre o do beneplaeito. 
Estes escriptores fundam-se em que as aucloridades 
ecciesiasticas não deixam de publicar e executar as 
disposiçfies da Igreja que náo receberam o benepla- 
cito, risto os papas terem reprovado o placet, como 
um dlreito inadmissivel desde seculos, e lerem reno- 
vado as suas condemoações no Syllabus de 1864 e 
nos decretos vaticanos, ameaçando quem o applique 
com a excommunhão maior, de que só pode absolver 
o papa, e que se verifica em virtude do proprio 
facto e independeotemente de declara~áo especial. 

A bisloria do beneplacilo 6 a historia das suas 
violações, náio podendo os bispos, ainda que quei- 
ram, observa-lo. Deste modo, a dignidade e a 
aneloridada do Estado v8em a ser muito pfejudica- 
das. visto esle estabelecer leis qae depois não pode 
fazer cumprir. 

Demais, o systema da apresentação harmoniza-se 
mais perfeitamente e m  a autonomia da Igreja, 
porquanto o placet não attribne efficacia As normas 
ecclesiasticas em si mesmas, mas sb havendo anlo- 
riracão politica, o que dA a entender que o Eslado 
B o verdadeiro legislador nos negocios ecclesiasticos. 

Accresce qne os justos direilos da communidade 
ecclesiastica o80 Bcam garantidos com o placel, 
vi& nenhuma norma della emanada, embora não 
seja contraria aos interesses publicos, poder entrar 
em vigor sem um accordo com as autoridades civis. 

Finalmeote, o que se pretende consegnir com o 
beneplacito B a defesa do Estada contra as provi- 
dencias perigosas e que elle náo pode de modo 
algum tolerar. Ora, o conleado 'negativo deste 
direito deve bmbem manifestar-se na indole do 



meio esmlbido para a realização do proprio direito. 
A este couteudo corresponde mais nitidamente o 
direito de opposição por parte do poder civil, que 
involve o systema da apresentação. do qne a appro- 
vagão politica, que iavolve o beneplacilo. 

Estes argumentos, porem, não logram convencer 
o nosso espirito. Effectivamente, se as autoridades 
ecclesiasticas de um pais não trepidam em publicar 
e applicar as normas da Igreja que náo receberam 
o beneplacito, tambem não se abslerão de executar 
normas que o Eslado, depois da apresentaçáo, tenha 
prohibido expressamente. Neslas condições, .o des- 
prestigio do poder secular será ainda muito maior, 
se elle não mantiver com energia a sua reso- 
Inçáo. 

Mas o mais grave é que, para o systema da apre- 
sentação não ser uma phantasmagoria, se toma 
necessario fazer a notificação das normas ecclesias- 
tlcas antes da sua publicaçao ou execução. Ora, e 
natural que as auctoridados ecclesiasticas, que se 
não sujeitarem ao beneplacilo, náo fagam a respe- 
ctiva notificaçlo. Foi o que aconleceu em alguns 
Estados da Allemanba, onde foram publicados os 
decretos vaticanos, sem ter havido a noti6cação exi- 
gida pelas respectivas legislações. 

O beoeplacilo náio dB de modo algnm a entender 
que o verdadeiro legislador da Igreja B o Estado, 
porquanto aquelle instituto não é mais do que a 
tradução concreta do principio de que ao Estado 
compete o direi10 de repellir e rejeitar rodas as 
normas que possam abalar o fundamento da sua 
organizaç%o politica e social. O beneplacito não B a 
causa efficiente da l e i  ecclesiaslica, mas unicamente 

ama condiç3o necessaria para pua ella entre em 
vigor. 

O Esiado, no systema do beneplacilo, examina as 
providencías ecclesiasticas e verifica se ellas contgem 
alguma coisa de contrario i existencia e desenvol- 
vimento da sociedade politica, servindo-se delle 
como um meio de prevenir os inconvenientes e per- 
turbações a que podem dar origem os abusos das 
auctoridades da Igreja. 

A communidade ecclesiaslica não pode br o 
direito de offender os legitimos interesses do Estado, 
e por isso não pode ser justamente prejudicada 
com um systema que tem por 6m evitar laes offen- 
sas, como é o beneplacito. 

Se os direitos com conteudo negativo não podes- 
sem ser realiaados por meios positivos, seriam na 
maior parte das vezes verdadeiramente illnsorios. 
A propria opposiçãn que no systema da apresenta- 
ção perience ao Estado 6 na realidade um meio 
positivo de tornar eflectivo o direito a que Knitscky 
da um conteddo negativo. 

Os systemas que taem procurado juslificar o 
beneplacito nem sempre o tEem conseguido. 

E' ins~stenta~el o systema daquelles que baseiam 
o beneplacito no caraeter internaciona1 das relafles 
enlre a Santa SB e o Estado, porquanto estas rela- 
ções téem actualmenle aqnelie caracter unicamente 
em virlude da persistencia da tradição, como muito 
bem nota Despagnet. 

A verdade B que a Santa SB, sendo o eentro do 
calbolicismo, não pode ser considerada na ordem 
religiosa, unica aclualmente existente, como uma 
potmcia estrangeira. Se tal fosse o fundamenbo do 



beneplacito, não se poderia applicar b pasloraes 
dos bispos, que muitos auctores, como o sr. dr. 
Chaves e Caslro, sujeitam aqueiia formalidade. 

Não nos parece tambem acceilavel o systema que 
8 basda o beneplacilo no direito que pertence ao 

Estado de protector dos canones, porquanto vemos 
admillido tal direito por Estados prolestaohs e por 
outros Eslados que estão mui longe de se conside- 
rarem proteclores dos canones. Se fosse este o 
fundamento do beneplacito, parece que os Estados 
não deviam recusar o beneplacito a uma disposição 
ecclesiastica nao contraria aos canones, mas preju- 
dicial aos legilimos inleresses e aspirações da vida 
collectiva. 

A lheoria do Sr. Dr. Chaves e Castro, embora 
engenhosa, oáo satisfaz, visto o beneplacito se encon- 
trar em muitos paises onde não vigora o systema 
de courdena$io ou de relações amigaveis entre o 
Estado e a Igreja. 

O que fundamenta o beneplacito não B o systema 
da coordenação ou das relaçõek amigaveis entre o 
Estado e a Igreja, mas o direito que tgem todos 
os Estados d sua conservação e desenvolvimento. 
O systema do Sr. Dr. Chaves e Castro leva i eon- 
clusão de que, qnandn as relações entre o Eslado 
e a Igreja são amigaveis, o Estado tem direito ao 
beneplacito, contrariamente ao que acontecera quando 
essas relages forem de hoslilidade. De modo que 
o Sr. Dr. Chaves e Caslro vem'a retirar ao Estado 
este direito precisamente na occasião em que B mais 
necessario. 

A histaria prolesta contra a theoria do Sr. Dr. 
Cbaves e Castro, porquanto, segundo a opinião maia 

acceitavel, admttiida por este mesmo escriptor, o 
beneplacito snrgiu exaclamente por occasião de 
uma lucta entre o papa Bonifacio MII e Filippe 
o Bello. 

Da doutrina do Sr. Dr. Chaves e Castro pode 
deduzir-se que a Igreja não viola com as suas dis- 
posiçaes coiiscienlemente as leis do Estado. Ora 
isto e o qne se não da, quando essas leis estejam em 
desharmonia com as snas ambições ou com as snas 
idbai 1, 

162. Critica da doutrina doe ultramontanoi. 
- Deste modo, vhse claramente que 6 inteiramente 
inadmissivel o systema que nega ao beneplacito 
Lodo o fundamento juridico. Esta mesma condusão 
accade ao espirito, desde o momento em que se 
sujeilem a uma critica rigorosa os argumentos em 
qne se basha aquelle systema. Com o beneplacito, 
o Eslado não tira A Igmja o poder legislativo, uni- 
camente verifica se ella o exerce dentro dos seus 
limites legitimas. 

Se a Igreja não pode estabelecer preceitos que 
v50 offender as leis uleis e necessarias ao Estado 
ou os costumes legilimamente constiluidos, e cnja 
observancia os proprios canones recommendam, o 
beneplacito não pode de modo algum contrariar o 
poder legislalivo da communidade ecclesiaslca. Este 
instituto B tanto mais admissivel, qnanto 6 certo 
que a Igreja catbolica faz eolrar na sua espbera de 

1 Kniisaky, 91ab s Chislo, na Bibliolm di iasíiri pdilihc 
di Bmnialti, tom. vrir, pag. M4 e aeg. 



acção uma infinidade de negocios que não são taes 
segundo a opiniãio do Eslado, precisando, por isso, 
o Estado de verificar se o poder ecclesiaslico se 
contem nos seus limites naturaes. 

Nem se diga que o Estado nada tem a temer da 
Igreja, porquanto isso B desconhecer complelamente 
a sua hisbria. Basta notar que a Igreja suslenta a 
supremacia do poder ecclesiastico sobre o civil, 
procnra influir na vida social de modo a realisar a 
dictadura papal, coneek o ideal catholico como 
alguma coisa de fixo e em desharmonia com as 
condifies da vida real, e ainda alimenta as pban- 
Lasias a velleidades dos tempos medievaes. 

Se o direito do beneplacito deriva, como vimos, 
do direito que pertence ao Estado de se defender 
wotra tudo o que possa offeoder a sua conservação 
e desinvolvimento, não temos duvida aIguma em 
sustentar que o direito do beneplacito pertenoe a 
todos os Estados, qualquer que seja a sua orieo- 
tação religiosa. Não e do caracter coofessionai 
dum estado que 116s fazemos derivar o direito do 
beneplacito, mas das suas condições de exis- 
tencia. 

A Igreja não pode de modo algum competir o 
direito do beoeplacito relativamente Qs disposições 
do Estado, visto ser inteiramente inadmissivel que 
a vida desta orgaoização seja dominada pelas insti- 
tuições duma con6ssão religiosa. 

O Estado tem o direito exclusivo de traduzir em 
lei o que dicia a coosciencia colleeliva, iodependen- 
temente dos canones de uma Igreja, que não podem 
de modo algum vincular a existencia e o desiovol- 
vimento da sociedade. 

163. Critica da doutrina dos radicaee. - O 
terceiro systema, que considera o beneplacito um 
institnio anachrooico e innlil na actualidade, tam- 
bem nos parece insustentaiel, porqnaoto, embora a 
Igreja a l o  gose presentemente da influencia que 
teve nos tempos do regimen catholico-feudal, ainda 
assirn constitue um poder digno de toda attenção 
por parte do Estado. E a Igreja procnra aioda 
alargar a sua influencia, voltaodo-se para a demo- 
cracia socialista e deixando a alliança que poi muito 
temw manteve com os principes, os grandes e os 
ricos, para attender ais juslas reivindicaçóes do ope- 
rariado. 

A este poder da Igreja accmscenle-se o espi- 
rito das suas tendencias, e ver-se-tia qne o benepla- 
cjlo não e uma instituiçh ioutil. Bastaril notar que 
a Igreja ainda hoje considera a sua doutrina a 
interprete fiel da natureza e da sciencia, julga a fb 
superior 6 razáo, desconhece a legilima independen- 
cia do poder temporal. 

O syslema da separação da Igreja e do Estado 
não se pode realisar senáo em parte, visto a Igreja 
ser um poder tão importante, que B evidentemeate 
um erro seguir tal systema de um modo absoluto. 
Abdicar de toda a auctoridade em presença de uma 
communidade que se dislingue, sob tantos aspecloa, 
das associações privadas 8 uma imprudencia, para 
não dizer um perigo. 

O Estado deve reconhecer a Igreja tal qual ella 
8, como inslituição publica, e procurar depois Bsca- 
lisar e moderar a sua acção por ueio de providen- 



cias adequadas, deixando-se assim de absolntismos 
doutrina rios e revnlncionarios. 

Finalmente, e perfeitamente descabida a compa- 
ração qiie se faz entre a propaganda socialisla e 
commuuista e as disposições ecclesiasticas, porquanto 
estas proveem dum poder perfeitamente organlsado 
e com uma grande influencia na consciencia collectiva 
dos poros, contrariamente ao que acontece com os 
escriptos da propaganda sqcialisla e communisla. 

Emquanto A propaganda libertaria, lodos conhe- 
cem as tendencias das lagislaçóes dos Estados. 

Termlnando a defha do syslema do beneplacito, 
diremos como o Sr. Dr. Lopes Praça: 4 a polilica 
preventiva não pbde comhaler-se quando se tracla 
de uma instiluição que por mais de uma vez tem 
tentado apoderar-se da soberania nacional, tem cau- 
sado gravissimos transtornos na ordem publica, e 
pode ser uma alavanca forte de dissolução e ruina D '. 

164. Extmsào do beneplacito. - Para con- 
cluirmos o estudo do beneplacito, resta-nos deter- 
minar as disposições ecclesiasticas que devem estar 
sujeitas a esta formalidade. Ha a este respeito tres 
syslemas. Segundo um desses syslemas, todas as 
normas ecclesiasticas devem estar sujeitas ao bene- 
placito. Segundo outro systema, 66 devem estar 
sujeitas ao beneplaclto as normas ecclesiasticas que 
wrsem sobre materias diseipPoares. Segundo outro 
systema, sb devem estar sujeitas ao beneplacib as 

1 Sr. Dr. Lopes Pinça, &tudor sobre a ÇarM Cmtiliuiond, 
11 parte, ~ o l .  ir, p y .  69. 

normas emanadas das aucbridades da Igreja aobre 
bens temporaes. 

Parece-nos preferivel o primeiro systema, por- 
quanto não sd as normas relativas i disciplina podem 
offender a vida do Estado, mas tambem as normas 
que digam respeito i Ck e 2 moral. 

Haja vista d primeira constituição dogmatica do 
concilio do Vaticaoo - De Eccksia Chrisri. - Mas, 
ainda mesmo que assim náo acontecesse, a difficd- 
dade que ha de distinguir mailas vezes as disposições 
dogmaticas das disposições disciplinares, aoctorisaria 
por si sb a extensão do beneplacito a todas as 
normas ecdesiasticas. 

Finalmenle, o systema que applica o beaeplacito 
unicamente Ls normas emanadas das aiictoridades 
da Igreja sobre bens temporaes é insuficiente, 
porquanto unicamente protege um dos elementos 
fundamentaes da vida dos Estados na organizaçio 
actual. 

Os anctores que segnem este sgstema, como 
Speonati, fundam-se em que elle representa uma 
homenagem ao allo pafrocinio que tem o Estado 
sobre a propriedade ecclesiaslica. 

Esle argumento não exclue o beneplacilo para as 
outras noimas ecclesiasticas, baseado na doutrina 
que apresentamos '. 

166- O beaeplacito em Portugal at.4 D. Joáo 11. - O beneplacilo j& existia enlre n6s no tempo de 

1 Olmo, Diniia eceluiariiao, pag. 17L; Spennati, Ithlwioii 
di  W t o  conooim univmiale, pag. 160 ; Sr. Dr. Chaves e C a a t ~ ,  
0 bsngtaeiro r& m Portugal, pag. 08. 



D. Pedro I, como se deduz do capitulo 35 das cbrles 
d'Elvas, celebradas em 53 de maio de 4861, onde 
os prelados se queixaram do beneplacito regio e o 
monarcha lhas desatlendeu as supplicas. 

Noras queixas foram feitas pelos prelados nas cbrtes 
de Santarem, celebradas no reinado de D. João I 
em 30 de agoslo de 1457, sendo as suas qneixas 
egualmente desaltendidas. Nas Ordenaç3es Affon- 
sinas, apparece-nos esta instiluição devidamente 
regulamentada, o que mostra que ella era admittida 
por nma forma incontestada. 

Segundo estas Ordenações (Liv. i t ,  tit. =I), o 
beneplacito tem por fim evitar os rescriptos falsos 
e obtidos subrepticiamente pela omissão da verdade 
ou pela allegação da falsidade, e impedir que as 
letras apostolicas e qiiaesquer outras offendam os 
direitos e jnrisdicção real e prejudiquem o bem 
do reino ou algum dos seus naturaes. A religião 
tem tudo a lucrar que se previnam por meio do 
beneplacito os males e mnfliclos que podem resultar 
de algumas letras e rescriplos, segundo o costume 
antigo usado no reino. 

Os diplomas sujeitos ao beneplacito eram. em- 
quanlo ds pessoas, as letras do Pontifice da curia 
Romana, do Grão Meslre de Rhodes e todas as que 
viessem de fora do reino, e, emqanto 1 maferia, a$ 
letras relativas a beneficios, matrimonios, a cousa 
de que alguem estivesse de posse, ou que dissesse 
respeito a certa pessoa, e todas aqueHas para que 
eetivesse em uso impetrar o beneplacilo. 

As penas impostas a quem publicasse aquelles 
diplomas sem beneplacito eram : para os tabelliães 
a perda do oficio para sempre, prisão e degredo 

perpetuo para fora do reino; para outras pessoas, 
se fossse cavalleiro, fidalgo ou vassallo, ou pessoa 
de similhante condição pagar cem coroas de oiiro ; 
sendo pessoa de condição inferior, ser açoitada 
publicamenle e degradada para fora do reino atk 
Ibe ser perdoada a pena, 

Os effeitos da falla de boneplacito consistiam em 
ficar nullo e sem nenhum vigor tudo o que se fizesse, 
em virtude de dipluma não placitado. 

Os prelados ainda lentaram pbter a abolição do 
beneplacito no tempo de Affonso V, nas c6rtes 
celebradas em i477 em Montemor-o-Nove, mas 
debalde 4. 

166. O beneplacito em Portugal desde D. ãoao I1 
atd D. JosB I. -D. João I1 paz de parte esta salutar 
lradiçlo e revogou o beneplacito em 1b97. Os his- 
toriadores espraiam-se em largas considerações sobre 
as razões deste procedimento do monarcha, attri- 
bnindo-o uns ao facto de elle querer dar uma 
demonstração de reconhecimenlo ao Pontifice por 
ter concedido oatra vez a cruzada para as guerras 
de Africa, oulros ao desejo de o rei qnerer por esh 
forma facilitar as negociafles com a curia para a 
legilimação do seu filho natural D. Jorge, a quem 
dedicava particular affeição, e ontros B grande influen- 
cia que nessa epocha tinha a Santa Se na Europa 
depois de exterminado o schisma do Oriente. 

Mais importante do que esta questão k, porem, a 
de saber se o beneplacito chegou a ser restabelecido 

1 Sr. Dr. Chaves e Castro, O bmcplacilo r@ um Pdrlwgal, 
pag. L0 e ieg. 



anles do reinado de D. Josh I. O Sr. Dr. Chaves 
e Caslro sustenta a affirmativa, intendendo que o 
beoeplacilo foi resfabeleudo pelo proprio D. Joáo i1 
em 1493, tendo estado daht por diaote sempre em 
vigor. Mas é baslaiite dificfl defender esta opinião. 
Não se encontra nas Ordenações Manuelinas a lei 
sobre o phcer das Ordeaações Affonsinas, n'bo sendo 
comptebensive1 esfa omissão, desde o momento em 
que similhante formalidade fosse exigida. 

Mas não s6 não ha titulo correspondente ao 
titulo xtr do livro rr da Ordenação Affonsina, que se 
inscreve Das Llras quc vem da darte de Roma, etc., 
mas no regimenh de chancaHer.mbr eliminoa-se 
o 8 43.' sobre a aliribuição de dar as carias de 
pubiiw~áo, por meio das quaes se concedia o bene- 
placito. Era natural tambem que. se estivesse em 
vigor o pkrcci, continuassem as reclamações dos pre- 
lados e do Romano Pontifica, como aconteceli antes 
de D. Jogo Ir- Das ahras de Gabriel Pereira de 
Castro ( 16iB a 1620) e de Rodrigues Leitao ( 1668 ) 
conclue-se que não estava em vigor no seu tempo o 
beneplaeito regia. 

$ certo que, por confissão do proprio monarcba, 
D. João 11, para remediar os incmvenientes resul- 
tautes de haver lirado as cartas de publicação, 
declarou da competeucia exdusiva dos desembarga- 
dores do Paço a concessão da ajuda do braço 
secular para a execução das sentenças proferidas 
sobre beneficias e outras cousas legitimamente pro- 
cessadas. 

Parece ser isto o restabelecimento indirecto do 
beoeplaciio, porque o impetrante do rescripto, sabendo 
que, depois de joIgado e sentenciado, não o podia 

executar sem o auxilio do braqo secular, que não 
lhe seria concedido se o rescripto não devesse 
executar-se, submettia.0 ao placet anles de promover 
a sua ~xecução. Mas nonhuma lei o obrigava a isso. 
alem de não haver nenhum tribunal ou minislro 
com similhante atlribuição. Uma coma e denegar 
o beneplacito e outra a ajuda do braço secular; no 
primeiro a lolra não se julgava nem se sentenciava, 
ficava relida ; no segundo julgava-se, sentenciava-se ' 
e execoiava-se, se o podesse ser, sem o emprego da 
coacção civil. 

No tempo de D. João V foi resiaurado lempora- 
riameole o beneplacito, em virtude da ruptura das 
relaçóes com Roma. Foi, efiectivamente, prohibido 
que se usasse ou desse execução a bulla, breve, 
graça ou despacho do Papa ou de seus tribuaaes ou 
ministros, de quaipm- sorte conmdido, sem o bene- 
placib regi0 '. 

16Y. O beneplaoito em Portugal derde D. Joi16 T 
at4 ao regimen liberal. - No reinado de D. Jose o 
beneplacito foi primeiramente usado eomo meio de 
lucta contra a Santa Se, em virtude da ruptura das 
relações com Roma, por causa da expulsão dos 
jesuitas. A lei de B de maio de i765 apresentou 
entao o beneplacito mma um uso antigo no nosso 
pais. Publicon-se, ao mesmo tempo, a Llducçao 
Chro~ologica e Analgctica, contendo quarenta e dous 
documentos deslinados a provar que entre nbs 

1 Sr. DF. Chaves e Castro, O hmeplaoilo rqio em PoPortugd, 
paf. i8 e seg.; Sr. Dr. Pitta, Htrlona do bmcplacilo m Portugal. 
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esteve sempre em vigor o beneplacito sem inter- 
rapçiio. 

D. Jose não mudou de orientaçllo com o restabe- 
lecimento das relações com a curia em 4770, como 
se v4 da lei de 23 de agosto deste mesmo anno. que 
cousagou definitivamente a restauraçiio do benepla. 
cito para todas as lelras poritificias, com excepcáo 
dos breves expedidos pela Penitenciaria e os res- 

' criplos ordinarios pertencentes a negocios entre 
particulares. Foi considerado o beneplacito como 
um direito do Estado, em virtude do seu poder de 
inspecçlo a protecção a Igreja. 

A reagão que se veriõcou no teinpo de D. Maria 1 
contra o governo do seu pae D. Jose n%o enfraque- 
ceu a exigencia do beneplaciki, sendo numerosos 
os documenlos que dão testemunho do seu uso. 
D. Maria I foi um pouco mais longe, porque, em 
conformidade com a praxe seguida, exigiu, no g i3.O 
do alvará de 30 de julho du 4795, que nenhum 
bispo publicasse ou promiilgasse inslrwfles pasro- 
raes ou mandados sem que procedesse o beoe. 
placito regio, perrniltirido todavia que os bispos 
contirtuassern a imprimir aquelles papeis, sem cen- 
sura previa e sem licença do Desembargo du Paw, 
como Ihes era jB  permrttido, se não por direito 
expresso, ao menos por costume, segundo tinba 
declarado o Aviso de 24 de junho de 4750. 
D, João V1 manteve o beneplacito, apesar das difi- 

culdades que perlurbaram o seu governo 1. 

i Sr. Dr. Chaves e Caslro, O beneplociio rsgie m Portttgol, 
pag. k6 e aeg. 

168. O beneplacito em Portugal desde a intro- 
ducção do regimen Liberal ate A actualidade. - O 
regimeu liberal conservou o beneplacilo. A cons- 
tituiçáo de 1822 considera allribuiçáo do rei conce- 
der ou negar o seu beneplacito aos decretos dos 
concilios, letras pontilicias e quaesqtier oulras cons- 
tiluiwes ecdesiasticas, precedendo approvação das 
Côrles se contiverem disposições geraes; ouvindo o 
Conselho do Eslado se versarem sobre oegocios 
particulares, e remellendo-as ao conhecimento e 
decisão do supremo tribunal de juslfça, quaiido con- 
liuerem pontos contenciosos ( artigo i03.O). Dib- 
cutiu-se nas cdrtes coristituintes se o beneplacito 
deveria ser exigido para os decretos dos concilios 
que versassem dogma, tendo.se seguido a afirmativa, 
não porque o dogma seja uocivo a sociedade, mas 
porque em um decreto dogmalico pode vir do mfs- 
tura alguma cousa que não seja dogma, prejudicial 
para a sociedade. 

A Carla Constilucional inspirou-se na coostituiçáo 
de 4834, pois considera altribuição do rei, como 
chefe do poder executivo, conceder ou negar o beoe- 
placilo aos decretos dos çoncilios e letras apostolicas, 
e quaesquer outras constituições ecclesiaslicas que sa 
não oppozerem 4 conslituição, e precedendo appro- 
vação das córtes, se contiverem disposição geral 
(arügo 76.O 5 16). A canslituição de 1838 copiou, 
com ligeiras alterações, esla disposição da Carta 
Constiluclooal ( artigo 82." n . 9 ~  ii). 

O beneplacito continuon a ser applicado nos ter- 
mos da l e g i s l a ç ~  antiga, desde que a Carta entrou 
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em vigor. O propriu governu de D. Miguril exerceu 
este direito, como se vê do beneplacito concedido 
ao breve do Pro Nuncio Apostolico Alexandre Jus- 
tiniaoi de 13 de fevereiro de 2833, pelo qual se 
concedeu aos exercilos do iuhnte o uso de carne 
na quaresma deste anno '. 

160- Regimen juridico do beneplaeito. - 
Quando as determinações ecclesiasticas contenham 
disposição geral, o poder executivo não pode conce- 
der o beneplacilo sem approvação das cbrtes. A 
interrençáo das cbrtes rião 6 necsssaria para ar 
delerminaçõcs ecclesiasticas que encerrem disposi- 
ção particular. Coosideram.se disposições geraes as 
relalivas a toda a christanddde ou a toda a nação 
portugoêsa, e disposições particulares as relativas a 
wrta collectividade, a certo individuo ou a certa 
musa. Deve ser ouvido sobre a concessão ou dene- 
gação do beneplacito o Procurador Geral da Corda 
e Fazenda. 

Estáo sujeitos ao beneplacito os decretos dos con- 
cilios, a; Ielras apostolicas e quaesquer onlras mos- 
lituições ecclesiaslicas. A expressa0 puaespuer ozrlras 
conslitu$bes ecclesicrsiica8 significa, de iim modo ge- 
ral, guaesqner diplomas ecclesiaslicos que imponham 
preceito obrigatorio. E' o qiie moslra o artigo 1 3 8 . O  
nao 4." do codigo peual, que se refere as bullas ou a 
qumquer delerminaç6es da curia Romana. Todos 
estes diplomas estão sujeitos ao beneplacilo, seja 

Sr. Dr. Chaves e Castro, O beneplnciao regio em Porlupai, 
pag. 63 e seg. 

qual Kir a sua materia e a sua forma, visto rt lei 
não fazer distincções. 

Da letra do 5 Ik." do artigo 7 5 . O  da carta pode.se 
concinir qne sb não devem receber beneplacilo as 
determinações ecclesiasticas , qiie se opponham d 
wnstittriçõo. A constitriição de 1838 era mais com- 
pleta (artigo 8k0, n.O xrr). pois salvaguardava 
lambem as leis. A interpretação a dar h disposição 
da carta não pode ser differente da doulrina da 
constituição de 1838, pois de conlrario o poder 
execntivo poderia annullar ou revogar as leis ieitas 
pelo poder sxecntivo. 

Parece.nos que tambem eslão snjeitas ao bene- 
placito as pastoraes doi  bispos, embora este assnm- 
pto seja muib  discutido, pois, eamo muito bem 
observa o Sr. Dr. Chaves e Castro, a livre publica- 
ção das pastoraes dos bispos seria um meio de dar 
publicidade e tornar obrigatorios, sem precedenda 
de beneplacito, os caaones dos concilias e tdas  as 
determinaçfies emanadas da Curia. Não ba tambem 
oiitro meio de evitar que os bispos estabeleçam nas 
pastoraes quaesqiier doutrinas ou preceitos cootra- 
rios As Ieis e aos coslumes louvaveis do reino. 

Nem se diga qiie a sujeição das pastoraes dos 
bispos ao beneplacito contrariaria o disposto no 
artigo 145." 8 3.' da Carta, segundo o qual Lodos 
os cidadãos portugn8ses tzem o direito de commn- 
oicar os seus pensamentos por palavras e escriptos 
e de pnblical-os' pela imprensa sem dependencia de 
censura previa. Mas os bispos, quando escrevem e 
dirigem pastoraes aos seus diocesanos. não exercem, 
.mo qualquer cidadãn, o direi10 de enunciar livre- 
mente o seu pensamento, porque as pastoraes 



impõem ordinariamente preceitos obrigalorios e 
permanentes, 

A sancção dos preceibs sobre o beneplacito 
enmnlra-se no ariigo 2 3 8 . O ,  n.O 2 . O  do codigo penal, 
segiindo o qual ser5 condemnado em rnúlta, con- 
forme a sua renda, de um anno alk ires mezes o 
ministro da religiáo do reino que abusar das suas 
funcçaes, executando bullas oii quaesquer delermina- 
ções da Curia romana, sem ter precedido beneplacito 
regia, na forma das leis do reino, salvo os casos em 
que este crime, pelas suas circurnstancias. tenha o 
caracter de crime mais grava. Esla disposição sii se 
appliça aos mioistios da religião e h execução das 
delerminações da Cnria. . 

As pastoraes não estão mmprebendidas ao citado 
artigo do codigo penal. pois não são bullaas nem 
dererminaçdes da Curia. O unico recurso que lia 

contra os bispos que pahliqiiem e executem pasb- 
raes sem beneplacito encontra-se nos arligos 39.O 
n . O  2 . O ,  1076." e 1018.O do codigo do processo civiI, 
mnsiderando-se ta1 procedimento como violencia e 
excesso de jarisdicçãu. 

A concessiio do beneplacito faz-se por decreto, 
portaria e aviso, mesmo quando o diploma conlenha 
disposição geral, visto se tractar de uma atIribuiç30 
do poder executivo. A denegação tem logar aáo 
lomando o Estado nenhuma providencia a respeito 
deste açsumplo, contrariamente ao que acontecia no 
antigo regimen, onde tal denegaça Linha Iogar por 
le i ,  alvard on aviso I .  

PARTE TERCEIRA 

ADMINISTRAÇAO CENTRAL 
DA IGREJA 

i Sr. Dr Chaves e Caslro, O bcnepiacila qu> em Portugal, 
prg 10% e seg. 



CAPITULO I 

Papado 

SWMMAU~O : 15'0. Nomea do Ponlitlce romano. 
l Y  1. Dignidades ecclesiapticas que pertencem 

ao Papa 
17%. Phases por que tem pas~ado a eleiq8o dos 

Papas. 
l%'S. Direito vigeiite sobre o assnmpto. 
174. Direito dti exclusiva. 
17'5. Vaaiilura da s6 potitilieia. 
l%'G. Primado dr honra e de jurisdicflo. 
I%'%'. Fsbmniariismu. 
X T 8 .  Crilica desta doutrina. 
lY0 .  Clasa16caçBo dos direitos do primado. 
180. Insliluiçao divina do primado. 
1 8  1. Desinvolvimento historico do primado. 

170- Nomes do Pontibe romano. - O primaz 
da Igreja universal tem diversos nomes, como o de 
Papa, Summo Pontifice, Pontifice maximo, Vigario 
de Christo, Bispo dos Bispos, Bispo' da Igreja uni- 
versal 0 Servo dos Servos de Deus. 

Os escriptores não estão de accordo relativamente 
ao sentido etymologico da palavra grega - Papa, 
entendendo uns que eUa significa - entbusiasmo ou 
cousa admiravel, querendo outros que ella designa 
- pae dos paes, e sustentando outros qne ella 
exprime - o maior de todos. 

O certo 4, porem, que a denominação de Papa 
não foi sempre privativa dos bispos de Roma, visto 



antigamente se applicar a todos os bispos. Não se 
sabe, porem, determinar, com precisão, a epoca em 
que esla denominação começou a ser exclusiva do 
bispo de Roma, entendendo uns que isso aconteceu 
no começo do seculo VI, e suslenlando outros que 
este facto unicamente se verificou no seculo xr. 

O primaz da Igreja universal tambem se chama 
Summo Pontifice, porque elle e superior a todas as 
dignidades ecclesiaslicas. A denominaçZo de Ponti- 
fice maximo era applicada antigamente aos simples 
bispos, por o bispo ser o maior dos sacerdotes. O 
nome de Vigario de Chiisto 8 dado ao Papa, por 
elle ser considerado o representante de Christo na 
terra. Alguns Lextos tambem empregam a expressão 
vigario de Pedro. 

Os bispos tambem são designados em alguns 
textos como vigarios de Christo. A denominação 
de bispo universal e dada por alguns canonislas ao 
Papa, porque elle tem jurisdiwo sobre a Igreja 
universal, do mesmo modo qiie os bispos a teem 
sobre as Igrejas particulares. 

Em alguns textos apparece Lambem o nome de - 
Bispo dos Bispos - porque o Papa, sob o aspeclo 
do poder de  ordem, e nm bispo e, sob o aspeclo do 
poder de jurisdicção, 8 superior de todos elles. 

Alem disso, o Papa ainda se desigaa Servo dos 
Servos de Deus. Os bispos anligamente tambem 
adoptaram esta denominação, visto entenderem que 
deviam procurar, com as suas funcções, servir a 
Igreja. Depois, passou para o Papa, visto este se 
considerar o verdadeiro vigario de Christo, devendo, 
por isso, imitar a sua humildade, assim como B o 
depositario do seu poder. 

17 1. Dignidades ecc leeiaatioae que pertencem 
ao Papa. - No Pontifir~, alem da dignidade de 
primaz da Igreja universal, ainda se reanem oalras 
fuiiqões ecclesiasticas. 

bispn da cidade de Roma, arcebispo e metropo- 
lita da Província Romana, qne se compõe dos bis- 
pados qne se encontram entre a pmviocia de Capua 
e a de Pisa, primaz ou exarcha da Italia e Palriarcba 
d d e c i d e n b .  

Os decretos que o Ponlifice, no exsrcicio de 
qualquer destas fuo@es, publicar, nso obrigam 
fbra do territorio a que se referem. Entendem, 
porim, os canonistas que podem e devem sei. segui- 
dos pelos outros bispos. 

É claro que neste logar não nos temos a occupar 
do Poniiõce sob nenhum destes aspectos, debaixo 
do qual elle pode ser encarado, em virfnde das foo- 
cçi5es que, como bispo, como metropolila, como exar- 
cha e como pairiardia, lhe pertence desempenhar. 

Tractamos do PonIiGce como o mais elevado grdo 
da bierarcbia ecclesiastica. 

178, Phaaes por que tem passado a eIeiçgo 
dos papas. - A elei~ão dos papas tem passado por 
phases muito diversas. 

Primitivamente, a eleição era feita pela mesma 
forma que a dos bispos, isto 8, tinha logar com a 
intervengo do clero, do povo e dos bispos vizinhos 
de Roma, e podia recahir sobre uma pessoa idonea 
para o oíücio episcopal. 



Depois da conversão dos imperadores romanos ao 
christianismo, inlroduziu~se um elemento a o ~ o  e de 
grande importancia nesta eleição, visto os impera- 
dores se considerarem competentes para decidir nos 
casos du~idosos. 

Odoacm e Theodorico u Grande, reis de Italia, 
arrogaram-se Lambem este direito, e,  alé por morle 
de João I, Theodorico mudou este direito de infer- 
venção numa verdadeira nomeação, que fez recahir 
sobre Felix 111. 

Os soccessores destes principes chegaram a k e r  
cobrar orna certa somma pela confirma~io do Papa 
eleito. % sob esta forma que a influencia exercida 
pelos reis ostrogodos passou para os imperadores 
gregos. 

Por isso, Justiniano, tendo reconquistado a Italia, 
manteve o costome de ralificar a eleição do Papa, 
nos mesmos lermos giie os reis ostrogodos, vindo 
depois a ser dispensada a somma exigida por um 
dos seus successores. 

A decadencia da auctoridade dos imperadores na 
vida politica da italia fez com que, a datar do 
seculo viii, se desprezasse a sua inter~enç50 na elei- 
ção pontifiçal. 

Esta emancipação do poder dos imperadores gregos 
tornou o ponlificado o joguele das hc@es e dos 
partidos de Roma. Consolidando-se o poder dos 
ca rlovingios, estes adquiriram uma intervenção muito 
wtavel na eleição do Papa, visto ella dever ser feita 
em presença dos deputados imperiaes, o que nem 
sempre leve logar. 

A dissoluçáo da monarcbia carlovingia emancipou 
desla influencia a eleição papal. que. deste modo. 

0cnu sendo dominada esclusivarnente pelas luclas 
dos partidos. 

Com a restauração do imperio do Occideole, na 
pessoa de Olháo o Grande, a escolha do Pontifice 
passou para os imperadores allemães. Foi, em virlude 
desta nova phase da eleição do Papa, qiie subin ao 
throno pontificio o primeiro Papa allemb Gregorio IV. 
Os Papas iião se harmonisaram com esta dependen- 
cia em que se enconlrava a Igreja dos imperadores 
allemães para a eleiçào do seu chefe, e por isso 
Nicolau I1 ( 1059) procurou acabar com ella, regu- 
lando a eleição do Papa por outra forma. 

Nicolau 11, deplorando os grandes abusos e prin- 
cipalmente a simonia que de tia muito predominavam 
na eleição dos Papas, ordenou que os cardeaes bis- 
pos deliberassem primeiro entre si sobre a eleição, 
e depois eonsuliassern os ontros cardeaes, o resto 
do clero e o povo, ameaçando com um anathema 
solemne todo aquelle que não reconhecesse o Papa 
regularmente eleito por esla forma. Estabeleceu, 
alem disso, que, se a eleitão náo podesse ler logar 
em Roma, OS cardeaes procedessem a ella Ibra da- 
quella cidade, náo devendo ser considerado para o 
eleito impedirnenlo o começar o seu pontificada sem 
ser solemnemente enthronizado em Roma, se as cir- 
cumstancias não permitfissem proceder a esta for- 
malidade. 

Este decreto de Nicolau II não foi plenamente 
applieado. EEectiiamente. se elle adquiriu efficacia 
em alguns pontos accessorios, como no que respei- 
tava 4 desnecessidade de o eleito pertencer A Igreja 
romana e A possibilidade de a eleição se hzer fbra 
de Roma, uaufragou por completo relativamente A 



sua tentativa de passar substancialmente a eleição 
dos Papas para os cardeaes-bispos. 

Sb logrou impbr-se nesla maleria a legislaçáo de ' 
Alexandre 111 de 1179, excluindo inteiramente os 
leigos do aclo da eleição, limitando o direito eleitoral 
aos cardeaes, e ordenando que para a eleição não 
fosse necessaria a unanimidade, mas apenas uma 
maioria de doits terços. 

A legislação deste Pontifice foi completada pelos 
seus snccessores e principalmente por Gregorio X, 
que inlroduziu o coslume do conclare. 

Effeclivamente, este Pontifice ordenou que os 
cardeaes se reunissem, dez dias depois da morte 
do Papa, no palacio onde este tivesse fallecido, num 
espaço fecbado, completamente separado do resto do 
mnndo, e elegessem o mais depressa possivel o 
novo Papa. 

Para facilitar esta eleição. Gregorio X determinou 
que, se ella se não realizasse no espaço de tres dias, 
se diminuisse a alimentação dos cardeaes, licaado 
reduzida a pão, vinho e agua, se elles náo chegas. 
sem a accardo nos cinw dias seguintes. Este rigor, 
relativamente aos alimentos, foi modificado por 
Clemente VI. 

Ainda estabeleceram normas a respeito da eleição 
Julio 11, Paulo !V, Pio IV, Gregorio XV, Urbano VI11 
e Clemente XIII. 

173. Direito vigente sobre esta assumpto. - 
Em harmonia com todas estas disposições, o direito 
vigente a respeilo da eleiçáo do Papa é o seguinte: 
O diraito eleitoral activo b limitado aos cardeaes 

presentes no logar da eleiçáo que tenham tido a 
ordenaçw de diaconos ou tenham sido dispensados 
deste: requesito, mediante um privilegio papal; o 
direi10 passivo, não se encontra restringido por ne- 
nhuma condição especial, tendo, porem, desde 1389, 
sido eleitos unicamenle cardeaes. 

A eleição realiza-se no duodecimo dia depois da 
morte do Ponlifice com uma rigorosa clausura dos 
eleitores nirm edi6cio para tal fim preparado, dentro 
dus seis dias seguintes ao do fallecimento do Papa. 

A reunião dos cardeaes eiicerrados num edificio 
para proceder i eleiçáo do Pontifice, denomina-se 
conclave. No undecimo dia, depois da morle do 
Papa, os cardeaes reunem-se no Vaticano e depois 
de certas formalidades religiosas constituem-se em 
conclave e ouvem lêr as bullas dos Papas relativas 
i eleição do Pon#fice. 

Daqui por deanle sáo interrompidas todas as 
relações com o miindo exterior, não podendo os 
conclavistas receber os seus alimentos senjo por ires 
rodas e depois dos guardas se terem convencido de 
que se não introduz por esta forma alguma commu- 
nicação escripta. As rodas são em seguida fechadas 
e selladas interior e exteriormeale. Cada cardeal, 
porem, pode ter dous ou ires conclavistas como 
companheiros da solidão. Para a clausnra ser 
eficaz, fecham-se as entradas principaes com exce- 
pção duma, cuidadosamente guardada, e os cardeaes 
occupam quarlos com uma s0 sahida. 

Os cardeaes que não comparecerem no dia desi- 
gnado, por serem das provlncias e dos palses 
estrangeiros, l&m entrada no concfave, mas somente 
durante o espaço dos Ires primeiros dias depois 



da sua chegada a Roma. Se algum dos cardeaes 8 
obrigado, por causa de doença ou por qiialquer 
outro motivo legitimo, a sahir do conclave perde o 
seia direito eiieitoral. A eleição realiza-se por accla. 
mação, por compromisso, por escrutinio ou por 
accessão. Por acclamação (qwsi  pcr iwsptrorimem), 
quando um ou mais cardeaes propõem um caiidi 
dalo, que é immediatamente acceito por todos os 
os oulros. Por compromisso (pr cmpremissem l. 
qnandn, em virlude duma deliberação unanime, se 
confia a alguns cardeaes, em numero impar, a 
eleição do Papa por maioria de volos. Estes car- 
dedes teern.de se reunir duas vezes por dia para pru- 
ceder a eleiçáo e não se podem eleger a si mesmos. 
Por escrnlinio, mediante uma votação secrela feita 
por escripto, com nma maioria de dous terpx, em 
que se não pode contar o voto do eleito, quando 
ello o tenha dado a si mesmo. Quando o escrotinio, 
que deve realizar-se duas vezes por dia, não der esie 
resultado, pode proceder-se a uma eleiç30 supple. 
meiitar, que não destroe a anterior, mas a completa. 
I? a eleição por accessão, em que unicamente se 
pode eleger aque1le yiie teve no escriilinio pelo me- 
nos um voto, náo podendo, porem, nenhum cardeal 
eleger aquelle a que no escrutinio deu o sen voto, 

' 4 s  listas são lançadas num calix, devendo os 
Cardeaes jurar antes desta operação eleger aquelle 
que julgam mais digno, 

Se tivesse morrido o maior numero dos cardeaes, 
os sobreviventes podariam hzer a eleicão. No caso 
de não haver cardeaes, a eleição dos Papas pertence, 
segundo uns, aos conegos de Latrão, segundo oulros, 
aos patriarchas, e, segundo ontros, ao concilio geral. 

Effectoada a eleição, o eleito tem de declarar que 
acceila, ficando desde esla occasião, ioveslido na  
jurisdicção papal. E' que esta jurisdicçáo não 
dbpeode da  ordem, de que 8 separavel, nem de con- 
firmaçáo, visto o pontifice não ter superior sobre a 
lerra. 

Se a eleição fbr nrilla por ser contra os canones, 
não se tendu observado as formalidades eslabeleci- 
das, nem respeitado a liberdade dos eleilores, o 
eleito não pode gaçar da jurisdiqão alguma. 

Neste caso e necessario esperar pela acceitação 
da Igreja, para que o eleito se loroe verdadeiro 
pontiflce. O eleita cosluma mudar de nome. Ign@ 
ra-se a epoca precisa em que se introduziu este 
costume+ Diz-se que foi Sergio Ii quem primeira- 
metite mudou o nome, visto chamar-se 0s POrCI, 
nome inleiramenle improprio, segundo os canonis- 
tas. da magestade pootificia I. 

174. Direito de exclusiva. - A s  ires primeiras 
poteocias catholicas. a França, a .\astria e a Hespa- 
nlia, tGem uma,intluencia negativa nobre a eleição, 
emquanto podem encarregar um cardeal de oppbr 
o veto i eleição de um cardeal determinado. E o 
chamado direi10 de exclusiva. 

O veto tem de ser pronuiiciado anles da eleição e 
66 pode ser exercido uma vez por cada potencia em 
cada conclave. 

1 Friedberg, Tratiaio di dirilto caltolito e evoisgelm, pag. 2b7 
e seg ; Eiebom, Ls dmit canon e1 MA applualuit~ 6 l'dglist pro- 
Icslanfc, pag. 6% e seg. 



Em lodo o caso, não pode ser contestada a legi- 
timidade da eleição que, não obstaote isto, tenha 
recabido oo excluido. 

Relalivamente ao iuudamenlo do direito de exclu- 
siva, divergem os escriptores, sustenlaodo uns que 
4 um direito qtie pertence i França, Austria e 
Hespanha, como successoraç do povo romano e 
dos imperadores, que antigamente iutervinbam na 
eleição do Ponlifice, eolendendo outros que B um 
privilegio concedido pela Igreja e confirmado por 
um longo uso, e julgando outros que elle constitue 
uma mera lolerancia por parte da Igreja. 

Certo e que, no desiovolvimento hislorico do 
direilo de exclusiva, deviam influir proftlodamenle, 
os serviços que aquelles Estados preslaram reli- 
gião calholia, de que foram acirrimos defensores. 

E' por isso que alguns auctores sustenlam que o 
direilo de exclnsiva o20 tem razZo de ser actualmente, 
desde o momento em que na Austria, França e 
Hespanha se estabeleceu a liberdade de cultos. 

Por occasiáo da eleição de Leão XIII, não leve 
logar neobuma exctusiva. Mas na eleição de Pio X 
a Aristria usou desse direito contra Rampolla I. 

175. Vacatura da Se: Pontificia. - A se pon- 
tificia pode vagar nso sO por morte, mas tambem 
por causa de renuocia e deposição. 

Tem-se disculido se o papa potle renunciar ao 
poolificado, visto não ter superior que acceite a 

1 Silvia Pivano, I1 dirilro di velo nell'elesione dtl Ponli@e, 
pag. 3 e seg. 

renuncia. A bisloria, porbm, regista dou8 faclos de 
renuncia: o de Ceiestino V em 1194 e o de 
Gregorio X11 em 4645. 

Emquanto i deposição, devemos notar que primi- 
tivamente os imperadores romanos tiveram o direito 
de depbr os papas, como mostram a deposição do 
ponlifice Liberio em 388, e o facto do synodo romano 
de 378 reconhecer ao imperador o direilo de julgar 
o pontiõce. 

Os pontifices reagiram cootra esta dependencia, 
estabelecendo Gelasio I a maxima de que a sB 
apostolica o50 pbde ser julgada por oingnern. Tal 
maxima, porem, soffreu muita opposiçio, conse- 
guindo penetrar na coiisciencia juridica geral 86 no 
secnlo xii. 

Do seculo xv em deanle começou o episcopado a 
arrogar-se, quanóo reunido em concilio eclimenico, 
o direilo de julgar o papa, e os synodos de Pisa. 
Constança e Basilêa decrstaram deposifles de papas. 

Aclualmante, em lace do direito vigente, pertence 
ao concilio ecumeoico a deposiçáo no caso de scbisma, 
mas de nenhum modo por causa de heresia, juridi- 
camente impossivel no poulilice, em virtude da deõ- 
nição do dogma da infaliibilidade. No caso de 
schisma, pnde depbr um dos pretendentes ou 
ambos. O concilio e convocado pelo collegio cardi- 
n alicio. 

Por coosegninte os casos em que pode ter logar 
a eleiçáo são: os da morte, renuncia ou depositiío 
do papa. 

Durante o tempo em que a se ponliEcia esta vaga, 
6 prohibido aos cardeaes exercer a jurisdicçjo papal, 
a não ser em casos de perigo immiaenle. 
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Por isso, o sacro collegio não pode crear novos 
cbrdeaes, nem restiluir aos seus officios os cardeaes 
depostas peio papa, nem conferir as iasigoias aos 
cardeaes recentemente creados, nem nomear bispos 
on confirmar os eleitos, nem conferir beneficias, 
nem dar e à m ç ã o  aos decretos de justiça ou de 
graça pronunciados pelo pon tifice dehncto. 

De modo que ha uma grande differenca entre a 
sd episcopal vacante e a sB apostofica vacante. 
Na sd episcopal vacante, a jurisdicçáo ordinaria do 
bispo defuacto perience ao cabido, contrariamente 
ao que acontece na se apostolica vacante. 

Parece que antigamente não era assim, perten- 
cendo ao collegio cardiaalicio a jurisdicção papal, 
m o  ao cabido pertence a jurisdicção episcopal 
sede vacante, 

A jurisdicção das congregações romanas persiste 
se& aposloiica vacante, embora estas nio coslumem 
a occupar-se dos negodos mais graves e impor- 
tantes. 

IYS. Rimado de honra e de jurisdicção. - 
A soberania espiritual do papa enconira-se coo- 
crelizada no primado pontificio. O primado e de 
jurisdicção e de honra, 

Em virtude do primado de jurisdicçáo, o Papa 
represenla a Igreja relativamente aos Estados e 
governa-a, dirigindo e determinando de um modo 
absoluto a sua vida religiosa. 

Em rirtuds do primado de honra, o papa gosa de 
certas distincções que lhe são attribnidas pelos anti- 
gos costumes da Igreja e pelo direito interoacioual, 

E' assim que o papa tem diversos tilulos que jh 
estadamos, gosa do tractamento de Sarridade ou 
Santisa'nso Padre, usa insignias proprias, como a 
tiara e a estola, que traz sempre, e 15 reverenciado 
por todo8 os calholicos, que não sejam sobetanos. 
com o baijo do pb, cerimonia especial de respeito 
que antigamente fazia parte dos usos bysantinos, 
relaliuamenie aos imperadores e aos bispos. 

Os primeiros imperadores que se sujeitaram a 
beijar o pB do Papa foram - Justino e Juslioiaao, 
Das distincçóes do direi10 internacional, a mais 
notavel 6 constitiiida pelas embaixadas qae as poten- 
cias catholicas snslentam em Roma. 

Algniis auctores ainda awrescenbm a estas dnas 
especies de primado, ouira que denominam de 
aucloridade. Esta innoyação, porem. o30 fui bem 
recebida, visto o primado de auctoridade não ser 
mais do que uma forma do primado de jurisdicção '. 

1'2'5'. Febronianismo. - Rdativarnente ao pri- 
mado dejurisdicç30, tornou-se celebre uma distincç8o 
eslabelecida por Febronio e que aiada hoje prsoceupa 
profundamente os canonistas. 

Este escriplor dislinpe os direitos do primado 
em direitos essenciaes e accibntaes. 

Para determinar os direitos que pertencem a cada 
uma destas dnas categorias, Febronio faz como que 
uma revisão de todos os direitos que elle v& forma- 
rem o contendo do primado, tal como exiate de 

f Priedberg, ZYaltato di dnltfo cuttolico 8 evangelim, p y. 350; 
Walter, &r&o ecflaiorhra untesrral, tom. ir, pag. 7. 



faclo, e depois propõe-se, no meio desla vasla serie 
de direitos, fazer uma selecção daquelles que repnta 
essenciaes e que, por isso, deveráo conslitoir o 
conleudo verdadeiro do primadn. 

Mas era-lhe nmssario um criterio com n qual 
podesse fazer esta selecção, descriminando os direi- 
tos verdadeiros do primado dos falsos na vasla serie 
dos direitos do primado de facto. 

Se na Biblia se encontrassem expressamente tra- 
çados os direitos do primado, haveria então um 
criterio seguro e completamente determinado ; mas, 
como nada de expresso se encontra ali, a este 
respeito, soccorre-se Febronio ao proprio funda- 
menlo do primado, an criterio geral da unidade da 
Egreja, como sendo o unico dado que nos fornece a 
Biblia para a solução desta importantissima questão. 

Mas, observa em seguida Febronio, este criterio 
B mnilo vago, de modo que com elle podem uns 
dar ao primado um poder absoluto (ns ultramon- 
tanos) e podem outros restringir-lha muito o seu 
poder; logo ei mister ainda outra regra mais segura 
e precisa, que nos conduza e sirva a esclarecer 
aquella, e essa regra B a seguinte; r interrogar n 
uso constante e a disciplina da Igreja, não a que 
tem sido observada depois que as Falsas Decretaes 
vieram alterar o direib publico ecclesiastico, mas a 
qne os escriptos dos Padres. as actas dos cnncilios, 
a conducta mesmo dos bispos provam ter florescido 
durante os primeiros sete seculos da Igreja. Tendo 
sempre em vista esta antiga disciplina da Igreja, ao 
traçar os direilos essenciaes do primado, enleodeu 
Febronio evitar a arbitrariedade que sem elta baveria 
na applicação isolada do principio da uoidade da 

Igreja ; e assim o criterio completo, segundo Febro- 
nio, para definir as luncções ou direitos legiiimos 
do primado, pode formular-se do seguinte modo: 
são direilos legitimos, essenciaes, do primado todos 
aquelles sem os quaes não seria rnantida a unidade 
da Igreja e que, por isso, os Pontifices exerceram, 
sempre desde os primeiros seculos da Igreja. 

Em harmonia com a doutrina febroniana, sao 
direitos essenciaes do primado os seguintes: direito 
de direcçáo geral sobre toda a Igreja; direito de 
convocar, presidir e propbr nns concilias ecnme- 
nieos; direito de suprema inspecção e sollicitude 
sobre toda a Igreja ; direito de mandar legados ; 
direito de relação; direito de velar pela observancia 
dos canones e em geral pela manntençlo da disei- 
pHna em toda a igreja ; direito de punir pela 
excommnnbãn; direito de receber recursos de 
revista ; direito de exigir respeito, communháo e 
obediencia de todas as igrejas. 

Ajuncta Febronio que o primado assim consfituido 
não vae invadir os direitos epismpaes, nem exercer 
jurisdiqão nos seus respe~livos rebanhos, os quaes, 
em virtude da drcumscripção das dioceses e mesmo . 
por determinago de Christo, estão confiados sobe- 
raoamenle aos seus respectivos bispos; e por outro 
lado com o primado assim constituido realiza-se 
integralmente o íim para que fbra instituido, em- 
qnanto que com o primado actual, apezar de desme- 
dido, ha constantemente divisaes e schismas por 
toda a parte. Com o primado doe primeiros secnlos 
foi sempre rnanlida a uoidade da Igreja, 

V&-se, pois, que Febronio limita o primado h, 
simples fnucç5es de inspecçh, sollicitude e direcçib 



soberanas, velando pela obsarvancia dos canones pi 

da disciplina, em geral, e convocando e presidindo 
aos eoncilios ecumenicos. 

E, mino meios para o Pontifice poder exercer 
eficazmente esles direitos, concede-lhe os direitos 
de exigir respeito e obediencia, de mandar legados, 
de relações, de excommtinbáo e de receber recursos 
mas somenle de revista. 

Portanto, todos os demais direitas que os cano. 
nistas admiltem, como o ds publicar solemnemente 
decretos dogmalicos, de promulgar soberanamente 
leis universaas, de dispensar ou relaxar as Ieis 
universaes, de punir pela deposição, de protecçlo, 
recebendo appellaçóes, de confirmar, transferir e 
exauchrar bispos, de Ihes conceder coadjuctor, de 
erigir. dividir, annexar shs episcopaes, de approvar 
ou abolir as ordens religiosas. de conceder certas 
absolvições, dispeosas e graças e em geral conhecer 
de todas as causas maiores; todos mses direitos 
Febrooio considera-os meramente accidentaes e corno 
não entrando na constituição do conteudo essencial, 
legitimo e divino do primado. 

Direitos accidentaes ou accessorios são, pois, 
aqnelles direitos que os Pontifices com o decorrer do 
tempo foram chamando a si, graças a um conjunclo 
de circamslancias que concorreram favoravelmente 
para isso. 

Taes direitos sáo attribniçõeç que a Igreja pode, 
querendo-o e exigindo.0 o seu bem, deixar subsistir 
~ e s l e  poder supremo, o qual por isso os deveri 
exercer em nome da Igreja e s6 ernquanlo elia não 
OS reclamar; mas logo que, variando as circumslan- 
Eias, deixe de ser conveniente ao bem geral da 

Igreja a adjudicação de taes direitos ao primado, 
então Isrl a Igreja direito a reclama-los como seus, 
e o Pontifice obrigacão restricla de rennnciar ao 
seu exercicio. 

Estes direitos, por isso, são exercidos pelos 
Pontifices, não desde ns primeiros tempos da Igreja, 
mas começaram a ser exercidos por elle, sob a 
disciplina das Falsas Decretaes '. 

17's. Critica desta doutrina. - Segundo os 
canonisbs catbolicos, a distincção febroniana repu- 
gna 4 natureza do primado. O primado não se 
limita somente a uma certa honra ou preeminencia, 
mas consiste principalmente e at8 mesmo essencial- 
mente numa jurisdicção real, numa auctoridade, 
imporlando o pleno poder de estabelecer tudo o que 
B necessario ao bem e I unidade da Igreja. 

Esta jurisdicção universal náo teem podido os 
Pontifices exercb-la sempre do mesmo modo; pelo 
contrario, t8em-se visto obrigados a accomodar O seu 
exercicio as circnmslancias dos tempos e dos logares. 

O proprio bem e a conservação da unidade da 
Igreja reclamam que os direitos do primado sejam 
exercidos diversamente, conforme as circomstancias, 
os tempos e as exigencias da Igreja. 

impossi~el, pois, fundamentar la l  distincção de 
direilos essenciaes e accidentaes, nos di6ereobs 
modos como os Ponliiices usaram de sens direitos, 
sqnndo  as exigencias dos tempos, de sorte que se 

1 Cdrte Real, Brm erituio dynamico adro o primado miw- 
dP1 da 1grda &&Li, no Btiirulo, vol. 47, pag. 36i s seg. 



possa dizer de cerlos direitos que são essenciaes e 
de ontroa que são meramente accidenlaes: todos 
derivam da mesma natureza do primado divino. 

Tal distincção B mesmo subversiva do primado, 
porquanto considera accidentaes a maior parte dos 
direitos do primado ; e considera-los accidenlaes 6 
considerados reformaveis e reivindicaveis pela Igreja. 

Em tal caso, o primado ficaria reduzido a um 
mero titulo honorifico, insuficiente para garantir o 
fim para que foi instituido. I? uma doutrina peri- 
gosa, porquanto conduz facilmente aos schismas e á 
revotta. 

E, com effeito, Febronio, fazendo consistir nos 
direitos que cbama accidenlaes do primado a prin- 
cipal causa dos males que hoje atormentam a Igreja, 
como que incita esta A reivindicaçáo desses direitos 
e 1 restauração da antiga disciplina. 

Se se percorrerem os direitos que Febronio cbama 
accidentaes, B facii de vBr qne elles sáo tão neces- 
sarins á manutençãlo da unidade da Igreja como os 
que cbama essenciaes ; por exemplo, os direilos de 
confirmar, transferir e dep6r bispos; sem estes 
direitos não poderiam os Pontifices assegurar eficaz- 
mente a unidade da Igreja, 

Se alguns desses direilos uão foram exercidos 
pelo Pontifice romano em todos os tempos, foi isso 
devido a alguma impossibilidade pbysica ou a des- 
necessidade do seu exercicio. 

E certo que muitos direilos dos metropolitas 
passaram para o PontiBce, mas com loda a razão, 
visto taes direitos terem por fonte a se romana, 
como todos os direitos ecclesiaslicos. Se os direitas 
advenlicios tivessem sido conferidos ao Ponlifice por 

delegação da Igreja, então o Papa náo teria recebido 
o primado de Christo, mas da Igreja. 

Nem os metropolitas exerceram os direitas que 
Ibes foram confiados, com plena independencia, do 
Paps, o que mostra que aquelles tinham recehido 
deste os seus poderes. 

Tal distincçãn 4 arbitraria, visto Febronio. em 
ultima analyse, ser o juiz dos direilos que se devem 
considerar essenciaes e dos que se devem consi- 
derar somente accidentaes. 

E verdade que Febronio se refere ao criterio da 
unidade da Igreja, mjs não ba nada mais vago e 
' indeterminado. 

As Falsas Decrelaes não se podem tomar para 
base da distincçãn, visto ji termoa demonstrado 
gne ellas náo innovaram e sb fizeram aulhenticar a 
disciplina vigente. 

A doutrina de Febronio levaria a sustentar que a 
antiga disciplina da Igreja e O seu antigo direito são 
immutareis. Ora isso B inteiramente inadmissivd, 
porque a Igreja, vivendo nos meios historicos, deve 
expenmentar a influencia das condiçües snciaes e 
transformar+se em harmonia com ellas. 

E, effectivamente. a Igreja nunca se tem conser- 
vado immutavel, apresentando diversas modalidades 
em harmonia com as condiçOes historicas em que 
ella se tem encontrado. 

Demais, o que pode ser essencial ao primado, 
numa determinada epoca, pode na0 o ser,  noutra 
epoca, em virtude da variabitidade constante das 
oondiçóes sociaes I. 

i Vering, Droit wnon, tom. ri, pag i97 ; Pbilipp, Ihi dtoib 
docldiiatlipus dana te$ prtneipr g6néruux, tom. r, pag. 3150 e seg. 



de receber recnrsos de tada a parte; o direito de 
conhecer de tndas as causas maiores. 

170. Classifloação dos direitos do primado 
pontiíicio. - A classi6cação mais admissivel dos 
direitas do primado B em funqões legislativas, exe- 
cutivas e judiciarias. 

As funqões legislativas carnprehendern os seguin- 
tes direitos : o direito de convocar, presidir, dirigir, 
prnpdr e confirmar os concilias ecumenicos ; o direito 
de publicar irrebrmavelmente decretos dogmaticos ; 
o direito de promiilgar soberanamente leis unirer- 
saes; o direito de dispensar ou relaxar soberanamente 
as mesmas leis. 

As funcçóes executivas comprehendem os direitos 
seguintes: o direito de relação ( o  direito de exigir 
de todas as Igrejas do mundo e de receber dellas 
os relatorios sobre a doutrina da f8 e moral e 
sobre eonsas a t#nen tes A anidade ecclesiastica ) ; 
o direito de mandar legados; o direito de devoln- 
çZo (direito pelo qual o Pontifice pode e deve 
chamar aos seus deveres os prelados e regentes 
ecclesiasticns que os não cumprem); e n direito 
de confirmar, transferir e exauctorar bispos, de 
admittir as suas postulaç6es, de Ihes dar coadjulor, 
de erigir novas seis episcopaes, de dividir ou juntar 
as s8s erectas, de approvar ou abolir as ordens 
religiosas, de conceder certas dispensas ou graças ; 
e o direito de protecção (direilo pelo qual defende 
os que,, conlra determinação dos canones, são injns- 
tameote opprimidos ou privados dos seus legitimas 
direitos). 

As  funcções judiciarias do primado cmprehendern 
05 direitos seguintes: o direilo de punir; o direib 

180. Instituição divina do primado. - 0s 
canonistas catbolioos suslentam que o primado foi 
instituido por Christo em Pedro, com o caractar de 
perpetuidade, e que, depois da morte deste passou 
para os bispos de Roma que são os seus legiti- 
mos snccessores. Estes canonistas demonstram que 
Christo inslituira o primado em Pedro, notando que 
Christo promelten o primado a esíe Apostolo, que 
depois lho conferira reatmente e que finalmente 
Padro exerceu os direitos do primado. 

A promessa do primado consta d'este texto: 
i Vem (Christo) entso para as parles de CesarBa 

de Philippe; e interrogava os seus diseipulos dizendo: 
quem dizem os bomens que B o filho do homem? 
E eHes responderam: uns dizem que B João Baplista 
e outros que B Elias e outros que Jeremias ou um 
dos propbetas. 

a Diz-lhes Jesus: Vbs, porem, quem dizeis que 
ou sou? E lomando Pedro a palavra, respondeu: 
Tu és o Cbristo, filho do Deus ~ i v o .  Respondendo 
então Jesus lbe disse: Bemaventurado Bs Simão 
Barjona, porque não foi a carne e o sangue qae t'o 
revelou, mas sim meu Pae que esta nos ceus. 

E E eu digo-te que tu 6s Pedro, e sobre esta pedm 
edilfcorei a m i n k  egreja e as partas do infsrno não 
prev~kmriío wntra da. E &r-te-hi as c b t ~ s  do 
reino dos ~ew.  E tudo o que lagares, sobre a Wra, 
~ r i i  ligado fambem nos cem; e 11sdo o que dssalars$ 
na terra serd desatado tanabem nos w. 



8 EotOlo ordenou a seus discipulorr que a ningaern 
disssssem que elle era Jesus Christo. r (S. Malh. 
xrr, 13-20). 

Esta passagem contem a insliluição futura da 
Igreja de Christo sobre a pessoa de Pedro como seu 
fundamento; e a promessa de dar a Pedro as chaves 
do reino dos caus com o poder de ligar e de 
desligar. 

Christo comparou a sna Igreja a um edi6cio 
material, tendo por fundamento a Pedro, o que 
equivale a consiilnl-10 chefe e soberano de lodos os 
fieis, visto O edificio depender inteiramente do seu 
fundamento. 

Mas a promessa do primado ainda deriva mais 
claramanle da promessa de dar a Pedro as chaves 
do reino dos ceus com o poder de ligar e desligar, 
visto as chaves serem o signal do poder supremo. 

Desde o momento em qne pertencessem a Pedro as 
chave$ do reino dos ceus ou da Igreja, implicitameale 
lbe perienceria o primado sobre loda a Igreja, 

A oollapão do primado e revelada. segundo os . 
canonistas catholicos pelo seguinte: 

a Tendo, pois, elles jantado, disse Jesus a Simão 
Pedro: Simáo filho de João, amas-me mais do que 
estes? Respondeu-lhe: Sim, senhor, tu sabes que 
ta amo. Disse-lhe Jesus. Apaswmra os rnew cor- 
deiros. Disse-lhe outra vez: Simáo, filho de Jugo, 
amas-me 9 Respondeu-lhe : Sim, senhor, tu sabes 
que te amo. Disse-lhe Jesus: Apascenta os meu9 

cordeiros. Disse-lhe terceira vez : Amas-me S E 
disse-lhe: Senhor. lu conheces todas as Eousas, In 
que sabes que te amo, Disse-lhe Jesus : Apascenta 
ae tninhas o~dhas. a (S. Joáo, cap, xm, 15-17). 

Este texto demonstra a collação do primado, por- 
quanto por ovsllias e cordeiros devem-se entender 
os fieis, visto Cbristo se designar frequentemente 
paskr, e considerar a Igreja um rebanho, e por 
opasemrar deve entender-se o governo e a jaris- 
dicçao, visto ser este o sentido natural da respe- 
ctiva palavra grega e a sua sig?iíicação nsnal na 
Biblia. 

O exercicio do primado por Pedro 8 demonstrado 
pelo facto de Pedro ser o primeiro a confessar a 
divindade de Christo e a affirmar a saa affeiçso para 
com este, sendo por isso sempre o primeiro nomeado 
entre os apostolos. Naa reuniões dos aposlolos B o 
primeiro que faila, quer se lracie da nomeação do 
Apostolo em snbslituição de Jadas; quer da abroga- 
cão das formalidades legaes, sendo a sua opioiao 
sempre seguida. 

E' o primeiro a pregar a doutrina christã, a con- 
quislar adeptos para Christo e a ter uma mysteriosa 
visfio, em virtude da qual os gentios foram recebi- 
dos no seio da Igreja. 

E' o primeiro a exercer o poder judicial, puaiudo 
Ananias e Saphira pela fraude commetiida e anatbe- 
malizando Simão Mago. 

A perpetuidade do primado de Pedro e dednzida, 
pelos canooislas catbolicos dos mesmos lextos que 
provam a sua instituição. 

Effectivameote, Chdsto dizendo: a Tu és Pedro e 
sobre esta pedra edificarei a Igre~a e as portas do 
Inferno náo prevalecerão contra ella i implicitamente 
eslabeleee a perpeluidade do primado, porqaanb 
um edificio não pode permanecer inexpugnavel per- 
peluamente se o seu fundameuto náo fdr inabalavel. 



Esta conclusão 8 confirmada por este outro 
texto: 

r Ide (apOstolos), pois, ensinae a todas as gentes: 
baptisando-as em nome do Padre, do Filho e do 
EspiriLo Santo: ensinando-as a nbservar lodas as 
cousas que vos tenbo mandado; e estae certos que 
eu estou comvoscp todos os dias atb B consumma- 
ção do seculo. (Math. xxviii, 19, 20).  

Por alas palavras, Chrislo promeltta a conber- 
vação, alb 4 consummavao do secnlo, de toda a 
consliiuipão da Igreja que ella fundou. 

A passagem do primado de Pedro para os bispos 
de Roma 6 considerada pelos canonistas calholicos 
como uma consequencia do lacto de Pedm ser bispo 
da Igreja de Roma, que fundara e onde morrera, e 

' de os bispos de Roma serem os successores legiti- 
mos do apostolo Pedro no episcopado. 
Em virtude da perseguição .de Herodes Agrippa, 

Pedro vium obrigado a fugir de Jemsalem, diri- 
gindo-se para Roma, onde chegou pelo segundo 
anno de Clandlo. Alli lançou as bases da Igreja de 
Roma, onde permaneceu a16 ao nono anno do rei- 
nado deste imperador, vendo-se enlão forçado, em 
virlude de nm edib de expulsão publicado contra 
os judeus, a abandonar aquella cidade e a relu- 
giar-se na Judea, onde presidiu ao concilio celebrado 
em Jerusalem, para decidir a celebre questlo dos 
legaes. 

A afieiçáo que tinha pela sua Igreja fez com que, 
depois da morte de Claudio, voltasse a Roma a 
Confirmar na fe os christãos da gentilidade conver- 
Lidos lei do Evangelho, nos primeiros sete annos 
que alli estivera. 

E depois em Roma e por toda a parte da Ilalia, 
conjonctamenle com as funcçóes de bispo, coulinuoa 
a exercer o apostolado, ate que no anno qualorze de 
Nero, soãreu o martyrio Enal, sendo crucificado nas 
immediações do Valicano com a cabeça para baixo. 

Desla exposição bistorica deriva a consequencia 
de que os bispos de Roma são os successores, da 
Fedro, que fuudon a Igreja de Roma e nella 
morreu. 

Ora, devem considerar-se successores de Pedro 
no primado os que rwcebetam o seu episoopado e 
owupam a sua sede. Sendo a egreja uma sociedade 
desigual 8 .  claro que o poder supremo não podia 
passar para os regidos, mas devia ser transmiliiùo 
a algum regente. Tambem não podia passar para 
todos os regentes, porquanlo Christo, conferindo-o 
singularmente a Pedro, deu assim o typo segundo 
o qual queria que este poder do primado exislisse 
na Igreja. 

Por conseguinte, este poder supremo devia passar 
para um regente singular da Igreja, o qual nán podia 
eer senáo o herdeiro mais proaimo em parentesco 
espiritual de Pedro. 

Ora este parenle mais proximo indubitavel- 
menie o bispo de Rma, visto Pedro ler sido e ter 
morrido bispo de Roma. 

Em harmonia com estas consideraçaes, Perrone 
não duvida dizer que a verdade bistorica da vinda, 
do episcopado e do martyrio de S. Pedro em Roma 
B o hndamento sobre que se baseia, historicamente 
fallando, toda a economia do cbristianismo. 

Alem d'estes pontos, a respeito dos quaes não ha 
a menor sombra de duvida enlre os canonisks 



catbolicos, ha uma materia qnanlo a qual se mani- 
festam as divergencias. 

Referimo-nos ii questão de saber se  os bispos de 
Roma são successores de Pedro, por direito divino 
on por direito humano. 

Não faltam theologos de grande nome que tenham 
sustealado que não pode propugnar-se que o pri- 
mado se encontre ligado B SB Romana em virtude 
de uma razão divina, devendo considerar-se este 
titulo. que deriva da successão, como um Faclo de 
origem aposlolica. 

A maior parte dos theologos e canonistás, porhm, 
afirmam ser o Romano Ponlifice o successor de 
Pedro, por direito divino. 

181. Desinvolrimento historico do primado. - 
Desprendendo-nos da orientação theologica, vejamos 
o que nos diz a historia. 

E' evidente qne desde os primeiros tempos do 
chrislianismo, o esplendor de Roma, centro e metro- 
pole do vasto imperio romano devia reflectir-se 
sobre o bispo daquella cidade, aftribuiudo.the uma 
imporlaocia especial. 

Esta circnnstaucia devia aclnar oom tanlo maior 
força, quanto B certa que aos bispos pertenceu, na 
decadencia do imperio, o governo dos negocios 
municipaes. 

A cidade de Roma foi varias vezes occupada e 
saqueada pelos barbaros, sem que estes ahi se 
estabelecessem deõnitivamente, o que conlribuiu para 
angmentar o presligio de quem presidia ao seu 
governo. Os papas conseguiram algumas vezes, 

influindo sobre os animos dos barbaros, que estes 
poupassem i s  snas devasiações borrorosas a cidade 
eterna. 

Finalmeole, a mudança da cbrte imperial de Roma 
para Constaotinopla, produzindo 0 afastamealo de 
um poder rival, devia coolribuir para augmentar 
n poder dos bispos de Roma, fazendo incidir sobre 
elles exclnsivamente o prestigio da cidade rainha 
das na~fies, 0 permittindo-lbes desenvolver mais 
livremente a sua actividade. 

Alem dos motivos politicos, houve motivos religio- 
sos que contribniram para dar uma importancia 
especial ao bispo de Roma. 

A Igreja romana era a maior e a mais numerosa 
das associafles christãs e a mais antiga do Occidente, 
onda Paulo tinha ensinado e onde se julgava qne 
tinha sido bispo Pedro. 

Por isso, era natural que os chefes desta Igreja 
adquirissem um ascendente notável sobre todos os 
oalros bispos. Esse ascendente encontrava nova 
jnsüficação na actividade que os bispos de Roma 
desea~.olveram em favor da Igreja, jB estabelecendo 
a doutrina da siiccessão aposbolica e outros prin- 
cipio~ que deyiam servir de base 1 constiluiçilu 
ecclesiastica, j i  defendendo vigorosamenle a tradição 
apostolica, chegando a fixar o canon de novo testa- 
mento e a attribuir caracter aposlolico a dochirnentos 
da Igreja de Roma, m o  o formulario baptismal, j4 
tomando a peito os inleresses das outras commu- 
nidades christãs, náo duvidando atb enviar-lhas 
snbsldios materiaes, 

Deste modo, a importancia politica da cidade de 
Roma e a importancia ecclesiastica da sua m m u -  
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nidade chris t i  con tribuiam para desenvolver a aucto- 
ridade do bispo de Roma. 

Demais, nenhirma se episcopal fez tanlo pela 
propagação da religião christã, como a de Roma. 

Eífectivamente, a Igreja de Roma propagou o 
christianismo em lodo o Occidenle e atk alem dos 
limites do Imperio romano. 

No fim do seculo vi, Gregorio o Grande conceben 
4 mais importanle das conversões dos povos pagãos 
- a dos Anglo-saxões, estabelecidos na Gra-Brota- 
nha. Este plano foi realizado por monges beaedicti- 
nos romanos, que iam arroteando a terra, ao mesmo 
iempo qua convertiam os habilantes daquelle pais i 
fe de Chrislo. 

Estabelecida assim na Grã-Bretanha uma Igreja 
filial de Roma, emprebeodsu-se a convers8o dos 
germanos que foi levada a cabo por monges anglo- 
saxonios, qiie, valendo.se da  similhança do idioma, 
viram os seus esforças coroados de-bons resullados. 

Em face destas condições, a80 B para admirar que 
.os bispos de Roma se fossem arrogando o primado 

sobre loda a Igreja, sendo esta aspiração favoreclda 
por o espirito mais fleugmatico ou menos cultivado 

. dos europeus que [ornava menos necessaria a con- 
~oeaçáo de wncilios geraes, que podiam compro- 
melter o desenvolvimento daquella premgaliva, 

Em lodo caso, njio foi sem resistencias e relutan- 
cias que o primada do bispo de Roma se foi estabe- 
lecendo. No anno 800, Terluliano faHa com despreso 
de um bispo que se denominava q i s c o p  episcopa- , 

ratn, e no anno 256 um concilio africano contem um 
solemne prolesh conlra as tentativas de supremacia 
do bispo de Roma. 

Como diz Gibbon, o patriotico Cypriano que 
dirigia com grande influencia, a Igreja de Carthago 
e os seus sy~~odos pmvinciaes fez opposi(;ão com 
energia e successo b ambição do Pontifice romano, . 
relacionou magistralmente a sua causa com a dos 
bispos do Oriente e como Amnibal procurou novori 
alliados no seio da Asia. 

Se esfa nova nova guerra puoica terminou $em 
effusão de sangue, deve-se isto, menos 5 moderação 
que B fraqueza das partes combatentes. 

Os proprios escriplores catholicos conlam esta 
gnerra que Cypriano fez As pretensfies do bispo de 
Roma, embora desculpem o grande bispo de Cartbago, 
dizendo que foi induzido em erro por causa dos cos- 
lumes e das tradiçaes primitivas da Igreja no seio da 
qual vivia e que essa resistencia foi um aclo incor- 
recto por eIle heroicamente expiado com o martyrio. 

Mas estas resistencias foram desappa recandp B 
medida que adquiria vulto a id&a do episcopado de 
Pedro, e se tornou mais accentuada a tendencia para 
a unidade que animava o episcopado. 
'Foi por isso facil ao Papa at8 attribuir-se pouco a 

pouco os direitos dos metropolitas e dos seus coo- 
cilios provinciaes, no que foi profundamente auxiliado 
pelos bispos que preferiam uma auctoridade affaslada 
B auctoridade mais proxima e mais immediata dos 
seus arcebispos 1. 

1 Stephano Castagnola, Dclls ri3laswni ghridaclii fra dksa 
s Slalo, pag. 100 e aeg. ; Friedberg, Tratbto d i  drrill0 mk&W- 
tico, pag. C4; Eichorn, h drozl canoniqse d roi? applicatwn i 
I'kgliis proleslade, pag 46. 
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