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TREFACTO DO TRADUCTOR FRANCEZ.

*gfs povos revolucionados sam como os indivíduos entre-

gues*ás agitações d'uma vida tempestuosa. Os desastres do

passado , e a instabilidade do futuro preoccupam-os ainda

depois de parecerem restituídos á tranquillidade. Um sen-

timento vago e penoso incita-os a procurar no estudo o mo-

do .^'encher aquelle vácuo ,
que n'elles se formou

;
porem

há muita distancia entre as doces iilusões do estudo e as

realidades que se lhes seguem : trava-se uma luta entre umas
e outras, e as primeiras só prevalecem depois que o tempo
e a confiança d'um melhor futuro tem enfraquecido o po-

der das segundas.

Os últimos tempos nos offerecem um maravilhoso exem-
plo d'esta verdade. Depois que um fatal delírio arrastou a

nossa nação a um período de devastação interior e exterior,

depois diurna espantosa successão de discórdias civis , de
victorias e revezes , as agitações tem-se repetido por inter-

vallos mais distantes. Um certo abatimento as acompanha:
os espíritos recuperam a sua direcção para o estudo; mas,
por uma lei invariável, a volta é tanto mais penosa, quan-
to mais espontânea e violenta foi a commoção,* por isso a

Allemanha, que só recebeu a revolução como uma torren-

te visinha tresbordada, levantou a cabeça logo que aquella

tornou a entrar no seu leito, e voltou promptamente á
sciencia que havia apenas abandonado no meio do estron-

do das armas. Pelo contrario em França, d'onde saíram

as tempestades, as oscillações dos elementos sociaes tem até
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aqui privado as intelligencias do socego e liberdade neces-

sários para os estudos profundos.

Uma das sciencias que mais sofreu, por esta causa

,

foi a do direito, concorrendo para este resultado causas par-

ticulares, como, por exemplo, a redacção dos códigos e a

sua coincidência com uma revolução. O effeito ordinário

das legislações novas é fazer crer que para o futuro se en-

contrará n'eílas a razão e a solução de tudo, e que se po-

de romper com o*passado ; preoceupaçãoesta, que nascendo

nas classes inferiores, em pouco tempo invade íis superiores.

IS 'esse caso a missão da auetoridade publica consiste em sus-

tentar e promover a instrucção; e assim se .tem verificado

nos estados d^Attèirçínha , dotados de legislação nova , ex-

ceptuando talvez a Áustria. Mas cm Fiança, os códigos

haviam nascido apoz uma revolução que linha destruído

tudo, e debaixo da influencia d'um homem que resumia

a nação em si. A preoccupaçâo fortificou-se com o ódio do

passado, e com o enthusiasmo por esse homem grande; e

demais d'isso, animado este pelo espirito de autocracia e

conquista, pensava antes em formar guerreiros que juris-

consultos. O código, pois, com alguns fragmentos do di-

reito romano, ficou sendo o único objecto do ensino. Em
quanto ao direito ecclesiaslico , esse nobre ramo do direito-

que lançou tão \iva luz durante a edade media, pareceu

condemnado ao esquecimento ; e, caso estranho ! este di-

reito da Egreja, professado , tanto nas faculdades de theo-

log»a como nas de direito das universidades allemans, nem

ainda é ensinado ex-profósso senão em pequeníssimo nume-

ro de nossos seminários.

D 'onde provém, pois, que no meio do desastre com -

mum não se tenha conservado também no ensino universi-

tário alguns fragmentos do direito ecclqsiastico ? D'onde

yr>,vém que o seu ensino não tenha reflorecido pelo menos

no clero T

A jurisdícção ecclesiastiea ,
pouco ampla no seu prin-

cipio, tinha-se augmentado em virtude dos privilégios dos

imperadores, da decadência do direito romano e da con.

fiança dos povos, Cqoi o andar do tempo, e no meio da
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diversidade das leis e da barbaria dos tribunaes seculares
f

a sua unidade, brandura e regularidade de processo o pro-

pagaram successivamente; porem era de crer que os tribu-

naes seculares , uma vez organisndos a seu exemplo , lhes

restringiriam lambemos limites. Assim veio a succeder; e

desde então o direito eeclesiastico teve ao mesmo tempo de

declinar. Outras circunstancia contribuíram para lhe dimi-

nuir a voga. Um certo espirito d'opposição contra a ge-

rarquia, nascido no grande scisma do occidente, fez brotai'

controvérsias que captivaram a*altençao, perpetuaram se, e,

tanto pelo seu caracter de mediocridade como pelo concurso

da- seitas filosóficas, nao podiam deixar defazerjcaír em d is-

credito o estudo geral dVste ramo do direito. Sobreveio

também a rivalidade do direito romano, rivalidade tanto

mais formidável, por isso que havia estado por muito tem-

po afastada. Em Allemanha , o ensino do direito canónico

e o do direito romano, haviam penetrado simultaniamento

debaixo da influencia das universidades dTtalia; e as uni-

versidades nacionaes, fundadas por este modelo
,
guarda-

ram fielmente a sua tradicçao, ma:itcndo-se nVllas esto

duplo ensino, protegido pelo respeito do passado. Pelo

contrario na universidade de Paris, a qual era consa-

grada especialmente á ttiAologia:, tinha o direito canóni-

co desde o principio exercido a preeminência., e Honcri >

III lhe havia afiançado um império exclusivo prohibindo

que só ensinasse nV:!Ia o direito romano. Esta prohibicâo

renovada nos estados de Blois em 1579, náo foi de todo

revogada senão urn século depois. O direito romano devia

elevar se então tanto mais vivamente, por isso que havia

estado comprimido por muito tempo, que tudo tendia a

reslring'r a jurisdicçao ecclesiastica , e os alicerces da ge-

rarquij estavam minados. Ajunte-se a isto o caracter par-

ticular e exclusivo das controvérsias religiosas que se segui-

ram , o espirito e os costumes do século pa-sado , e a revo-

lução que destruiu ate o mesmo chrístianismo. A religião

foi restaurada, verdade seja
,
porem- como uma necessida-

de dos povos, e nao como uma crença do estado. Rcsíabe-

<Jeceu-so pois o culto, porem a religião nao foi admiUida
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n peneirar novamente com o seu espirito a sociedade civil."

Diversas instituições da Egreja ficaram supprim idas ,• easua
jurisdicção nâo lhe foi restituída. D'este modo* cessou a
sociedade religiosa d'ir a par com a sociedade civil. A le-

gislação civil ficou abandonada a si-mesma, e a doctrina
não tornou a beber mais preceitos em uma legislação da
qual parecia que se haviam emancipado. Demais o ensino
que existia devia ter perdido os seus orgáos no meio das
tempestades politicas; e uma vez rota a cadèa da tradicção,

era diffjcil tomar a atar os seus anneis. Emfirn a maior
parte das obras francezas sobre este assumpto eram* escritas

d? baixo de um ponto de vista estreito e exclusivo, e não
havia nenhuma que podesse servir de base ao ensino uni-

versílario, ou guiar o jurisconsulto no labyrintho das fontes.

O clero teve de sofrer a influencia da maior parte

doestas circunstancias, e talvez mesmo a necessidade de
formar promplamente ministros para o serviço dos altares

o impedisse de dar toda a extensão appetecivel á sciencia

cm seus estabelecimentos d '.ensino.

O estudo do direito ecclesiastico será chamado em
França a melhores destinos.? Nós o esperamos; e por quan-

tos títulos elle se torna realmente recommendavel

!

Este direito entranhou-se em as nossas instituições e

leis ,* e no seu estudo como se poderá desprezar uma das

fontes de que cilas dimanam l

Estuda-se o direito romano para beber n'elle lições de

sabedoria e prudência. O direito ecclesiastico nâo offerece-

rá lambem ao legislador e ao jurisconsulto ricos e fecundos

dielames.? Que legislação mais nobre em seu objecto, mais

elevada em suas vistas , mais miúda em suas particularida-

de»? onde achar mais moderação e circunspecção, mais

respeito dos direitos, mais brandura e caridade ? No di-

reito publico, no direito civil, no processo, e no direito

criminal serviu de precursora e modelo ás legislações moder-

nas. Quem negará que possa ainda subministrar-Ihe úteis

e numerosos preceitos? O espirito que a dirige e illustra ?

não é esse espirito ehrislâo que só pode dar vida ás insti-

tuições e ás leis, e imprimir-lhes o cunho da duração ? Ou-

.
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de, pois, podem beber mais felizes inspirações o legisla-

dor e o juriseonsulto?

O clero, depositário do poder na Egreja, poderá igno-

rar a natureza , extensão e exercício d'este poder, a cons-

tituição da Egreja, a supremacia, o culto, a disciplina,

em uma palavra as instituições da sociedade que é chama-

da a governar? Poderá limitar-se a uma observação prati-

ca do que existe, sem colher a razão d'isso no estudo âiii

leis presentes e passadas? Sendo a flor da milícia christan,

não deverá achar-se em estado de repellir todos os ataque*

dirigidos contra ella? e não se dirige a maior parte contra

o seu organismo, gerarquia e diversos ramos de seu di-

reito ?

O diíeito ecclesiastico não é menos necessário para es-

tudar a edade media e a civilisação da Europa : pela Egre-

ja e em grande parte por suas leis e tribunaes penetrou o

elemento civilisador no mundo. Por se ignorar este direi-

to, quasi sempre até hoje, tem sido calumniado o papa-

do, a edade media mal comprehendida, e os benefícios da
Egreja desconhecidos.

O direito ecclesiastico offerece na actualidade um in-

teresse inteiramente especial. No seu domínio se agitam e

agitarão por muito tempo as principaes questoens de direito

publico da maior parte das naçoens da Europa. O protes-

tantismo nascido em nome da liberdade , não havia pro-

duzido senão a licença. Os mesmos reformadores conheceram
logo a necessidade d'uma auetoridade ; e interposeram a

sua; porem esta auetoridade ephemera e sem missão era

inefficaz. Na falta da gerarquia que haviam destruído, in-

vocaram o poder temporal e prostituíram a religião aos so-

beranos. D'alli seorganisou nospaizes protestantes um vas-

to systema de despotismo contra as confissões dissidentes

,

e sobre tudo contra o catholicismo inimigo de todas. D'al-

li uma oppressão tanto mais pezada em nossos dias quanto
mais contraria é ás idêas existentes e á necessidade dos po-

vos que tendem a voltar á magestosa unidade do catholi-

cismo. As lutas travadas a este respeito entre os governo?

e a consciência dos povo3 sam .sem contradicçâo uma tias.



12 PREFACTO.

fases mais curiosas da historia moderna. Como, pois, apre-

cia-las, sem conhecer o terreno sobre o qual se agitam ?

N'estes últimos tempos, tern-se feito alguns esforços

para rehabilitar entrenós asciencia do direito eeolesiastico

;

porem os novos escritos unicamente imitados de alguns de
nj«os antigos auctores , desde o seu nascimento tem fica-

do atrasados da sciencia como elles, e como elles larmbem
'

sam limitados no quadro estreito do direito nacional.

Na imperfeição c insuíficicncia de nossos auctores era

necessária que uma obra estrangeira viesse commwnicar-nos
n seiva que nos falta, e restabelecer a sciencia nas suas ba-

<.cs. A obra de M. Walter, que, mesmo em Allemnnha,
deli um novo impulso ao estudo do direito ecclesiastico

,

pareceu-me muitíssimo própria para esto fim. Com effeito,

indica escrupulosamente as obras úteis, que se devem con-

sultar n'este estudo,* e por uma exposição methodica das

fontes d'este direito em todos os tempos e paizes
,
po*m

em estado de se abrasar a sereará em toda asna extensão

e d^mprehender sobre ca .Ia uni de suas partes os traba-

lhos mais completos e solido;. Elle toma as instituições na

sua origem, e as vae seguindo em todos os tempos e ioga-

res , por modo tal que cada um lhs vô a razão primaria ,

e, comparando as suas diversas modificações, eleva-se aci-

ma daspreoceupaçoens da sua época e pátria. Em cada uma
das matérias , estam os princípios estabelecidos com uma
clareza e precisão que não deixam nenhum refugio á igno-

rância ou a má, fá. Em suinrna nenhuma obraofferece um
guia mais seguro para estudos elementares ou profundos.

Em cada um dos assumptos, expõem o auetor junto

ao direito catholico o das confines separadas. Este estu-

do, inteiramente novo para a França, é d'mmenso inte-

resse e fecundo em lições. Com e fiei to nada é mais próprio

para fazer realçar a bellesa das instituições catholicas do que

o parailelo dos direitos dissidentes, direitos resequidos pe-

la separação do tronco que communicava a seiva, ou caí-

dos nas rodas da administração civil.

Em uma obra (Testa natureza, devia esmerar me com

particularidade cm traduzir exrupulxamunte e em toda a
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sua simplicidade os pensamentos doauctor; e o activo con-

curso que elle me prestou é um sobejo penhor de que este

livro é a exacta reproducção do original.

Abslive-rue de toda a addiçào ou annotação relativa

as modificações occasionadas pelo direito írancez. Um si-
"

milhante trabalho, cujos limites me seria difficii determi-

nar, teria rompido a unidade do livro e desordenado o pla-

no d'uma obra de direito eommum, na qual alem d'is& o

auctor traça com muita clareza o caminho dos estudos es-

peciaes; por isso deixo a outrem o cuidado de levar maia

longe a individuação. Baste-me pjr a primeira pedra do

edifício e re-abrir uma liça por muito tempo fechada. Se

as íntelligeneias saírem a campo, se reedificarem sobre a

base que lhes apresento-, ficará satisfeita a rainha ambi-

ção, porque a parte que me toca é bem gloriosa.

A classificação adoptada pelo auctor deve ser d'ante-

rnão e exactamente conhecida para perfeita intelligencia da
obra ; e para se convencerem , bastará lançar um olhar ao

summario.

Por isso mesmo e em razão da abreviatura
,

pareceu-

meutil espalhar entre nós ossiguaes typograficos usados nas

obras scientificas d^llemanha. Foram pois reproduzidos
;

e d'este modo a morte das personagens históricas é indica-

da por uma cruz antes da dal a.

Apoz a obra alleman, estam reunidos textos do direi-

to ecclesias tico de diversos estados d'Allemanhá; e aqui

vam substituídos pelos dos monummentos do direito eccle-

siastico francez citados na obra
,
que me pareceu offerece-

rem interesse e utilidade real (*).

Abbeville, setembn>de 18 10.

(*) O mesmo motivo que influiu no traduetor francez para
substituir aos allemaens os textos dos monumentos do direito ec-

clesiastico francez citados na obra , actuou em nos para substi-

tuirmos também os textos dos monumentos portuguezes
,
por nos

parecer que offerecem mais interesse e utilidade real.
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JÍsta obra tem por objecto apresentar a disciplina da

JEgreja em vista das idêas primitivas que lhe serviram de

base, e demonstrar por esse meio como as idêas se tem con-

solidado debaixo das formas mais diversas , ou se tem mo,
dificado com o andar do tempo. Uma exposição arresoada

e critica presta um encanto particular a estasciencia ; eaté

mesmo é necessária na direcção actual dos espíritos e para

exacta apreciação do objecto; porque o merecimento da le-

gislação e da constituição ecclesiastica, bem como de todas

as outras, consiste na harmonia dos promenores com os

seus princípios fundamentaes.

Partindo d'esta idêa , não devia ater-me já ao direi-

to da edade media , designado pela escola debaixo do no-

me de direito canónico commum
,
porem descer o decurso

do tempos até os nossos dias. Esta marcha foi seguida em
todas as partes, de tal modo que cada um poderá conside-

rar as instituições existentes e applicar-lhes o direito espe-

cial do seu paiz. O numero dos mater iaes e a extensão do
objecto não permittiam q.ue se penetrasse mais do que eu

-

(a) A primeira edição dVáta obra appareceu em 182.2, a se-

gunda em 1823, a terceira çm 1825; a quarta, publicada em
1829, havia passado por uma transformação total na cias- ! fica-

cào e no conteúdo; seguiu-se a 5.a em 1831, a 8.
;

- em 1833: a

septima, datada de 1836, era inteiramente refundida; etnfim a

oitava, cuja traduecão apresentamos ao -publico , appárccéu cm
1839 com muitas addiçòVs e correccõos.
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fiz nos promenores. Applíquei-me com mais especialidade

a discriminar as disposições do antigo direito que haviam
frendo em vigor, das tacitamente abolidas,- trabalho essen-

cial para a pratica e paia a refutação uVaquelles que, por
completa ignorância , ou por confundirem com perfídia os

tempos e os fados, nào cessam d^mputar á Egreja máxi-
mas pertencentes a outra ordem de coisas e desde muilo
tempo abandonadas.

Emlim este trabalho não deve limitar-se em quanto
aos tempos antigos e modernos, ao direito da Egreja Ca-
tbolica e tTAllema ifoa, porem abarcar o Oriente, a In-
glaterra , a Hollanda, a Dinamarca e a Suécia. A digni-

dade e o interesse do ob,e( ío t< rnam-se sensíveis em ra-

zão da elevação e da extensão do ponto de vista debaixo
do qual se apresentam. O direito ecclesiastico do Oriente,

por sua riqueza, é susceptível d^im trabalho histórico in-

dividuado e seguido; porem aqui, para nao exceder os jus-

tos limites, devia restringir-me aps pontos principaes ,• esó
apresentei mais desenvolvimentos em certos casos, com es-

pecialidade em algumas partes do direito matrimonial. Em
quanto ao direito ecclesiastico dos protestantes, o, dos in-

fclezes pareceu-me merecer uma alfenção particular
,
por

que, intimamente unido á eonstítuicSò civil do paiz, apre-

senía ainda agora pelo menos em quàntô á forma, um to-

do bem ligado. Desgraçadamente ficou estranho á acção

reformadora que ha três séculos tem sofrido a Egreja catho-

lica pelo concilio de Trento, pelos concílios provinciaesque

se lhe seguiram , e pelas leis civis; e este nobre corpo tem-

se tornado pouco a pouco uma massa sem vida. Este fe-

nómeno dá logar a graves reílexees.

No numero das fontes de que tirei partido, devo citar

primeiro que tudo as constituições de Benedicto XIV ; as

quites sam tão notáveis, não só pela' circunspecção e mode-

ração que respiram, senão ainda pela erudição, que não se-

rei excessivo em recommendar o seu estudo. O mesmo suc-

cede com a obra d'este papa sobre os synodos diocesanos;

esta obra pjde ser considerada como uma vasta circular di-

rigida aos bispos com o.íiiíi de estabelecer por via de do-
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ctrina o que o papa não julgava opporturio introduzir por

via legislativa. Muitos objectos da maior importância para

a disciplina actual samalli tratados coni ummethodo mui-

to excellente o a maior profundidade.

Além d'isso devo reconhecer o partido que, depois da

minha sétima edição , tenho tirado do direito ecclesiastico

de Eichorn ; varias questões importantes para o direito pra-

tico sam discutidas na sua obra compenetrarão e sagacida-

de, e os seus ataques contra mim tem-me levado a recti-

ficar a minha opinião quando me tem parecido mal funda-*

da, ou pelo contrario a formula-la d'um modo mais preci-

so e a esfabelece-la mais solidamente. Tenho necessidade

de fazer esta declaração para não imitar Eichonij que nò.o

menciona o meu livro senão para o criticar* Esta conside-

ração não era todavia de natureza lai que me impedisse de

me pronunciar muitas vezes contra elle com o vigor que me
pareceu exigir o interesse da verdade e da critica histórica*

w. í.
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HIPÍL
DO

DIREITO ECCLESÍASTICO

1NTRODUCÇAO,

§ 1.°— I.Do Direito ecclesiastico em si-mesmo. A) Idêa

geral do assumpto.

s discípulos da doctrina revelada por Christo
,

se bem que divididos em communs loeaes

(a) consideravam-se no principio como uma sj

commum (b) , e por que ella era e devia ser

a única , chamavam-lhe simplesmente Egíeja ou Eg-reja de

Christo (c). Esta Egreja estabeleceu, em conformiuade coití

as leis fundamentaes gravadas á sua existência, uma certa

ordem ou disciplina á qual ella se reportou como ao seu

cânon (d) , e que amplificou e corroborou segundo a neces-

sidade por meio de cânones ou regras ulteriores. No Oc-
cidente conservou-se o vocábulo cânon para designar OS es-

ta) 'ExxAnc^ai , Act. XIII. i.

(•6) ^KxxKr.c-a , Ephes. I. 22. 23. V. 23. CVoss. T. 13.

, (c) Ecclesia , Christi ecclesia é a expressão dos Padres apos-
tólicos. Ecclesià chridiana é mais moderna.

(d) Káfur significava em çeral ordem, reçra. Encoutra-so
com esta aceepeào Philipp. III. lo., Cone. Neocoes. a. 314. c.

14, Cone, Niccen. a. 325, c. 2. 6. 9. 10. 13. ltí. 18.
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tatutos da Egreja, e d'aqui o complexo da disciplina ec,

clesiastiea tomou, a datar do século XII, o nome de
direito canónico (e). Por esta época apparece com o mes-
mo sentido a expressão direito ecclcsiaslico (/).

§ <2.— B) Diversidade segundo as confissoens de fé.

A Egreja de Christo eraprimitivamente,assim como a
fé christan, uma e indivisa. Com o andar dos tempos desmem-
braram -se algumas partes d'esta unidade para comporem
urna existência individual. D'este modo a Egreja d'Orien-
le separou-se muito cedo da d'Occidente, pelo menos em
quanto á sua constituição; mais para o diante viu-ella-mes-

rna fazerem-sc independentes no seu seio a Egreja russa , é

agora também a do novo reino de Grécia. Por occasiâodo
grande scisma do século XV í, no Ocidente, desmrmbra-
ram-se os protestantes da Egreja catholica romana, e divi-

diram-se segundo a differença dos paizes e das conftssoens

em uma immensídade d
r
Egrejas , e de comm uns particu-

lares. Se bem que de todas as doctrinas cliristans exis-

tentes uma só professe a verdade, e que d'este modo uma
só Egreja possa ser a verdadeira, todavia todos estes par-

ados tem acquirido de facto e politicamente uma estabili-

dade exterior , e gozam mais ou menos d'uma existência

legal. Desde entào divide-se o direito ecclesiastico em tan-

(c) Anteriormente não se possuía nenhum termo teclinico d'es?

te género: invocavam-se os Cânones simplesmente, ou emprega-
va-se a expressão canonum staí'ida

, forma, disciplina, etambem
a datar do século IX canónica- sanctio Nieol. I. (c. i. D. X.),
Ux canónica , Carol. Imp. in synodo Belvac. a. 845. c. I.

,

Canonum jura, Burchard. Worm.. in proef, Deereti. A expres-

são Jus Cononicum , n'este sentido technico , introduziu-se quaii-

clo o direito-ecclesjastico começou a formar um corpo de disci-

plina ^cientifica. Elia apparece pela primeira vez, ao nosso co-

nhecimento, na Snmma de Sicard. V. Sarti de claris archigy-

mnasii Bononicnsis professoribus T. I. P. II. p. 195.

(/) Jus cccksiosíicam oncontra-se em uma antiga snmma do

decreto. V. Savigny hist. do dir. rom. na edade media. Pait.

111 § 100.
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tos ramos quantas sam as communlioenscbristanslegalmen*

te reconhecidas.

§ 3.— II. Do Direito ecelesiaslico considerado como scien-

cia. A) Resumo e objecto doesta sciencia.

A disciplina ecclesiastica subsistiu por muito tempo

tem dar logar a escritos ou ensinos scientificos. Este es-

tado de coisas mudou quando a multiplicidade dos di-

reitos escritos, as controvérsias, e a complicação das re-

lacoens despertaram a reflexão e fixaram a at tenção da

Egreja sobre esta parte da sua vida interior. Então o di-

reito canónico formulou-se em uma disciplina seienlifi-

ca que se chama jurisprudência ecclesiastica ; a qual obr.t

cm uma direcção tríplice. Em primeiro lógaf reúne asdis-

pdsiçoetis que na Fareja tem realmente forca de lei; depois

expõem como teve origem o direito vigente; e fmalmenle

prova que este direito e racional, isto é, que corresponde

á idôa e ao fim da Egreja. Estes três modos d 'acção fazem

distinguir três modos de tratar scientificamente o direi-

to eeclesiastieo , os methodos pratico, histórico c philoso-

phico. Com quanto sejam distinctos, devem ser empre-

gados todos três conjunctamente : a degeneração e o mau
gosto do antigo methodo puramente pratico não se de-

vem evitar menos do que os abusos -da historia (g) e do.

(9) Entre outros , foi um abuso da historia o iso' ar certo pe-
ríodo da vida da Egreja, nomeadamente os três primeiros sé-
culos e apresentar as formas que se desinvolveram então, como
o ideal e a regra segundo as quaes devem ser julgadas asdispo-
sicoens do tempo presente. Um tal methodo, não obstante a eru-
dição apparente com que o appoiam , é contrario aos princí-
pios históricos- pois se reduz effectivãmente a negar o progres-
so orgânico no desinvolvimento ulterior, como se a razão da
Egreja se houvesse esgotado n^este período , e a eonsiderar esto

desinvolvimento como uma degeneração ou uma serie de acei-

dentes. Por uma contradiceão estranha-, sam precisa mente aquel-
lcs que aftectam em outras partes tanta iiiduTejenca, a respeito
das formas, que procuram ligar aqui inflexivelmente a vida da
Egreja ás formas. Pe'o contrario o verdadeiro historiador, se-

guindo o seu objecto de século cm século , recoahecorá ao ética*
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philosophia (h) que ©s> últimos tempos introduziram rfesta

sciencia.

§ 4.— B) Seitíncias auxiliares.

O direito canónico é tao variado que não se p6Je tra-

tar a fundo sem se lhf'-associarem muitas outras sciencias.

D 'este numero sam entre as sciencias ecclesiastieas a dog*

matica e a exegese, fonte de vários estatutos, a historia (i),

deamento dos factos e no caracter próprio do cada época a ne-

cessidade interior quê determinou a sua forma, e é por esta má-
dida e nao por um falso ideal histórico, que regulará o seu juízo.

(h) O elemento essencial da Egreja christan é a revelação;

por conseguinte alguma coisa de positivo; o philosophismodeve
pois ser excluído do direito oeclesiastico. Com tudo, n'es.tes úl-

timos tempos não perderam a oeeasiao de philosophar sobre este

terreno. Abstraindo totalmente do christianismo , tentaram for-

mular somente pelas concepeoens da razão , debaixo do nome de

direito ecelesiavtieo natural, um systema sobre a Egreja e a au-

ctoridade ecclesiastica. Um tal systema é por um lado inadmis-

sível no direito da Kgreja christan, porque adopta um ponto de

partida contra o qual este deve protestar d'anteniào , e por ou-

tro é pernicioso, por isso que desvia a vista e o interesse do ca-

minho direiío. Alguns tem preícndido applicar o seu direito ec-

clesiiístico /latural á Egreja christan
,
pelo menos como regra de

Mins relaçobns externas com o Estado e os outros partidos reli-

giosos
:,

ra-iá ainda aqui pertence á mesma Egreja traçar as re-

gras, segundo a sua natureza e destino poutivo, e os princípios

reguladores rio Estado nVsla ra iteria , se elle quizer ser chris-

tão , devem modelar-se por este ponto de vLta positivo; senão

entram na theoria da legislarão civil.

(?) Ealre as obus relativis á historia da Egreja, os ar.naes

do cardeal Cansar J3aronio ("j" 1607) com os seus continuadores

Ouorioo Itaynaldo , Jae. Lilercliio, Abraíiam Bzovio , Henr.

Spondano, e as reetilicaeoens do sábio fiade-mcnor Pagy (f

1/599) sam sempre ia lispensaveis em razão do grande numero

de documentos que se encontra .u'elias. Existem alem disso al-

gum^ obras de Natália Aletand", Sebast. lo Nain de Tillo-

mond , Caudío Fieury, com a continuação d<e Cláudio Fabre,

Borault-Bercaslel , tine -eu*, Aug. Orsi continuado por V. A.

Beelietti , Sacearolii , Leo;>. conde de Síolberg continuado por

iverz , Si N. líoitig em a uuvae exeeliente publicação do Coei-
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as anlígu idades (£) , a geografia (/) , a estatística (m),

a chronològia (n) , e a diplomática (o) da Egreja. EfHtrè

as scieneias profanas o conhecimento exacto doestado civil

dos povos em que se desinvolveu o direito canónico é in-

dispensável para o tratar historicamente: também é mister

ser versado no direito romano e mais ainda no direito ger-

lin^er, Katercamp, Ign. Ritter, Othmar von Rausclier, Rut-

ten stock.

Os lutheranos tem os centuri adores de Magdeburgo c os es-

critos d^Vrnold , Baumgarten , Pfuff, Walch , Semler , Mos-
heim, Schroeckh, Schmidt, Spittler, Henke, Planek, Staeudlin.,

Gieseler , Neander, Engelhardt , Guerike. Os reformados pos-

suem as obras d^enri Hottinger, Fred. Spanheim, Samuel Bas-

nage , ííermann Ycnema.
\k) A' cerca das antiguidades chrístans existem varias obras

de Schclstrate , Martene , Mamachí , Seivagio, Pelliecia, Bin-

terim. Os protestantes tem as de Bingham , J. íJ. Boehmer
,

Augusti , Schoene , Rheinwald.

(/) As obras sam indicadas por Doujat Próenotion. eanonic.

Lib. V. c. 16., Glueck Pnccogn. uberior. cap. III. Seet..

III.

(m) Kirchliche Geograplne und Statistik von L. Fr. Staeu-
dlin. Tuebing. 1804. 2 Th. 8. Esta obra também abrange a bi-

bliographia para o estudo da estatística eccleiiastica dos diversc»

paizes. Uma obra unicamente destinada para a Allemanha
era: Fr. Xav. Holl Statistica ecelesia? Germânicas. T. li Hei-
delb. 1779. 8. Alem d'isso diversos bispados d 1Allemanha
tem escritos ordinariamente muito individuados n'aquillo que
lhes diz respeito. Sobre esta matéria ta^nbem se encontram
documentos em Glueck Proecogn. libertara cap. III. Sect. I. Tit.
J. § 89. A obra mais moderna n"este género é : Die alte und
neue Erzdioecese Koeln hl Dekanate eingetheilt— von A. J. Eit-
terim und J. H. Mooren. Mainz 1828. 3 Th. 8.

(n) A principal obra sobre esta matéria é: PArt devérifier
les dates (par Dom. Clement)

,
quatr. édit. Paris 1819-30. 53

vol. 8. Os documentos geraes sobre a ehronologia christan eu-
contram-se no segundo volume d'Idelers Handbuch der nflatoí-

matischen und technischen chronologio. Eerlin 1825. 2 Th. 8*.

(o) A sua Ribliographia é indicada na obra nào-acabada de
Schoenemann, Versueh eines vollstandigen Svstems.der allgemeY-
nen besonder* aeltereu Diplo.niut;ik. Hamb." 1S01. Leipz. • I8US
2 Th. 8. .
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manico. Até mesmo o direito mosaico contem o germent
de varii-s instituiçoens ecclesiasticas (p). Para a interpreta^

ção das fontes do direito e dos diplomas , ha g ratide \ an-.

tugem em consultar os glossários das línguas grega (q) ç
latina (/') no tempo de sua decadência. Em fim a meama,
numismática offerece utilidade a certos respeitos (s).

§ 5.— C) Classificação da matéria. 1) Methodos
. antigos.

Desde o século VI que se publicaram alguns ensaios

de classificação do direito canónico; e se começaram a reu-

nir as suas fontes em uma ordem systematica. Porem esta

divisão, limitada ás matérias do direito escrito, offerecia

grandes lacunas, porque muitas relaçoens não estavam ain-

da fixadas por escrito. As collecçoens systematicas da eda-

de-media eram mais ricas
,

porem a sua classificação não

era ainda nem exacta* nem completa. Todavia prevaleceu

por muito tempo," porque noscommentarios verbaes ou es-

critos apoiavam-se directamente nVstas collecçoens. Demais

o objecto não era tratado senão pelo lado pratico, despre-

go) J. D. Michaelia Mosaisches Recht. Frankfurt 1777. d

Th. 3.

(q) Glossarium ad scriptores media? graeeitatis , auctore Ca-
rolo Dufresne Domino Du Cange. (f 1668) Lugdun. 1688. II

Tom. foi.

(r) Glossarium ad scriptores mediae et infimae latinitatis, au-

ctore Carolo Dufresne Domino Du Cange— editio nova locu-

pletior et auctior opera et.studio monachorum ordinisS. Bener-

dicti è congregatione S. Mauri. Paris. 1733-1736. VI. Tom.
foi., Glossarium novum ad scriptores medii aevi tum latinos

cum gallicos seu supplementum ad auctiorem Glossarii Cangia*-

ni editionem— collegit et digessit D. P. Carpentier O. S. B.
Prapositus S. Onesymi Dancheriensis. Paris. 1766 IV. Tom f

foi.

(s) A sua Bibliografia é mencionada em Glueck Praecognita

uberiora Cap. III. Sect. V.-J. Appel publicou recentemente

uma obra sobre esta matéria : Repertorium der Munzkunde de$

'Mittelalters. Pesth. 1820. 4 Th. 4.
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sando-se inteiramente o ponto de vista histórico. No secti*

lo XVI fez-be sentir um progresso, pois que o direito c: -

nanico foi subaiettido a uma nova classificação. Adoptou

-

.uamente para este e fiei to a divisão das Instituías de

Justiniano em pessoas, coisas, e acçoens , e esta divisa*
,

admissível no direito particular dos romanos, só forçada-

mente se adoptava no direito canónico. Também então --e

introduziram paulatinamente nos tratados investigaçoens

históricas sobre as fontes. Alargaram-se ainda os limites

quando depois do grande scisma se" formou um direito ec-

clesiastico protestante, e mais para o diante quando se

tentou reduzir a bases scientificas a* relaçoens entre a Egre*-

ja e o poder temporal. Os tratados seien ti ticos apresenta-

ram então separadamente o direito ecclesiastico catholico,

o dos protestantes, e os princípios concernentes ás relaçoen s

entre a Egreja e o Estado , ou então depois da exposição

de cada doctrina, descreveram a dissidência do direito ec-

clesiastico protestante e as relaçoens com o Estado. Em
quanto ao direito dos protestantes só se considerava o de

Alíemanha, ficando quasi de todo despresado o direito das
Egrejas d' Oriente.

§ fi. — 2) Plano d'esta obra.

A presente obra é dividida segundo os pontos de vista se-

guintes. O primeiro livro contem uma espécie d'introducção,

e as doclrinas geraes que formam a base do assumpto ; e o se-

gundo as fontes do direito canónico : os quatro seguintes com-
prehendem o direito publico da Egreja, ou as disposiçoens

còncernentei á Egreja tomada como corporação. O terceiro li-

vro trata pois da constituição da Egreja ou das pessoas que go-

vernam; o quarto dos diversos ramos d'administração; o quin-

to do clero e dos benéficos (t) ; ep sexto dos bens da Egreja co-

(') Tudo o que concerne cada officio em particular faz o ob-
jecto do terceiro livro

\
porem a Egreja tem emittidoalcmd^s-

*o
, acerca dos officios e do estado ecclesiastico em geral , mui-

tas disposiçoens que para maior clareza carecem de ser cJussili-

cadas em um livro á parte,
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mo meios de prover ás suas necessidades externas. O selimo li-

vro tem por objecto a vida no seio da Egreja eas relaçoens
dos indivíduos. Finalmente o oitavo apresenta o quadro
da influencia que o espirito e :i vida da Egreja tem exer-
cido (u) sobre o direito profano e as mudanças que d'ahi
resultaram. As relaçoens da Igreja com o Estado, em quan-
to aos pontos geraes, sam es!>oçadas no primeiro livro, e
em quanto aos pontos particulares na exposição de cada
doctrina. O direito das Egrejas grega e protestante está
reunido ao da Egreja ealholiea e todos três se aproximam
ou separam uns dos outros na razão da communhão ou di-
vergência de princípios em cada objecto.

§ 7% — D) Bibliographia.

Independentemente das fontes encontram-se abundan-
tes riquezas em os numerosos trabalhos scienlificos publica-

dos sobre esta matéria debaixo das formas e pontos de vista

mais variados. Só citaremos quando for occasião aquelles que

te referem unicamente a colleceoens de direito ou doctrinas

participares. Os escritos mais geraes entram em alguma das

classes seguintes: í. Obras bibiiographicas que indicam os

trabalhos sobre o direito canónico (v). II Escritos queser-

vem d'inlroducçao á sciencia , em que se tem tratado das

íioçoens geraes preliminares, das fontes e da historia litte-

raria dVste direito. Entre as numerosas obras d'esta espe-

(u) Este quadro não havia ainda sido delineado antes da
quarta edição do presente Manual ; e dá occasião a classificar

convinhavelmente certas matérias que d'outra sorte não entra-

riam senão com difficuldade na divisão do sjstema , ou não en-

contrariam nVlle senão um logar secundário
,

por exemplo a

Theoria do Direito Canónico sobre os Contractos , Fundos pu-

blico» e Testamentos
:,
também faz sobresair a poderosa iníluen-

cia da Egreja sobre as nossas instituieoens civis.

(v) J. A. a Riegger Bibliotheca júris canonici. Vind. 1761.

II. vol. 8. Também devemos mencionar os cathalogos geraes de
Lipenio , Fontana , Camus , e Ersch. .
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cie distinguem -se as de Doujat e de Glíick (iv). III. Tra-

balhos históricos A carreira foi encetada pelo sábio bispo

António Agostinho (x) ; mas ainda não ha uma obra que

abranja toda a historia do direito canónico: a da constitui-

ção da Egreja é tratada por Thomassino com uma erudi-

ção profunda, e com o verdadeiro espirito da historia (?/).

Sobre esta matéria devem consultar-secom alguma precau-

ção diversas obras da escola franceza (%). Plank em Alie-

manha colheu a maior parte de seus mater iaes em Thomas-

sino (a). A historia das fontes tem sido objecto de muitos

ensaios, porem incompletos e inutilisados pelo resultado de

oovas investigaçoens (6). A historia litteraria do direito ca-

(rv) J. Doviat. Praenotionum canonicarum libri quinque. Paris,

1687. 4. Mitav. etLips. 1770— 79. II. vol. 8., A. Plettenberg in-

troduetio in juscanonicum. Hildesh. 1692., I. E. Floerke Praeno-

tiones jurisprud. eçclesiast, Jenae 1723. Halae 1756. 8 , F. X.
Zech Preecognita jur. can. ad German.ise cathqlicae principia et

usum accommodata. Ingolst. 1749. 1766. 8. J. A. a Riegger Pro-
legomena ad jus eçclesiast. Vindd. 1764.8, J. Mulzer Intro-

duetionis in jurisprud. eçclesiast. positivam Germanornm Pars
I. sive PrascQgnitn. Bamb. 1770. 8, G. S. Lakics Prsecognita
jur. eçclesiast. universi. Vicnnae 1775. 8 , C. F. Glueck Pra;-

cognita uberiora universa; jurisprudentiae ecclesiasticse Germa-
norum. Haia; 1736. 8. C. Gaertncr Einleit, in das gemeirie
deutsche Kirchenreeht, Augsb. 1817. 8,

"(*) Ant. Angustio- Epitome júris pontificii veteris. Tarrac.
1586. foi. Rom. 1614. Paris. 1641. IJ. vol. foi.

(y) Thomassin Anciennc et nouvelle discipline de PEglise.
Lyon 1678, Paris 172.5, 3. vol. foi. Vetus et nova Ecclesne
disciplina circa beneficia. Paris. 1633. III. vol. foi. Magont.
1787. IX. vol. 4.

(s) P. de Marca de concórdia sacerdotii et imperii. Paris,
1641. 4. ed. Baluz. Paris. 1663. foi. ed. Boehmer. Francof.
1708. foi. Bamberg. 1788. VI. vol. 4. L. E. du Pin de antiqua
Ecclesia; disciplina dissertationes histórica*. Paris, 1686. Cólon.
1691.

(a) G. J. Plank Geschichte derchristlichkirchlichen Gesell-
schaftsverfassung. Hannover. 1303. 5 Th. 8.

(o) G. van Mastricht Historia júris ecclesiastici et pontifi-
cii. Duisb. Ifi76. 8. Haia;. 1719.' 8., J. Doujat Histoire du
droil canoniqu,;. Paris. 1677. 8., J. G. Pertsch kurze Historie

W. I. 4 . a
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nonico ainda nao está tratada em nenhuma obra especial,

porem somente nas introducçoens; encontram-se muitos do-

cumentos sobre esta matéria nos escriptos sobre a historia dos

auctores ecclesiasticos (c) e dos juristas (d). IV. Grandes

commentarios sobre o direito canónico em vigor. Os antigos 9

compostos segundo a ordem das decretaes, só sam bons para se

examinarem no estudo de quesloens especiaes acerca das quaes

subministram realmente informaçocns as mais verdadeiras

(e). Entre as obras sistemáticas (/) Van-Espen, em razào

des canonischen und Kirchenreclits. Leípz. 1753. , J Mulzer
Historia legum ecelesiasticarum positivarum, quibus in Germâ-
nia utimur. Bamb. 1772. 8., J, E. Pichler Geschichte vondem
Ursprung , Fortgang und dermaligen Zustand des geistliehen

Rerhts in Katholischen Laendern. Ulm 1773., (L. T. Spittler)

Geschichte des canonischen Rechts bis auf die Zeiten des fals-

chen Isidor. Halle. 1778. 8., e cora algumas adiçoens nas suas

obras completas. Stuttg. 1827 Th. I. , M, Dannenmayer His-

toria júris ecclesiastici. Vindob. 1806. 8,

(c) L. E. du Pin Nouvelle bibliothèque des a.uteurs ecclé-

siastiques. Paris 1693. XIX. vol. 4.

(d) G. Panziroli de claris legum interpretibuslibrí quatuor.

Venet. 1637. Lips. 1721. 4. Uma das obras mais preciosas é a-

do AbbadeMaur Sarti e de seu continuador Fattorini : De claris

archigymnasii Bononiensis professoribus a século XI usque ad

«eculum XIV. T. I. P. I. Eononia; 1769. P. II. 1772, foi. Tam-
bém recommendamos especialmente a cxcellente obra de Savigny

,

Histoire du droit romain au moyen age. No terceiro volume ,

capitulo XVII , trata individuadamente das obras sobre a his-

toria litteraria do direito.

(e) L. Eu gel Collegium universi jur. cânon. nov. ed. Salisb.

1770. 4. , A. Reiffenstuel, Jus can. universum juxta titulos li-

hrorum V. Decretalium. Venct. 1704. III. vol. foi. Ingolst. 1743.

VI. vol. foi.., J.Wiestnerlnstit. cânon, sive Jus ecclesiast. ad

Decretai. Gregor. IX. libros quinque. Monach. 1705. V. vol.

4. , F. Schmalzgruber Jus ecclesiast. univers. Ingolst. 1726.111.

•vol. foi. , V. Pichler Jus can. secundum Gregorii IX. Decreta-

lium titulos explanatum. Aug. Vind. 1728. 1741. foi. , Fr.

Schmier Jurisprudentia cânon ico-civilis seu Jus canonicum uni-

versum juxta libros. V. Decretalium nov. ed. Avenion. 1738.

foi. , P. Boekhn Commentarius in jus cânon, universum nov.

ed. Paris 1776. III. vol. foi.

(/) A Barbosa Júris ecclesiastici universi libri três de per-
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do seu tacto histórico e da nobreza de seu estillo, goza ain-

da d'uma estima e voga merecidas. A obra do benedictino

Zallwein , com quanto limitada- á constituição da Egrejae

as suas relaçoens com o estado, merece também particu-

lar menção, tanto por causa de sua profundidade, e da cir -

cunspecçâo de seu juiso, como porque toma em considera-

raçào as relaçoens particulares d'Allemanha e mesmo o

direito protestante (g). Os trabalhos modernos dos italia-

nos sam principalmente notáveis pela exactidão com qua

tratam as questoens de direito pratico (//,). Um commenta-

tÍo publicado em Allemanha é concebido em bom espirito,

porem a sua execução é defeituosa , e apresenta quando

muito uma compilação doutros auctores (i). Entre os es-

critores protestantes distingue-se Carpzow (k) pela sua in-

fluencia sobre a pratica de sua Egreja , o hollandez Gisb.

Voêt (/) pela discussão profunda dos princípios fundamen-

taes, B5hmer (m) pela erudiçcio histórica. O manual de

sonis , locis et rebus ecclesíastícis. Lugd. 1699. foi., T. Cabas-
sutius Theoria et praxis júris canonici. nov. ed. Venet. 1757.
foi. Z. Van-Espen Jus ecclesiasticum -universum hodiernae dis-

ciplinae prsesertimBelgii , Galliae, Germaniae et vicinarum pro-

vinciarum accommodatum. Cólon. Agripp. 1704. foi. nov. ed.

Mogunt. 1791. vol 4., P. Gibert Corpus júris canonici per re-

gulas naturali ordine digestas. Cólon. Allobr. 1725. III. vol.

foi.

(g) G. Zallwein Principia júris ecclesiastici universalis et

particularis Germaniar. nov. ed. August. 1781. V. vol. 8.

{h) Ubaldi Giraldi Expositio júris pontificii juxta recentio-

rem 'ecclesiaí disciplinam. Roma? 1769. III. vol. foi., C. S.

Berardi Commentaria in jus ecclesiasticum universum. Venet.
1778. IV. vol. 4. Benedicti Papai XIV. de Synodo di tcssana
libri tredocim. nov. ed. Augusta? Vindel. 1769. II. vol 4.

(i) Kritischer Kommentar ueber das Kirchenrecht por A

.

Frey. 2.a edição. (Só o titulo está mudado) Kitzingen. 1823. 3
vol. 8. , continuado por J. Scheill. IV. Abth. I. 2. B. V.
Abth. I.

{k) B. Carpzow Jurisprudentia ccclesiastica seu consistoria-

lis. Lips. 1649. Dresd. 1718. foi.

(/) Gisb'. Voetius Politica ecclesiastica Amstel. 1663. IV. vol. 4.

(m) J. H. Boebmer Jus ecclesiaslicum Protcstantium usura
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Wicse (u) ainda é citado cem frequência
;
porem a sua

inexactidão , estultícia e baixeza de sua polemica deviam
&\ha muito condemnu-lo ao esquecimento. V. Tratados me-
nos extensos. Depois de Lancelotti (o) tem npparecido nu»
merosas obras d'este género , e tem caído no esquecimen-

to. Aquellas que se tem publicado em França (p) e em
Allemanha (q) esguardam ordinariamente a situação parti-

cular do paiz. Em Itália, na Hespanha, e na Bélgica está

muito em voga o tratado de Devoti, sendojustamente pre^

sado, em razão da docta exploração das fontes (r). Os tra-

tados dos escritores protestantes consideram uns o direi-

to ecclesiastico catholico conjuntamente com o dos pio-

liodiernum jurís canonici juxta seriem Decretalium ostendens.

Hahe 1714.' nov. ed. 1756. VI. vol. 4.

(n) G. Wiese Handbuch dos geiíiâincn in Teutscldand uebli-

chen Kirchenrechts. Leipz. 17\)9. 4. th. 8.

(o) J. P. Lancelotti Institutiones júris canonici qúíbus jus

Pontificium singulari methodo libris quatuor comprehenditur.
Perus. 1563. 4.

(p) Fr. de Roye Institutionum júris canonici libri três adec-

çlesiarum Gallicaruin statum acqpmmodatii Paris. 1681. 12. Lips*

1722. 8., Cl. Fleury Institution au droit ecelésiastique. Paris

1687. 1767. 2 vol. 12. Institutiones júris ecclesiastici latinas

reddidit et cum animadversionibus J. H. Boehmeri edidit. J.

D. Gruber. Lips. 1724. Francof. 1759. 8.

(</) A. Schmidt Institutiones júris ecclesiastici Germânia?

accommodatíe. edit. HI.Bamb. 1778. II. vol. 8., Pll. HeddericH

Élementa júris canonici ad statum ecclesiarum Germanise, praj-

cipue ecclesiae Cóloniensis , accomodata. edit. II. Bonnae. 1791.

IV. vol. 8., M. Schenkl Institutiones júris ecclesiastici statui

Germaniae maxime Bavariae accommodatai. edit. X. cura J.

Scheill. Landish. 1830. II. vol. 8. , J. A. Sauter Fundamenta
júris ecclesiastici Catholicorum. ed. III. Frib. 1825. II vol. 8.,

J. J. Lang Geschichte und Institutionen des katholischen und

protestantischen Kirchenrechts. Erster Theil. Tuebing. 1827.

8. E. A. von Droste-HuelshoíT Grundsaetze des gemeinea

K.irchenrechts der Katholiken und Evangelischen , wie sie

in Deutschland gelten. Zweite Auílage. Munster. 1832. 2

Th. 8.

(r) J. Devoti Institutionum canonicarum libri IV. Ronue

1785 IV. vol. 8. Juxta edit. quart. Roman. Ganda? 1830. H',

vol. 8.
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leslantcs (s), outros o ultimo somente (t). VI. Tratados so-

bre o direito canónico de tal ou tal paizem particular". Exis-

tem sobre o antigo direito pratico dTIespanha (u) , França

(u), Áustria (10), e Prússia (r), sobre o direito prole siante

da maior parte dos paizes íTAUemunha (y) e sobre o esta-

is) G. L. Boehmer Pri nci pia júris canonici. edit. VIL Goet-

tm<r. 1302. 3. , G. Wiese Grundsaetze» Fuenfte Ausg. Goctting.

.1327. 3., Th. SehmaltzHandbuohdescanonischen Rechís. Drit-

te Auil. Berlin 1834. 8., K, ÍV. Eicliom Grundsaetze desKir-

chenrechts der Katholiselien mui der Evangelischen Religions-

partei in Deutschland. Goet.ting. 1851. 2. Th. 3., J. A. vou

Grolinan Gruiidsaetze des all^emeiíien , katholisehcn und pro-

testantisçhen Rirchenreclits. Frankf. 1832. 8.

(/) C. M. Pfaff Júris eeejesiaat iei íibri V. Francof. 1732. 8.,

C. F. Hommel Principia ji;ris eeclcsiasl iei Protestantium. Witt,
,1770. 8. . J. L. von jVJosheim AlJgcmeines Kirehenrecht der

Protestanten. Helmst. 1760, Fiankf. 1801. 8.. II. Stephani

das allgemeine canonische Rccht der protestantisehen Kircheiu
Teutscnland. Tuebing. 1325. 8., J. G. Pahl das ocffenlliche

Rccht der evangelisch-lutheriseheu Kirche iu Deutschland. Tue-
bing. 1827. 3.

(a) Gundisalvus Suaroz de Vaz Praxis ecclesiastica et secu-

laris cum actionum forjmilis et aotis processuum hispano sermo-
ne compositis. Salmant. 1583. Franeof. 1661. foi.

(v) Maximes du droit canonioue de France par L. Dubois.
Paris. 1681. 1633. 1«88- 1703. 2 vol. 12., Histoirc du droit

public ecelesiastiíjue franca is par M. D. B. (du Boullay) Paris

1738 1740. 2 vol. 12. Lond. 1750. 3 vol. 12. nouv. ed. (sem
data d'anno) 2 vol. 4. , Lois ecelesiastkpies de Frauee par L.
de Héricourt, Paris 17Õ6. 17*11. foi., Code ecelésiastique fran-
rais d^près les lois eeclesiastkpies deHericourt par M. Henrion.
•J.

íl
edic;.. Paris 1829. 2 vol. 8.

(w) G. Rechberger ílandbueiidcsoesterreiohischen Kirchen-
reclits. Zweite Aufí. Liuz 1 8 té. 2 Th. 8., em latim Linz 1813,
em italiano Veneza 1819.

(,r) G. A. Bielitz IlazidUich despveuásischeuKirclienreclits.
Zweite Aufl. Leipz. 1831. 8.

(y) J- F* Reuchlin Repertorium fuôf die Amtspraxis der
e\angeiiseh-luthcrischen Geistlichkeít ia Wirtcmberg. Reutl.
1813. 2 Th. 8., J. C. Pfister die evar.gelisehe Kirche icWuer-
temberg. Tuebing. 1321., C, G:u;pp das bestehende Rccht der
evangelische Kirche in Wueriemheig. Stuttg. 1830. 2 Th 8.

—

J. K-. F. Sehlegel Knrhannoiiveri isthes Kirclienreeht. ííannov.

l801.5Th8.~J.A.ZichnertlV.kUsdicsevanííelischcsKi^xVnr
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do d'este mesmo direito em Fmft^(fe), Austra(a), TransvI-
\ania (b)

?
Polónia e Lithuania (c). Uma obra particularmente

notável é aquella que appareceu sobre o direito actual das
Êgrejas reformadas nos Paizes-Baixos (d). Também ha tra-
balhos úteis sobre o direito eclesiástico da Inglaterra (c)

recht mit besonderer Beziehung auf Sachsen und andereevan-
gelische Laender. Meissen 1»*». 2 Th. 8 4 , C. G. Weber Syste-
matischeDa.istellungdesim Roenigreieh Sachsen geltenden Kir-
chenrechts. Leipz. í 819, Th. I. Abth. 1,2. Th. II. Abth. 1. 2. 3.
--K.W. Ledderhose Versuch einer Anleitiwg zum Hessenkassels-
chen Kirehenreeht refundido por E. H. Pfeffer. Cassei 182 1 . 8.

P. L. Roman Versuch eines Badisclien evangeli-;ch-lutherischen
Kirchenrcehts. Pforzheihi 1803. 8.— F. W. Sigestow Hand-
bueh des Mceklcnburgischen Kírchen und Pastorai recíits. Ros-
toek 1797. 8.— W. Otto Handbueh des besondern Kirchenre-
chts der cvangelisch-christlichen Kirche im Herzogthum Nas-
sau. Nuernb. 18^8. 8.— C. E, Arnit Handbueh der im Herzog-
thum Anhalt-Dessau geltenden Vorschriften

, welche das Kir-
chen und Sehulwescn betreíTen. Dessau 1837, 8.— N. J. Jo-
hannsen Versuch das kanonische Recbt, so weit es fuer die Pro-
testanten brauebhar ist, mit den eigenen Worten der Kirchen-
gesetze fuer die Herzogthuemer Sehleswig wnd Holsteinzu bele-

gen Friedrichsst. 1804. 2.
r

Ih. 4., C. F, Callisen Abriss des
VVissen&wuerdigsten aus den die Prediger in SchTeswig und Hols-

tein betreffenden Verordnungen. Zweite Auíi. Altona 1834.8.
(z) La discipline des eglises reformies en France. Saumur.

1675. 12., Annuaire ou répertoire ecclesiastique a 1'usage des

ógliscs réformces et protestantes de Fempire français par M.
Rabaut le jeune. Paris 1807. 8.

(o) J. Helíert die Rechte und Verfassungder Akatholiken ia

dcm Oesfcrreichischen Kaisersttate. Zweite Aufl. Wien 1827. 8.

(6) Chr. Heyser die Kirchenverfassung der A. C. Verwan-
dten im Grossfuerstenthum Siebenbuergen. Wien 1836. 8.

(c) II. G. Scheidemantel Khehengesetzbueh fuer dievange-

lische Confess-ion in Pólen und Litthauen. Nuernb. 1783. 8.

(d) Hedendaagsch Kerkregt bij de Hervormden in Neder-

land, door H. J. Roijards. Utrecht 1834. 1837. 2. D. 8.

(e) R. Hooker Of the laws of ecclesiastical polity eight

books. Lond. 1617. 2 vol. foi. Oxford. 1795. 3. vol. 8., E.
Gibson Codex júris ecclesiastici anglicani , or statutes , consti-

tution. etc of the Church of England methodically digested.

Second. edit. Lond. 1761. 2 vol. foi'. , R. Bum The ecclesias-

tical law. Eight edit. correct. by R. Ph.Tyrwhitt. Lond. 1824.

4. vol. 8.
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€ da Suécia (/ ). VII. Repertórios. Esta classe cTpbras só

é recommendavel para o uso ordinário e nào para os tra-

hallios scienlificos (g) VII f. Collccçoens de tratados edis

-

sertaçoens sobre o direito canónico (li). LX. Escritos peri-

ódicos- Estes dam impulso á sciencia pela communic/içao

rápida (ias opinioens (i),

(/) L. G. Rabenius Laorobok i Swenska Kyrko-Lagfaren-

lietcn. Oerebro 1737- 8, Swea Rikes Ecelesiastique Wark i al-

phubetisk Ordning af Swen Wilskmann. Oerebro 1781. 2 Del.

4., Foerfattaings-Lexicon elier alphabet. Samtnandrag oefwer

nu gaellande Ecelesiasiastik-Foerfattninger uti Sweriçe Fran
16. arhundr. till och med 1831. Foerfatt. af Magn. EkdahlVi-
ce-Pastor. Lindb. 1833. 4. A obra deF. W. von Schubert Schwe-

dens Kirehenverfassung und Unterrichtswesen. Greifswald 18.21.

2 Th. 8. concerne antes a Statistica do que o Direito.

(fj) I. Ferraris prompta bibliotheca canónica in novem to-

mos distribuía, nov. cdit. Romae 1784-90. IX. vol. 4.., Recuei l

de júrispjrudence canonique par Guy du Rousseau de laCombe.
Paris 1748. 1755. 1771. foi., Dictionnaire canonique par Du-
rand de Maillane. Lyon 1770. 4. vol. 4. 1776. 5 vol. 4. 1786.

6 vol. 8. , Andr. Mueller Lexicon des Kircbenreclits und der

roemisch-katholischen Litur<He. Zweiete Auíl. Wuerzb. 1838.

5 Th. 8.

(Ji) Tractatus ex varais jurie interpretibus collecti. Lugd.
1549. XVIII. vol. foi. Tractatus universi júris. Venet. 1584.
XXIX. vol. foi., J. Th. de Rocaberti Bibliotheca máxima pontu
ficia. Romae 1695. XXI, vol. foi., G. Meermann Nov us the-

saurus Júris civilis èt çanoriici. Hagse 1751. VII. vol. foi. 4.

Schmidt Thesaurus j uris ecclesiastici. Heidolb. 1772. VII. vol. 4.

(í) Archiv der Kirchenrechtswissenschaít herausgegeben vou
C. C. Meiss. Frankf. '(desde 1830) 8., Annalen des katholis-

then
,
protestantischen und juedischen Kirchenrechts herausge-

geben von H. L. Lippert. Frankf. (desde 1831) 8.



PRINCÍPIOS GERAES.

CAPÍTULO I.

BASES DA EGREJA CATHOLICA.

§8. — 1. Fundagao da Egivja. A) Jesus-Chiisto.

; P@P uando chegou o tempo om que segundo as divina?

S<fff?V Wè. Prome5sas o género humano decaído devia receber

ã^áS u,T1 ,cdemplor e uma nova revelação, appareceit

Ba' 3§S?8l Jesus na Galilea e na J udea; fallou ao j)ovo da gran-

de época que seavisinhava (/.:), escolheu, entre aquelie.s que

criam nVUe, dozedi-cipulo? íntimos íl^ e encarregou-os com
atenta outros (??i) doirem, ricos dedons sobrenuturaes, annun-

ciar aos homens que era chegado o reinado de Deus. fviri

suas praticas com seus discípulos revelou-lhes a sua missão

de Chrisío filho de Deus (??) ; assignalou-lhes esta crença

como base da Egrejá , sociedade visível que fundava rfel-

]es (o) , e cujo poder devia eslender-se ao reino invisível

do ceu (p). Na véspera da sua Paixão, que elle-mesmo

(*) Mal th. IV. 17. 23.

(I) Joann. I. 35-51., Matth. IV. 18-22. X. 1-42., Maré.

I. 16-20. VI. 7-13., Luc. IX. 1-6.

(m) Luc. X. 1-22.

(n) Matth. XVI. 13-20., Marc. VIII. 27-30., Luc. IX.

18-21.

(o) Ma th. XVI. IR.

to) Matth. XVI. 10. XVIII. 17. 18.
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havia predito muitas vezes, ceando com os seus discípulos

benzeu o pão e o vinho, que repartiu por elles como seu

Corpo e sangue ^ mysterio que lhes mandou celebrar em.

sua memoria (</).* Depois da sua ressurreição, appareceu

ainda aos seus durante quarenta dias , e então revelou aos

onze discípulos qUe haviam permanecido fieis a sua voca-

ção sublime (r) , e lhes conferiu, com o poder de perdoar

os pcccados (s) , a missão solemne (Tabrir a todos os povos,

o reino da bemaventurança por meio do baptismo e da pre-

gação da sua doctrina (t) ; em fim deixou-os depois da no-

va promessa da descida do Espirito-Sancto sobre elles (u).

ê da sua própria assistência até o fim dos séculos (u).

§ 9. — B) Os apóstolos e as communs que fundaram.

Os apóstolos haviam completado com a escolha de
Matthias o seu numero primitivo (w) ; o Espirito-Sancto

descendo sobre suas cabeças no dia de Pentecostes com uma
forma visível havia posto o sello á sua divina missão (x) ;

elles a Começaram seguidamente no meio dos judeus reu-

nidos de todos os pontos da Judêa em Jerusalém {y) , e

erigiram na commum nascente o cargo especial de cui-

dar dos pobres e da administração dos bens para se entre-

garem exclusivamente ao ministério da palavra divina. En-
tão foram escolhidos sete diáconos na commum , e se

lhes imprimiu o caracter do cargo* por meio da oração e

da imposição das mãos (&j< Os anciãos da commum (a)

(9) Matth. XXVI. 2629. Márc. XIV. 22-2(3. , Luc; XXII.
14-20.

(r) Luc. XXIV. 46-48., Act. I. 8.
' (s) Joann. XX. 21-23.

(/) Matth. XXVIII. 16-20. , Marc. XVI. 14-18.

(«) Joana. XIV. 16-26. , XV. 26. XVI. 13. > Luc. XXIV,
49. , Act. I. 4-8.

W Matth. XXVIII. 20.
(w) Act. I. 15-26.

(*) Act. II. 1-4.

{y) Act. II. 5_4l.
(z) Act. VI. 1-6.

(a) ir^crtfriw, Act. XI. 30, XV. 2, 4, 6.22.23. XVI. 4,
W. I. 4. B
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smiuítauêamente conselheiros e vigias , tinham por chefe e

superior o apostolo Tiago, que por occasião da dispersão

dos outros apóstolos havia ficado n'eáta qualidade em Je-

rusalém (ò). Segundo este modelo, os apóstolos e os com-

panheiros- de seus trabalhos instituíram as outras communs
fora da Palestina ; collocaram á testa de cada uma d'ellas

-muitos anciãos (c) que as suas attribuiçoens faziam também
designar debaixo do nome de vigias (d) , e aos quaes es-

tavam subordiníidos os diáconos (e). A direcção soberana

pertencia aos próprios apóstolos
,
particularmente ao apos-

tolo fundador da commum , os quaes a visitavam pessoal-

mente , dirigiam-lhes instrUeçoens e exhortaçoens , e ins-

tallavam delias em uma e outra parte para os representar

fixamente (/) os seus discípulos
( g), que sagravam por

meio da imposição das mãos (h) ; estes sagravam outros do

mesmo modo (i). Em pouco tempo todas as grandes com-

muns foram dotadas , ou pelos mesmos apóstolos , ou pe-

los seus discípulos , com um chefe continuador ^do minis-

tério apostólico e designado sj debaixo do nome á^Epis-

copus (k). Por conseguinte aorganisação das communs re-

(b) Act. XXI. 18.

(c) Act. XIV. 23.

(d) Enxofrei, Act. XX. 17. 28., Tit. I. 5. 7., Clemens

(t 101) ad Corinth. I. 42. 44.

(e) I. Tim. III. 9-13.

(/) Testemunha os poderes o instrucçoens que recebiam dos

apóstolos. Tit. I. 5. II. 15., Tim. 1. 3. 4. V. 19-22.

(</) Foi assim que S. Paulo deixou Timotheo emEphesoi' e

Tito em Creta I. Tim. I. 3. , Tit. I. 5. , e que S. Paulo e S.

João sagraram o primeiro a Lino e Clemente em Roma , o se-

gundo a Polycarpo em Smyrna. Iremeus (j 201) contra hseres.

III. 3. , Tertullian. (f 215) de praíscript. hau-etic. c. 32.

(h) II. Tim. I. 6.

(i) I. Tim. V. 22.

(jfc) O Episcopado nao saiu pois do presbyterado, mas sim do

ministério dos apóstolos e de seus companheiros. Logo , é ver-

dadeiramente dirigem divina e apostólica , e ate este princi-

pio tem sido mui vivamente defendido pelos sábios da Egreja

episcopal anglicana, Hammond, Pearson, Beveridge, Dodwell,

Bin<diam e Usser. Pelo contrario, os presbyterianos e a maior

parte dos escritores protestantes d^llemanha , só consideram o
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pousava em três ordens de funcçoens bem distinctas, o epis-

copado, o presbyterado (/) e o diacunado (m).

episcopado comn uma instituição emanada da Egreja. Em pri-

meiro locar fimdam-so ém que segundo Aet.XX, 17. 2». E^to"

10 itot et.'*ptffu»Tipof teriam tido a mesma significação no tempo

dos apóstolos, e que segundo Philipp. I. I. ,
Tim. III. I. 8. ,

Clemens ad Corintnios I. 42. 44. as cóminuns não teriam sido

confiadas senão a mie-x, * 01 "'esta mesma aecepção e a Aa^o»oi.

Porem isto nada prova em quanto a questão principal, porque

então ainda o ministério episcopal era precisamente exercido pe-

los mesmos apóstolos. Em segundo logar de que as duas desi-

gnaçoens eram primitivamente empregadas em uma aecepção com-

mum, querem concluir que o episcopado comprchendido no pres-

byterado só com o tempo foi desmembrado «Telle. Porem os ter-

mos não provam aqui nada sobre o estado das coisas. Com effei-

to nem ainda os apóstolos, cujo ministério era por certo essen-

cialmente d ifforente do presbyterado, deixavam de se dar com fre-

quência asi-mesmos ã simples qualificação de irpsffovrtpoi'. Em ter-

ceiro logar invocam Hieronym. ad Tit. I. 7. (cm Gratian. c.

5. D. XCV.) ad evangel. epist. 101. (c. 24. D. XC11I.) ,
Isi-

dor. Ilispal. etymol. VII. 12. (c. I. § 12r D. XXI.
) ;

porem
estas auetoridades já merecem a exprobração de não terem sabi-

do distinguir o episcopado exercido pelos mesmos apóstolos an-

tes da consagração dos bispos e de terem ligado demasiada im-
portância ás palavras. Uma consequência d'este erro capital 6

representar os primeiros bispos insulsamentc e á moderna como
simples directores docollegio dos Presbyteros que insensivelmen-

te e por uma usurpação progressiva se teriam elevado a um po-

der superior, A este respeito estam destituidos de provas, e re-

cusam-se á ver que desde os primeiros tempos apparece o episco-

pado com uma força e dignidade particulares que provém pre-

cisamente de se renovar n'elle a continuação do ministério apos-

tólico. Ignat. (j- 110) ad Smyrn, c. 8 ? ad Ephes. c. 3. 4., ad
Trallian. c. 2. 3.

(I) Collocava-se figuradamente o presbytorado em relação ao
episcopado na razão dos apóstolos em relação a Christo. Er o
que mostram as cartas de Sancto-Ignacio , citadas em a nota
m. Sol>re esta imagem repousa também o texto seguinte por
meio do qual se quer falsamente estabelecer que na primitiva
ate mesmo os presbyteros eram considerados como suecessores dos
apóstolos: Const. Apost. IT. 28. Presbyioris,— seponatur dupla
ctlam portio in grat.iam Apostolorum CLristi

,
quorum locum

tenent tànqúam consiliarii episcopi et efclesia-í corona.
(m) Ignar.

(f HO) ad Smyri , c 8, Omnesopiscopum seqni-
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§ 10. — C) Pedro e sua vocação!

Jesus, quando revelou a seus discípulos a sua missão

de Christo , filho de Deus , e a fundação de sua Egreja ,

disignou com um accento particular um d^lles como pe-

dra fundamental do edifício (n) : elle expressava por isto

que a Egreja para conservar com a universalidade a sua

unidade interior devia reconhecer exteriormente um cen-

tro visível. Por' conseguinte a Egreja foi constituída no seu,

principio como um corpo único , cujos membros estendi-

dos pelos apóstolos sobre todos os povos deviam perseverar

lia unidade pela sua união com Pedro e seus successores

(o). Em Roma fixou Pedro a sua residência e conquistou

a gloria do martyrio (p) ; logo é na sá-apostolica de Ro-

mini, ut Jesus Christus Patrem ; et Presbyterium ut Apóstolos.

Diáconos autem revereamini utDei mandatum. -—AdMagnes.

c. 6. Hoc sit vestrum studium in Dei concórdia omnia agere,

episcopo presidente Dei loco et presbyteris loco senatus aposto-

lici, et diaconis, quibus commissum est. ministerium JesuChns-

ti.— ad Trallian. c. 3. Cuncti similiter revereantur diáconos,

ut mandatum Jesu Christi , et episcopum ut Jesum Chnstum,

qui est filius patris
;
presbíteros autem ut cqncessum Del, et ut

coniunctionera Apostolorum.

in) Matth. XVI. 18. 19.

(o) Origenes (f 234) in Rom. I. 5. 10. Potro cum suinma

Terum depascendis ovibus traderetur et super illum velut super

terram fundaretur ecclesia, etc.— Cypriani (| -258) epist. LXX
Ecclesia una , a Christo domino supra Petrum origine unitatis

et ratione fundata.— Tdem de nnitate ecclesise (apud Gratian.

c. 18. c. XXIV. q. i.)— Optat. Milev. (c. a. 350) adv. Par-

men. VII. 3. Bono unitatis beatus Petrus— et praferri Apos-

tola omnibus meruit ', et claves regni Ccelorum commumcandas

cseteris solus accepit.

(p) f Este facto histórico tem sido posto em duvida apesar do

testemunho dos mais antigos padres da Egreja , entre outros

Ireneu , mas por motivos de tão inaudita fraque/a
,
que se lhes

podem oppor até mesmo os escritores mais eruditos do protes-

tantismo , Blondel , Gasaubon , Pearson , Cave, Basnage, Ham-

mond, Hugo Grocio, Gieselcr , e outros.
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ma que repousa a unidade da Egreja (7); ó aella quede-

>'em referir se todos os seus membros (r).

§ 11. — II, Da Egreja na sua essência. A)
Exposição geral.

Se se reúnem todos estes faetos para indagar a idèa

geral que Telles existe, resulta que a Egreja foi ins-

tituída mesmo por Jesus Christo como sociedade visível,

uma, universal, apostólica, verdadeira e sancta , ne-

cessária á salvação. I. Eila é visível, porque repousa

em uma base e um centro visíveis, e porque a doctrina

e os sacramentos que tem de Christo sam signaes visíveis

(s). II. Ella é uma, porque depois da sua origem re-

(</) Cyprian. ff 258) epist.LV. Post istaadhuc insuper pseu-

doepiscopo sibi abhseretieis constituí» navigareaudent et ad Pe-

tri cathedram atque ad eeelesiam prineipalem , unde unitas sa-

cerdotalis exorta est, aschismatieis et profanis litteras ferre, nec

cogitare cosesse Romanos quorum fides Apostolo praedieantelau-

data est, ad quos perfídia habere 11011 possit accessum.— Optat
Milcv. (e. a. 350) adv. Parmen. II. 2. Igitur negare non potes,

scire te in urbe Roma Petro primo cathedram episeopalem esse

collatam , in qua sederit omnium Apostolorum caput Petrus
;

unde etCephas appellatus est.— e. 25. c. XXIV. q. 1. (ITiero-

nvm. c. a. 386.) ^-c. 35. c. II. q. 7. (August. c. a. 412.)
(r) Irenqeus ff 201) contra haeres. III. 3. Adhanc enim fro-

manam) eeelesiam propter potiorem principalitatem neeesse eàt

omnem convenire qcclesiim. Paraatíenuar o peso d'cste texto,
imaginaram-se muitas explieaçoens que em parte se contradizem
a si-mesrnas; d'ahi resulta uma prova, e é que 110 texto ha al-

guma coisa que inquieta vivamente e de que senão podem des-

fazer. O ultimo ensaio d^sta espécie por Gieseler é refutado
por Dõllinger, Kirehengeschichte. Th. I. § 33.

(s) Bellarmin. de ecclesia militante lib. III. cap. 12. Ec-
clesia enim esl soeietas quoídam , non angelorum , íiêque ànl-
marum

, sed houiinum. Non atitem dici potest soeietas homi-
num, nisi in externis et visibilibus signis consistat. Nam non
est soeietas, nisi se agnoscant ii

,
qui dieuntur socii ,• non au-

tem se possunt homines agnoscere , nisi societatis vincula sint

externa et visibfíia. — Unde Àugustiiius , libro XIX , contra
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conhece como lei fundamental (/) uma doclrina que pela

ma essência divina é uma, immutavcl e indivisível (u) e

porque esta unidade interior st 1 produz exteriormente na

unidade do episcopado (v). A unidade e a immutabilidade

não devem entender-se senão do deposi lo sagrado dasrevela-

coeru deChristo, e nâo das disposieoens que a Ep;reja crô

dever tomar para a sua disciplina (w) , e que el!a man-
tém ou modifica segundo as fases da vida dos povos e

o caracter de cada época (<r). III. Eíla é universal

Faustum , cap. n. in nullum , inejuit, nomen religionis , seu

verum, seu falsum , coagulari homines possuo t , nisi aliquo si-

gnaeulorum seu sacramentorum visibilium consortio colligentur.

(/) Ignat. (| 110) a"d Philadelpb. c. 4. Operam igitur detis,

ut unaeucharistiautamini. Una enim est caro domini nostri Je-

su Christi et unus cálix in unitatem sanguinis ipsius
i

unurà

altare, sieut unus episcopus cum presbyterio etdiaconis.— Idem
ad alagues, c. 7. In unum convenientibus una sit oratio ,

una

depfecatio ', una mens , una spes , in caritatc , in gáudio incul-

pato. Unus est Jesus Christus
, quo nlhil proestantius est. Ora-

nes itacfue velut in unum tem pium Dei concurrite ,
velut ad

unum alfaie , velut ad unum Jesum Christum ,
q'«i ab uno pa-

tre prodiit, et in uno existir, in unum revertitur.— CyprU-

nus (| 258) epist. EXX. Et baptisina unum sit, ét Spiritus

sanetus unus et ecclesia una, a Cbristo domino supra Fetruih

origine unitatis et ratione fundata.

(u) I. Cor. 12. 13 \ Ephes. I\
T

. 4-0,

i
v ) Cypriani (j 258) de unit. cccles. (apud Gratian. c. 18.

c. XXI\1 q. i.)— Idem epist. LIT. A Christo unoecèlesiá per

totum munduin in multa memfrrâ divisa, item ppis^opatus unus

episeoporum multorum concordi numerositatc diítusus.

(w) C. ii. D. XII. (Augustin. a. 400), c. 2. D. XIV. (Leo

I. c. a. 443).

(x) O estudo das diversas épocas subministra aprova d i so,

e mostra com espeeialidade as formas d^dministraeão èçclesias-

tiea e civil sempre em estado de correlação, eexerwítido uma so-

bre outra uma influencia reciproca. Aquelle pois c\ue penetra

até os seus promenores a constituição da edade media, e tem

ínteíligencía para fazer confrontaçoens, encontra ahi a chave de

muitos pontos da disciplina ecclesiastica, que o ospirito previni-

do da nossa época nâo pule apresentar senão debaixo (Vum as-

pecto odioso. Noinikdambntc efeudãlismio influiu muito sobre o
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f >/), porque a missão que recebeu de Chrislo abrange todos os

homens e todos os tempos, e porque em virtude (Tesla missão

í ende os seus membros sobre lodos os povos (*) .IV. Ella

é apostólica, porque conserva e perpetua na serie nâo inter-

rompida dos bispos, suceessores dos apóstolos, o poder con-

ferido áquellcs por Ciiristo , e por isso se encontra sempre

e. em toda a parte em estado de provar a legitimidade de

sua existência (a). V. Ella o verdadeira e sancta, porque

Ghriàta lhe prometteu a protecção do Espirito-Sanclo

,

e a sua assistência até o fim dos séculos. VI. Emnm ella

é necessária á salvação (6), porque a missão de Jcsus-Chíis-

esplrito e as formas da administração ecclesiastica. E' o quo se

observa particularmente na antiga constituição da corte papal

e do estado da Egreja, no systema dos Benefícios, na arrecada-

ção das tarifas pela Sé de Roma, e em muitos antigos usos o

formulas era parte ainda usadas. Da mesma maneira a historia

da Jurisdicção ecclesiastica edas Exempçoens não pude ser con-

siderada fora das relaçoons politicas contemporâneas.

(?/) A expressão x^OoKi^ ^xx^w* 01 enco«tra-se já em Ignat.

(| í 10) ad Smyrn. c. 8.

(z) Cyprian (f 253) epíst.LII. Unaecclesia pertotum mun-
dum in multa membra divisa.

(a) Tertullian, (|21ò) depracscript. haereticor. c. 32. Edant
ergo (hoeretici) origines ecelesiarum suarum ^ evolvant ordinem
episcoporum suorum, ita per succcssiones abinitiodecurrentem,
ut primus ille episcopus -aliquem ex Apostolis vcl apostolicis vi-

ris, qui tamen cum Apostolis persaveraverint , habuerit auclo-

rem et antecessorem. Hocenim modoecclesirc apostólicas census

suos deferunt : sicut Smyrmeorum ecclesia Polvcarpum a Joan-
ne conlocatum refcrt : sicut Romanonun Clementeni aPetro ov-

dinatum edit. Perindeutique et cetcra* exhihent, quos ab Apos-
tolis in episcopatum constitutos apostólica seminis traduces ha-
beant.

(b) Ignat. (| 110) adEphcs. ç. Sr. Nemo errei : nisi quis ir-

tra altare sit
,
privatur pane Dei. — GWi ígitur noii venit ad id

ipsum, hicjain superbit et se ipsum judicavit.— Cvprian. (|
2ã«) do ítriit. eecles. Gtuisquis ab ecclesia segrégatus adulterai

jungitur, a promissis ecclesia; séparàtur, nce pervenit ad Cliris-

li pramiia. — Augusiin.
(f 43©} de unit. e<Kiles'. c. 2. Viltfbu

manifestum est, cum qui non est in mímbris í
'hr;-.1.i ClaMia-

nam salutem habcie non posse.
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ta tem principalmente por objeclo a redempção e a sanctí-
ficaçâo do homem, e porque a doctrina e os sacramentos
instituídos expressamente por elle com este fim (c) não se
encontram puros e completos senão na verdadeira Egreja.
Dizendo-se necessária, a Egreja só expressa a conv°icção
mtima da sua^verdade (d) e do fim que lhe impoz Chris-
to. Quando n'esta convicção condemna como uma deser-
ção do estandarte de Christo o erro que se levanta contra
ella, não pronuncia sobre o individuo; porem, assim co-
mo elía ao pé do baptismo da agua reconhece um baptis-
mo de desejo (e>, deixa egualmente ao juízo de Deus, o
admíftir á communhão dos sanctos ou Egreja triunfante
aquelles que , na proporção das suas forças anhelaram pe-
la verdade e ficaram innocentemente no erro.

§ 12. — B). Relação com a Egreja invisível.

A titulo de sociedade exterior e visiveí, compre-
hende jt Egreja todos aquelles que por certos actos exte-

riores se declaram seus membros. Tcdavia a sua existência

não reside i^esfa manifestação material; ella tem um la-

do invisível e voltado para Deus do qual a dieta manifes-

tação não é mais do que a capa exterior. Os verdadeiros

e perfeitos membros da Egreja sam pois unicamente aquel-

les que, alem da associação exterior, lhe sam unidos do
fundo d'alma. Debaixo do ponto de vista humano ella

comprehende até mesmo os maus em quanto elles perma-

necerem exteriormente tinidos á sociedade; vice versa

pode haver membros que não lhe sejam unidos senão em

(c) Marc. XVI. 16., Joami. III. 36. XVII. 3.

(d) Toda <a crença , toda a Egreja , ainda mesmo o amor ás

sciencias, e o zelo em propagar uma verdadeira convicção, re-

pousa n
,
esta persuasão da necessidade éda força salutar d^qui'-

]o que sq tem por verdadeiro. Com efleito, de outra ?orte, que

differença haveria entre a verdade e o erro, e com que direito

determinariam combate-lo ?

(e) C. 34. 149. D. IV. de cons. (Augustin. c. a. 412.)
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espírito sem nenhum signal exterior (/) : Logo os mem-
bros que conta a Egreja visível podem ser differentes d'a-

quelles que o sam verdadeiramente diante de Deus. Po-

rem , no que toca á acção da Egreja n^ste mundo , esta

distincção não tem consequência, porque em virtude das

promessas de Christo e apesar da mistura de membros fal-

sos ou puramente apparentes, ella permanece sempre era

sua integralidade a Egreja verdadeira e depositaria dos ver-

dadeiros meios de salvação (g),

§ 13.— III. Do poder na Egreja*

Da essência e do fim da Egreja deriva-se uma tripli-

(/) Bellarmin. de ecclesía militante lib. III. cap. .2. No-
tandum autem cst ex Augustíno in breviculo collationis collat.

111. , ecclesiam esse corpus vivum , in quo est anima et corpus.

Et quidem anima sunt interna dona spiritus sancti, fides, spes,

caritas :, corpus sunt externa
,

professio fidei , et communicatío
sacramentorum. Ex quo fít, nt quidam sint de anima et corpo-

re ecclesiae, et proinde uniti Christo capiti interius et exterius
^

et tales sunt perfectissime deecclesia-, sunt enimquasi, memora
viva in corpore

,
quamvis ctiam inter istos aliqui magis, aliqui

minus vitam participent , et aliqui etiam solam initium vitae

habeanl , et quasi sensum , sed non motum , ut qui habent so-

lam fidem sine caritate. Riirsum aliqui sint de anima, et non
de corpore, ut catechumeni , vel excommunicali , si fidem et

caritatem hãbeánt
,

qiiod fieri poíést. Denique aliqui sint de
corpore

, et non de anima, ut qui nullam habent internam yir-
tutem

, t?t lúmen spe aut ti more aliquo temporali profitentur fi-

dem ef in sácramentis communica i)t sub regimine pastorum.

(</) Bellarmin. de eeclcsia militante lib. III. cap. 9. Dico
feitur, epheopum malum

,
presbvterum malum, doctorem ma-

lum, es.se membjra mortua, et proinde non vera, corporis Chris-
ti

,
quantufn attinet átí raíionem membri , ut est pais quaedam

vivi corporis tamen esse Veríssima membra in ratione instru-
ínenti , id est papam et episcopos es e vera capita , doctores ver
ros óculos, seu veram linguarii hujus corporis. Et ratio est, quia
nninbra constituuntur viva per caritatem

,
qua impai carent

}

-il instrumenta operativa constituuhtur per potestatem sive oi-
dmis, sive jurisdictinnis

,
qme etiam sino grafia esse potest.

Num etsi in corpore naturali non possit memorum mortuam es-
se vernm mstruriieritum opera tiôriís', tameíi in corpore mvstieo

w. í. » a
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cc aUiibiiiçãor a administração dos sacramentos instituídos

por Christo, a pregação de sua doctrina, o estabelecimen-
to e a conservação da disciplina. Eslas attribuiçoens cons-
tituem o poder da Egreja que se divide por conseguinte
em três ramos

: a administração dos sacramentos , o ensino
da doctrina, e o poder administrativo e jurisdiccional (/i).

§ 14. — IV. Exercício do poder da Egreja. A)
Administração dos sacramentos.

A? instituiçoens da Egreja nos primeiros tempos apre-
sentam uma distincçâo tríplice relativamente á administra-
ção dos sacramentos

:
I . A administração de certos sacramen-

tos, nomeadamente o direito de ordenação (i) , só perten-
ce aos bispos (&), e este poder especial lhes é conferido pe-
la sagração. II. Outros sacramentos, particularmente o
sacrifício do corpo e sangue de Jesus-Christo em conformi-
dade com o que prescreveu na celebração da côa

, podem
ser administrados por simples clérigos. A este sacrifício que

potest. In corpore enim naturali opera pendent exbonitate ins-

tríitttenti
,

quia anima non potest bene operari , nisi per bona
instrumenta, nec opera vitae exeròere, nisi per instrumenta vi-

va : at in corpore mystico opera non pendent ex bonitate aut

vita instrumenti. Anima enim hujus corporis , id est Spiritus

Sanctus , aeque bene operatur per instrumenta bona et mala
,

viva et mortua.

(h) Estas distineçoens est.am em a natureza das coisas ^ to-

davia só na edade-media se tornam objecto d'uma divisão sys-

tematica. S. Thomaz d'Aquino divide em varias passagens a

spiritualis poiestas em poiestas sacramentalis ejurisdiccionalis. D'a-
hi provem a divisão cm poiestas ordinis ou minikterii e poiestas

jurhdicíionis
,

geralmente adoptada nos tratados modernos. O
poder de doctrina poiestas magisterii ahi é expressa ou tacita-

mente comprehendido no poiestas ordiuis. Sem embargo d'isso

é um erro
}
porque os dois poderes sam inteiramente distinctos,

tanto pelo seu objecto , como pelo modo de sua acção.

(i) Chrysostom. (f 407) homil. XI. in epist. ad Timoth. I.

cap. 3. Sola enim impositione manuum superiores sunt episcopi,

et hoc uno videntur antecellere presbyteris.

(k) Cone. Trid. Sess. XXIII. cap, 4. de ordine.
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a Egreja venera como ornais sublime de seus sacramentos,

se refere o sacerdócio presbyteral da nova alliança (/) , e

n^elle tem os presbyteros um poder egual ao dos bispos

(m). Este sacerdócio, segundo o exemplo dos apóstolos,

é conferido pelos bispos por meio da ordenação, a qual,"

em razão dos dons extraordinários que communica , lam-

bem é olhada como um sacramento (n). III. Para ajudar

na administração dos sacramentos e outras funcçoens eccle-

siasticas, instituiu-se alem dos diáconos, os sub.diaconos

,

acólitos, exorcistas, leitores, e cada um d'estes graus foi

ligado a uma ordenação mais ou menos solemne (o). A
jerarquia compoem-se pois dos bispos, presbyteros e minis-

tros (p). Os officios inferiores é verdade que tem desap-

parecido em parte; comtudo as ordenaçoens que os confe-

riam tem sido conservadas como graus preparatórios para

o sacerdócio de maneira que vem a alcançar-se por meio
das sete ordenaçoens actualmente chamadas jerarquia da
ordem

.

§ 15. — B) Do Ensino. 1) Organisaçao deste poder.

Jesus-Christo deu aos apóstolos a missão solemne d'en-

sinar todas as naçoens (q) eajunctou-lhes a promessa da as-

sistência do Espirito-Sancto até o fim dos séculos (r)
;
por-

to" Cyprian. (| 258) opist. LXIIL, Idem adv. Judseos lib. I.

c. 16. 17., Cone. Trid. Sess. XXIII. cap. I. de ordine.
(m) Cyprian. opist. LVIII. Cum episcopo presbyieri sacer-

doiali honorc conjuncti. Eichorn
?
Kirchenrecht I. 19. 25. 465.

470-473.
, não comprehendeu o caracter próprio do sacerdócio,

nem a sua relação exclusiva ao sacrifício •, a egualdade dos bis-
pos e dos presbyteros no sacerdócio faz-lhe tirar a consequência
falsa de que primitivamente devia existir também a respeito dos
outros actos sacramentaes.

(n) Cone. Trid. Sess. XXIII. cap. 3. de ordine.
(o) Cone. Trid. Sess. XXIII. cap. 2. de ordine.

(p) Cone. Trid. Sess. XXIII. can. 2 de sacram. ordin.

(7) Matth. XXV11I. 19. 20., Marc. XVI. 5-20.
(r) Joann. XIV. 1G. 17. 26. XV, 26. XVI. 13. Act. I. 8.
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isso instituiu para a sua Egreja um poder cTensino neces-

sariamente geral, infallivel e de todos os tempos. Este po-

der continua no corpo dos bispos como successores dos após-

tolos. Este corpo devendo essencialmente ser um (s), e nao

subsistindo a unidade senão pela harmonia década um dos

membros com o centro commum , a Sé-apostolica de Ro-'

ma apresenta-se como a cabeça de todo o corpo doclrinan-

te, e nao ha legitimidade d'ensino, nem segurança de do-

ctrina íóra da união com ella.

§ 16— @) Meios de tradicção da doctrina.

Jesus iniciou os seus discípulos na sua missão em um
commercio intimo de muitos annos, porem nao lhes fez con-

signar coisa alguma por escrito tanto acerca da sua doctri-

na como da sua vida. Por conseguinte os testemunhos a

seu respeito ,
quando morreu , só repousaram na tradição

oral dos apóstolos e dos discípulos. Não foi senão paulati-

namente que seus discípulos e outros redirigiram simp!es

relaçoens segundo esta tradição; e o que depois da sua as-

censão se havia passado entre os apóstolos foi descrito da

mesma maneira. Em quanto á doctrina, foi desinvolvida

pelos apóstolos, ou em instrucçoens oiaes , ou em epistolas

(t) que dirigiam a seus discípulos ou a diversas communs,

Todos estes escritos circularam a principio isolados ; mas

foram successivamente colligidos, e depois d'immensas ®

escrupulosas investigaçoens, discriminados de falsos escritos

que se haviam similhantemente espalhado (u). Portanto a

Escritura-Sagrada não é a única nem a mais antiga via de

tradição da doctrina de Christo. Ainda mais, ella deve á

tradição oral e ao ensino vivo a sua existência, inspiração

(s) V. §. II. Notas t. u. v.

(t) II. Thess. II. 15.

(u) Sobre este ponto remetto para Hug : Introdaction aux

ccrits du nouveau Testument,
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e authenticidade : e está subordinada ao seu testemunho e

interpretação no caso d^insuíheiencia do texto (u).

§ 17. — C) Do governo da .Egreja..

Os Apóstolos, com a missão de fundarem o reino do

Deus por meio da conversão dos povos á doctrina de Quis-

to, haviam recebido o poder de determinar e manter nas

communs christans a ordem proporcionada a este fim. Côns-

cios d'este poder criaram os empregos necessários (to), no-

miaram os anciãos (x), estabeleceram as regras da discipli-

na ecclesiastica (i/) e castigaram os recalcitrantes por meio

de severas admoestaçoens ou diurna exclusão total (%). In-

vestiram do mesmo poder os seus representantes e successo-

res (a) , e deste modo dotaram os bispos com este ramo do

ministério apostólico. Porem como Pedro havia sido esco-

lhido entre os apóstolos para ser a base e o centro da Egre-

ja , achou-se por isso revestido , bem como os seus succes-

sore-, d'uma auctoridade especial correspondente aeslehm>

a qual se foi desinvolvendo com o decurso do tempo. Alem
d -isso o desejo d'estreitar os laços e de facilitar a adminis-

tração fez nascer pouco a pouco entre o primaz da Sé de

Roma e os bispos vários graus intermédios aos quaes se as-

signaram direitos determinados no governo da Egreja. Da
mesma maneira os bispos criaram funccionarios permanen-

(w) A este respeito diz Mohler , na sua obra soWe a unida-
de da Egreja

,
que fora da Egreja não pode comprehender se à

Escritura-sagrada e a tradição. Ainda mais , um partido estra-
nho á Egreja, que invoque aleitra do Evangelho catholico, não
tem coisa alguma que lhe affiance qual é realmente a dos evan-
gelhos authenticos, e que estes precisamente não foram rejeita-
dos pela Egreja.

(w) Act. VI. 1-6.

(*) Act. XIV. 23.

(.V) I. Tim. III. 2-1.2.

(*) I. Cor. V. 1-7., I. Tim. 1. 20.
(«j I. Tim. V. 19. 20., II. Tim. IV. 2., Tit. T. 5. II.

1.5.
'
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tes para satisfazerem a todas as exigências de seu cargo. Eé-

ta cadèa de poderes den< mina-sc hoje jerarquia dejurisdic-

ção, e comprehende os bispos com os seus assistentes e de-

legados, os arcebispos ou metropolitanos, os primazes, exàr-

cas e patriarcas taes como ainda existem, e finalmente o

Papa.

§ 13. — V. Relação entre os clérigos c seculares. A) Doe
clérigos.

Segundo o que fica dito, o poder na Egreja não sur-

giu puramente como facto e como obra do tempo assim co-

rno na sociedade civil; também nào foi collocado nacom-
muin

9
mas conferido por Christo aos apóstolos e a seus suc-

cessores. Logo ha na Egreja segundo a sua lei fundamen-

tal um estado especial em que o poder se mantém e con-

tinua em uma suceessâo nào interrompida. Todavia este

estudo não é exclusivo nem hereditário; é accessivel a to-

dos aquelles que a elle sam chamados por uma vocação re-

conhecida. A vocação revcla-se pela voz exterior , confir-

ma-se pelo testemunho dos superiores (b) e da commum
(c) , e realisa-se pela ordenação. As pessoas honradas com

esta vocação especial tem sido comprehendidas desde os

(6) Ao testemunho dos superiores liga-se mais importância,

porque todas as relaçoens da posição que oceupam , contribuem

a procurar-lhes um conhecimento mais exacto da essência das

coisas. Assim, cm todos os pontos da constituição da Esteja se

proveu admiravelmente para que o espirito commum tivesse to-

da a evpansão necessária para ex rcer a sua actividade,' e ao

mesmo tempo, para que a preponderância não pertencesse a

simples maioria numérica , mas sim á intelligencia e á sabe-

doria.

(e) Este elemento nunca foi despresado , como mostrarão os

desinvolvimentos ulteriores- somente se tem manifestado debai-

xo de formas diversas segundo o espirito e a constituição déca-

da época
;
por exemplo, por acclamaçao da commum, conferen-

cia da Egreja com o soberano, apresentação do padroeiro ,
pu-

blicação do nome do ordinando nas praticas parocliiaes. A idêa

prima é sempre a mesma.
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primeiros tempos debaixo do nome de clérigos (d) , cuja

origem é diversamente explicada. Uns , apoiando-seem que

Matthias, o primeiro instituído pelos apóstolos, foi desi-

gnado pela sorte
(
%\*ipo ? )

(e)
,
pensam que este nome pas-

sou (Talli ás pessoas revestidas da ordem (/). Outros o fa-

zem derivar da tribu sacerdotal de Lévi entre os judeus.

Na partilha do paiz de Cannan , nenhuma porção de ter-

reno (%Anpoç) lhe havia sido destribuida, e vivia do dizi-

mo que lhe pagavam as outras tribus. D^ihi se dizia aquel-

la que Deos havia para si reservado como porção
( %x>ipoç

)

(g) ; e este nome passaria mais ao diante ao sacerdócio

eh ristão (h).

§ 19. — B) da Commum.

A mesma commum , independentemente dos clérigos,

pode exercer em cada um de seus membros uma grande

iníluencia sobre a marcha da Kgreja, e só depende das \on-

tades individuaes augmentar esta iníluencia. I. Com effei-

to os heis, sanctificados pela graça e membros vivos de

(ti) Aquelles que negam a distmecao primitiva entre cléri-

gos e seculares atem-se unicamente aos textos em que x^nçoç se

entende de todos os líeis, ttphcs. I. lt. 14., col. I. 12,1. Fetr.

V. 3. Porem pode oppor-se-lhes as Act. I. 17, em que este vocá-

bulo serve para indicar a vocação especial, e sobretudo os tes-

temunhos dos tempos mais antigos do christianismo , taes como
as epistolas de S. Clemente

(f 101) e Sancto Tgnacio (f 110) .

em que o nome e a coisa sam determinados da maneira a mais
precisa. Por isso o mesmo Mosheim diz Comment.de rcb. Gkris-

han. p, 131 : I£<jo quichm acl corum acceclo senictitiam
,
qui (hm

íi]~!j'c!latumes) perantiquas et ipsispeene christianarum rerum iniim
cequalcs esse putant.

{f) A et. I. 26.

(J) Augustin. (| 430) in Psàlim LXVTI. Cleros et rlerieos

liinc appellatos puto— quía TvJat tinas sorte clectus <st
,
quem

primum per Apóstolos legimus ordinatum.— c. I. D. XNLJ.
(Isidor. c. a. 6.'Í0).

(</) Num. XVJIÍ. 20., Deateron. XVIiT. T. 2.

('O C. õ. c. X,T1. q. I. (Hieronym. $. 392). e. r. ^o<L 'IdeiM.

o. a. 410).
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Christo, debaixo (Testa relação, sam todos revestidos d'uma
dignidade sacerdotal (i) e de attribuiçoens que lhe corres-'

pondem , taes como a oração , outro culto interno. Pela

communhão da oração (/«:) pela presença no sancto sacrifí-

cio, intercessão pelos peccadoros e preces pelos candidatos

á ordenação, podem elles penetrar emcazmente na vida in-

terior e mysteriosa da Egreja, de maneira que a dizer a

verdade n'estes diversos casos só o presbytero cumpre o acto

exterior, porem a commum exerce verdadeiramente uma
cooperação espiritual. (/). II. No que toca ao ensino, ca-

da um, no seu ministério de pae de família
,
preceptor, ou

escritor pôde cooperar para elle por meio do preceito e do

exemplo, em razão de sua posição e forças, e a Egreja re-

conhece, honra mesmo exteriormente em seus concílios es-

ta cooperação dos seculares. III. Emfim os seculares co-

mo veremos a seu tempo , sam chamados a uma parte

activa em vários ramos da disciplina exterior, nomiada-

mente no provimento dos ofticios e administração dos bens

r
da Egreja. Ella se manifesta particularmente nas relaçoens

da auetoridade temporal com a Egréjíi, em quanto sam re-

(i) T. Feir. TI. 0. V. 3. Fsta dignidade sacerdotal de todos os

m< mbros da eommum enristou ó mui frequentemente léitibradá

nosSS. Padres. Iraucus (f .?01) contra hares. IV. 20., TertuU.tf

215) de Orai. c. 28., Orhjcn. (2.Í4) Homil. IX. in Lvvií . n.° 9. IV

singular que se citem de ordinário estes mesmos textos contra

a J^greja catholica , como se ella tivesse jamais nègàdo este sa-

cerdócio commum.
(/<) Esta communhão espiritual dos ríeis na oração {corpus

mydicum) é a parte mais sublime da Egreja.

'(/) P.' de Marca diss. de discrim. cler. et laic. II. 8. Non

a ienuí« erit his adjungere, ex saeerdotii istius mystici et spi-

ritualis dignitate (se. omnium fulelium) fieri ,
utsacrificiumi.il-

cruentwn mediatoris
,
quod a solis quidem sacerdotibus procrie

nÍc dictis consecratur, ab ecclesia í. e. ab universo íidelium cectu

çft Christi sponsa, quai non habot maculam neque ru^aia, Deo

offerri dicatur : uiaie exspiritus unitate mira fit reruin connexio,

filiam ohscrvavit Augustinus , nt tam ipse Christus per ipsam

eclesiam, (juarn ipsa per ipsum oííeratur
,
quod singuli , qui

.mysteriis intersunt ,
pro modulo suo quotidie praestare posstint

,

utdocent, qnse reeitanlar in Plissa.
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ouladas e observadas segundo o espirito do christianismo

CAPITULO II.

BASES DA EGREJA D QR1ESTE

§ 20— 1. Historia da Egrcja no Oriente, A) Sua separa-

ção da Egreja d'Qccidente.

®4&£&H) s Bispos e Padres do Oriente estavam como os

SI -T^® ^° Ôccidenle penetrados da idèa da unidade

&$***$$ da Egreja , e veneravam por conseguinte o apos-

vSÍ^&S*® tolo Pedro e seus successores corrio cabeça e cen-

tro d'este grande corpo (n). Depois do bispo de Roma se-

guiam-se os de Alexandria e Antiochia com antigos privi-

légios, que o primeiro concilio cecumenico reconheceu ex-

pressamente (o). Com tudo pouco tempo depois o concilio

de Constantinopla admittiu o bispo da nova metropoli a
tomar logar depois do de Roma (p), e também mais para
o diante lhe foi decretada uma parte análoga de jurisdicçao

(7). rsao obstante a opposiçâo do Papa que combatia es-

tas decisouns como uma violação da ordem estabelecida

.

(m) A historia e a situação presente abundam em factos com-
provativos.

(u) Sobre este ponto encontram-se muitas auctoridades em
Ktee Syslcm dei- kathotischcn Dogmaiik.

(o) Cone. Nica?n.*a. 325. c. 6. (c. 6. D. LXV).
(p) Cone. Constará, a. 381. c. 3. (c. 3. D. XXII).
<</) Cone. Chalced. a. 451. c. 23,

W- I. 5 B.
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receberam no Oriente a saneção da aucloridade publica (r),

O papa nem por isso deixava de ser reconhecido como che-

fe de toda a Egreja, e a sua auetoridade era invocada,

especialmente durante as vivas controvérsias sobre o dogma
(s). Porem o espirito de partido despertado por outras con-

trovérsias , a insupportavel ingerência dos imperadores nos

negócios da religião , e o orgulho de seus patriarcas afas-

tava cada vez mais o Oriente do Occidente (t). Esta ten-

dência já se fez notar na contestação do patriarca João

Jejum. tor com o papa Gregório-magno, quando o pri-

meiro (587) debaixo do titulo de patriarca cecumenico pre-

tendeu convocar um concilio universal. Travou-se uma lu-

ta mais grave quando o imperador Miguel III, por ins-

tigação de seu favorito, depoz o virtuoso patriarca Ignacio

(858) para elevar directamente o eunuco Phocio do esta-

do secular á sé-patriarcal. O papa sustentava com firmeza

os direitos dMgnacio, cruelmente perseguido, contra o sy-

nodo celebrado por Phocio (861),' este dirigiu aos patriar-

cas d'Oriente (867) uma encyclica em que se desencadea-

va contra as doctrinas e ritos da Egreja d' Occidente ; além

cTisso convocava por ella um synodo, no qual fulminou

íuiathema contra o papa. Verdade ,é que estes suecessos náq

tiveram consequências immediatas ,
porque o novo impe-

rador, Basílio (867), restabeleceu Ignacio na siiadignida*

de, e o concilio cecumenico que o Papa rrmhiu em Cons-

tantinopla, a pedido do imperador (869) lançou excommu-

nhão contra Phocio. Porem morto Ignacio, Phocio soube

(878) reconquistar a sé-patriarcal á forra d'in|rigas, e até

Induziu, com os seus artifícios, um synodo reunido em Cons-

tantinopla (879 e 880) com consentimento do papa, a que

declarasse nullo o concilio cecumenico que o havia condem-

(r) C. 16. C. de sacros, eccles. (1. 2)., nov. Just. 131. c. 2.

(s) C. 7. C. de summa trinit. (i. i.)

ít) A serie destas divisões e as tentativas de reumao acham-

se expostas em: Lro Allaiim de ccclesice occiâent. d onenL per-

peUmconícnsione. Colonice 1648. 4. 4. , L. iMaunbourg Hisioire

du schisme des Grecs, Paris, 1077. 4.
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nado. O anathema que o papa pronunciou contra ellen^s-

ta occasiào (881) foi na verdade apoiado pela sua nova

destituição no reinado de Leão (886) ; mas ficou um par-

tido scismatico$ que rehabilitou a sua memoria em vários

synodos no fim do século X. Finalmente suseitou-se uma
nova luta 3

quando a seu exemplo c^ patriarca Miguel Cé-

rulario e outros (1053) dirigiram em escritos públicos os

ataques mais violentos contra a doctrina e ritos da Egreja

(TQccidenfcc $ e por consequência, sem embargo da media-

ção do imperador e da solida refutação dos latinos , o pa-

pa e o patriarca excluiram-ie mutuamente da communhão
da Eg-reja (1054).

§ %\i — B) Tentativas de reunião.

Durante o século XII renovaram-se as negociaçoens

com os gregos repetidas vezes; e bem que favorecidas pelo

ramo dos Comnenos não tiveram resultado. Depois de lon-

gos esforços effectuou-se a reunião no tempo de Gregório

\ , no segundo concilio de Lião (1^74); dez annos depois

havia rompido de novo o imperador Andronico II. No sé-

culo XIV, òs imperadores, apertados pelos turcos, fize-

ram activas diligencias para uma reconciliação; João V
l

)

aleologo chegou a jurar pessoalmente, em Roma a formula

tia reunião. Comtudo p seu exemplo ficou sem effeito por
que não chegaram os soccorros esperados do Occidente. En-
iabolaram-se novas negociaçoens no século XV, e para lhes

dar solução convocou-se um concilio no Occidente. Em
consequência João VII Paleologo havia-se dirigido a Fer-

rara (1438) com o patriarca Joseph e um numeroso séqui-

to. No anno seguinte os diversos pontos de controvérsia fo-

ram discutidos pelos mais eruditos d
,uma e outra parte

n'esta cidade e na de Florença; emfim a 6 de Julho de
1*38 assignou-se a formula de reunião; porem á volta do
imperador o povo instigado pelos monges declarou-se con-

tra a união; e uma grande parte dos bispos separou-se tam-
bem de novo. Todavia ainda hoje ha catre os gregos ai-
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gumas communs que reconhecem o concilio de Florença e

a supremacia da Sé de Roma.

§ 22;— C) Estado da Egreja grega debaixo dos turcos.

Mahomet II acabava de conquistar Constantinopla

(1453) ; a sé-patriarcal estava vaga $ fe-la prover por elei-

ção na forma usada , e depois que em uma apresentação

solemne o novo patriarca, Geoige Scholario, hoje deno-

minado Gennadio, lhe esboçou em poucas palavras a doc-

trina ehristan , affiançou-lhe a sua protecção e o goso de
certos privilégios (u). Todavia não tardou em impor-seum
tributo á Egreja de Constantinopla , bem como aos outros

bispados. No estado d'oppressão em que a Egreja grega se

achava então, eram impossíveis novas negociaçoens comei-
la. Foi somente por intermédio dos missionários e envia-

dos das potencias seculares que a Egreja latiria dirigiu d'en-

lão por diante os seus esforços. Este ultimo meio foi egual-

mente posto em pratica pelos theologos deTuebinge (1574)

para fazer chegar ao patriarca d'então uma tradução da

confissão cTAugsburgo
,
porem as discussoens que resulta-

ram d'ella só serviram para fazer sobresair a difíèrença das

duas doctrinas (v). Verdade é que mais para o diante o

patriarca Cyrillo Lukaris, que nas suas viagens havia en-

trado em relaçoens com os theologos dos reformados , dei-

xou entrever o calvinismo em sua confissão de fé publicada

em 16^9; porem as suas theses foram reprovadas como he-

réticasem dois synodos celebrados em Constantinopla (lí>38)

(u) Estes factos sam individuados na obra seguinte: Turco-

grceciaz libri octo a Martírio Cruúo in academia Tybingcnsi gree-

co et latino professore uiraque lingua edita. Basil. ( 1.5 34) foi.

p. 107-120.
m

(v) Acta et scripta Theoloçorum Wirtembergénsium etPa-

triarchae Constantinopolitani t>. Hieremia; : qua* utri/pie ab ati-

no MDLXXVI usque ad annum MDLXXXT. de Auirustana

eonfessione inter se miserunt: grece et latine ab iisdem The«-

lo^is edita. Witebergse 1584. foi.
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e cm Jassy (164$)-. Alem dMsso Pedro Mogilas, metropo-

litano de Kiow, compoz contra estes erros um syrnbolo mi-

nucioso ou confissão que os quatro patriarcas e muitos ou-

tros turnos assignaram como a verdadeira doctrina da Egre-

ja d "Oriente (iv). Comtudo os reformados de França fu&»

davam-se em uma conformidade com a Egreja grega , no-

miadamenle na doctrina da Cêa ,
porem n'esta occasião

reuniu-se um novo synodo em Jerusalém (1672),eeni;e ou-

tras decisoens, confirmou as actas dos dois synodos mencio-

nados, e approvou a confissão de Pedro Mogiías (as)> Taes

sam pois as fontes authenticas em que se pode bebe r a do-

ctrina actual da Egreja grega. Demais d'isso a sua consti-

tuição foi fixada d'uma maneira mais precisa em vários re-

gulamentos que a Porta-Ottomana confirmou por seus (>ôi-

ctos e classificou no numero dos privilégios da Egreja (//).

§ 23.— D) Da Egreja na Rússia e no reino da Grécia»

Desde o século IX que o christianismo se havia pro-

pagado de Constantinopla entre os russos, porem nao se

tornou alli geral o seu império senão depois do baptismo

do grâo-duque Wladimir (988). Alguns bispos e presbyie-

ros da Egreja grega terminaram em breve a conversão tio

(ru) O drogueman Eanagiota fel-a imprimir em grego e la-

tim com prefacio do patriarca Nectario. Amsterdam 1662. De-
pois foi reimpressa varias vezes , nomiadamente em latim por
Laur. Normanns, profes ar em Upsal; Leipzig 169ó. 8. A ul-

tima edição é: QpQo^oÇoÇ ojxoKoyta. rnq %«9oy»%iç -vai arcõoToKtyr.q

ty^y/^aio.:; tík? a»-«ToXi%n-
, hoc est. orthodoxa eonfessio eathoiiea'

atque apostolicie eeeiesise orientalis cum iníerpretatione latina

et versione latira. Wratfsl. 1751. 8.

(.t) As actas deste Synodo estani consignadas em Harchiiri.
Acta Concil. T. XI, pag. 1*79-274.

{y) Sobre este ponto eneontram-se dados ern ATTOAOriA

noa Mapa Krp'Vw)uK Ko< ' ii «t^ovov 3?.T4!e7*T«L*'0/uorw -

1815 [sem data de lo^ar).
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povo, e n'aqfiiellá época ou segundo outros documentos erri

1035 , cstabeíeceu-se um metropolitano em Kiow para to-

da a Rússia. A sua namiaçao e sagraçâo pertencia ao pa-

triarca de Constantinopla. Pela sua união com a Egrejai

grega
, achou-se o episcopado russo naturalmente envolvi-

do tto seisma d'esta Egreja , e as preoccupaçoens contra o
Oceidente bebidas na origem foram de tal maneira for-

tificadas pela ignorância dVstes tempos que resistiram ás

tentativas de reunião efícetuadas por Innoeencio III

(120&), Honório Hl (ÍÊ97) e Innoeencio IV (1348)
e renovadas no sceuío XVI. Este estado de coisas não
sofreu nenhuma lesão durante a submissão dos gVam-du-
duques a dominação dos tártaros (1<240-1481) ; o clero e

os monges até foram isentos da capitação imposta em 1257
e receberam dos kans tariaros jartiks ou cartas de privile-

gio que asseguravam á Egreja a protecção dos soberanos e

a conservação dos seus direitos. N'e&te intervallo foi trans-

ferida a sé-metrepolitana de Kiow para Wladimir (1899),

e depois para Moscow (1358); sen<jo eTaqui que o vene-,

rave! e sábio melropolitano Izidoro veio tomar parte acti-

va no concilio de Florença e na reunião que alli ^e con-

cluiu ; iníelizmonte á sua volta leve de ceder á opposição

do gram-duque Wasile III Wasíliewitseh. Este príncipe,

aproví it.iindo-se então das circunstancias , em vez de sub-

metter ao patriarca a eleição d'ura novo metropolitano,

procedeu elle mesmo a elía e Timitou*se a fazer reconhecer

pelos seus bispos o novo-eleito (1447). Assim se emancipou.

da incommoda dependência do patriarca grego, e se apo-

derou da supremacia. Twan Hl Wasiliewitsch ainda foi

mais longe ,* conferiu de sua própria mão a investidura

com o báculo pastoral. Emfim , para não ceder em na-

da á Egreja grega, Féodor I Iwnnowitsch clivou o seu

metropolitano á dignidade de patriarca (1589) e moveu

os outros quatro patriarcas a reconhece-lo. Tal foi o

estado das coisas até Pedro l.°j este na sua opinião de

autoerala achou demasiado poderosa ainda a influencia do

patriarca, e resolveu livrar se d'ella inteiramente. A' mor-

te do patriarca Adriano (1700), não lhe nomiou sueces-
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gor e annexou o exercício do seu cargo a um èxarca e

um concilio; depois quando se habituaram a este es-

tado de coisas, instituiu o saneio svnodo (1751) como col-

legk) permanente debaixo da auctoi idade do czar e fe-lo

reconhecer sem diffieuldade pelo próprio patriarca deCons-

tantinopla (1723). Em quanto á doctrina da Egreja russa

durante estas mudanças tem ficado essencialmente a ni<*s-

ma : testemunha a confissão de Pedro Mogilas e os dife-

rentes tratados de doctrina (%), A constituição ecclesiasti-

ca russa serviu de modelo em o novo reino deG rocia. Uma
declaração real expedida a 23 de Julho (4 eTagosto) de

1833 com a adhesâo dos bispos, subtraiu totalmente a ad-

ministração da Egreja á influencia do patriarca para a con-

ferir a um sancto-synodo permanente debaixo da auetori-

dade do rei e do ministério criado para esse effeito («).

§ 84. — II. Princípios fundamentaes da Egreja d
1
Oriente.

A) da Egreja em si-rhesina,

A Egreja <rQrienjLc está baseada como a Egreja ca-

líioliea na crença em Jesus-Christo , salvador c redemptor
do mundo, e na sua Egreja uma, saneia, ca>bolK*a,«aix>s-

toliça (è), d'ahi a única verdadeira e que conduz á bem-
avenlurança (r) • <<lla ensina egualmente que a Egre-

{») Christianae ortlio;;oxiíE theologiín iu Academia Kiover.si
a rheophane Procopowicz ejusdem Ácadeni^aj reetore posteaar-
phiepiatropo Nowogrodiensiadornafaeel proposital Regiom. 1774.
VII. vol 8 Doctrina ortímdoxa ou resumòítlatbeologiachris-
tan para uso do Sua Magestude Imperial Paulo Petiowitsch ,

pelo Hiéromanaco Platão, actualmente arcbimandrit.a do mos-
teiro de Troiíz. (traduzido do russo em aliemão. Riga 1770 »).

(«) Para mais amplas infoi-macoens cons. G. K. vorí Mau-
rer das griecbische Vo!k in ôtTehllielier , kircblicber uud priva-
trechlicher Beeiefanng. Hèidelb. 1836. 3 Th. 8.

(6) Orthpd. coiífess, Part. I. ou. 83. Ecclcsiara (docemur)
mam

, sanetam
, cathoiicam et apòstolicam.

^
(c) Platão Doctrina orthodo*á Part. IT. §. 28- liem.: A.

'
é* uma, porque em todo o tempo uão tem havido senão

uma te, uma bas<_- de fé, um chefe da Egreja,, que é ( ari-lo:
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ja de Christo consiste não em uma comm unhão invisível c

puramente espiritual
,
porem na reunião dos fieis debaixo

da auetoridade de seus chefes e pastores visíveis, verdadei-

ramente instituídos pelo Espirito-Sancto como representan-

tes de Christo, seu chefe supremo è invisível (d). Por i.^o

exige harmonia e unidade até nos ritos, sem todavia ; n-

Vocar, mais do que a Egrejacatholica, o principio d'UÍHà

necessidade absoluta a este respeito (e).

§ <2õ,— B) do poder.

A Kgrcja d'Orientç também divide o poder em três

ramos: administração dos sacramentos, ensino e consena-

não ha senão um caminho para a bem aveíi turança.— Ora, a ver-

dade de nossa Egreja orthodoxa greco-russa estabeleee-se sobre

provas indubitáveis. Logo conclu iremos que a nossa Egreja or-

thodoxa é não somente a verdadeira, senão ainda a Egreja uma
e identicamente a mesma desde o principio do mundo.
!' (d) Oi-thod. conf. Part. I. qii, 85. Docemar Christum soluto

eeclesiaj suje caput esse. — Tametsi vero antistites in ecclesii&,

queis prasunt, capita eorum dicuntur: sicillud tamen aecipien-.

dum
,
quod ipsi vicarii Christi, in sua quisque província, et parti-

cularia quíedam capita sint. — Synod. Hierosoi. a. 1072. capit.

X. (Harduin. T. XI pag. 239). Credimos ecclesiam—omnes pror-

sus in Christo tideles comprchendere : eos videlicet, qui ad patriam

nondum pervenerescdetiíunnum peregrinantur interris. Necjua-

quam vero bane quae invia,cum ea quse in pátria est, ecclesiam

confundi mus.— Hujus autem catholica? ccclesise— caput estipse

Dominas noster Jesus Chi is*us , enjus et clavum ipsetenens,

hanc sanctorúm Patrum ministério gubernat: ac sin^olis pro-

pterea ecclesiis, quas vero eeelesbe swnt , afque ejus inter mem-
bra veie iocnm obtinent . propósitos- et pastores

,
qui ncqiia-

quam abusive, sed verissime capitam instar illis príesint, epis-

eo-pos Spiritus Sanctus posuit . — Verumenimvero ita necéssarium

esse dicilttus opiscopatum , ut eo submoto, neque écclesia neque

ehristianus aliq/fis esse aut dici possit.

(e) Platão Doclrina orihodoxa. li. §. 40. Item. : Ha na

Egreja ritos determinados pelos apóstolos ou seus suecessores con-

servados pela sanctidade dos tempos antigos; verdade é que não

sam absolutamente necessa io para a salvação, mas não obstan-

te ílmu sua utilidade real.
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ia

çao da disciplina (/). Em perfeita conformidade com a

Egreja catholica , ensina que este poder é partilha d'um es-

tado especial que começou nos apóstolos, continua nos bis

pos seus successores (g) , e se propaga sem interrupção pel

seu ministério, por moio da imposição das mãos (/i)* D'at

distingue juncto ao sacerdócio espiritual de todos os ortho-

doxos como membros sanctiíkados da Egreja (i) , o sacer-

(/) Platão Doctrina ortodoxa PasK II. §. 29. Rem. : Os de-

veres dos pastores e ministros da palavra sam, 1.° instruir acom-
nimn ^

2.° administrar os sacramentos e recitar as oraçoens pu-
blicas, assim como baptisar , dar a eommunhão, ouvir de con-

fissão, etc... Emfim, o Salvador conferiu aos pastores da Egreja
o poder de atar e desatar, ou o poder das chaves. Se pois um
christao incrédulo ou um peccador confirmado e endurecido ficar

surdo á sua exhortação preliminar, podem e devem exclui-lo ,

em nome de Jesus-Chrislo , da communhao da Egreja christarí

e declara-lo não christao,

(9) Synod. Hierosol. a. 1672. capit. X. (Harduhi. TomXr.
pag. 242) Apostolorum successor episcopus , impositione raa-

nuum
, et sancti Spiritus invocatione, datam sibi a Deoexsuc-

cessione continua ligandi solvendique potestatem cum acceperit,
viva Dei imago est in terris , et auctoris sacrorum Spiritus ope-
rationis participatione plenissima , fons omnium ecclesiíe catho-
\icee saeramentorum

,
quibus ad sftlutem pervenimus.— Tran-

siísse autem ad nos usque magnum episcopatus sacramentum et
dignitatem

, manifestam*
(h) Platão Doctrina orthòdoxa Part. II. §. 37. Rem. : No

governo ccclesiastieo a commum, e por ella o próprio senhor,
faz escolha d 1um membro digno. Este depois é consagrado pres-
nvtero pelos pastores supremos da Egreja que sam os bispos } o
bi^po também é sagrado por outros bispos. A consagração effec-
lua-se pela invocação do EspiritcSanctoe a imposição das mãos
diante da commum ,.que n 1

aquella occasião exclama; E* digno
d ella. Pista consagração pela imposição das. mãos teve origem
no tempo dos apóstolos , d'onde se transmittiu ate nos sem" in-
terrupção.

(i) Orthod. confess. Part. I. qu. 108. Sacerdotium duum est
generum. Alterum spirituale ; alterum sacramentale. Commu-
nione sacerdotii spiritualis orthodoxi omnesChristianifruuntur.
~- Atque prout sacerdotium hocce est , ita ejusdem modi etiam
nunt oblationes: nimirum preces, gratiajum actiones, exstirpa-
innes pravarumcorporis cupiditatum adfectionumque, voluntá-

ria martvrii propter Christum perpessio ; ceteraqUe hujusmodi,
W. í. § A.
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tlocio sacramental d'aquelles que estam revestidos n'e\\t*

de funcçoens especiaes (k). Em fim , reconhece também,
acerca da relação entre os Jivros sanctos c a Egreja

,
que

elles devem a sua origem e auctoridade á inspiração de seu

ensino, e que desde logo a mesma auctoridade divina se

deve venerar em todas as suas outras decisoens (/).

§ S6. — C) Ordem gerarchica.

' Para facilitar o exercício do poder, subdivide-se odoA

minio da Egreja em districlos, cada um dos quaes possue

um bispo como chefe e centro da administração ecclesiasti-

(h) Orthod. confess. Part. I- qu. 109. Sacerdotium id,quod
Mysterium est , apostolis a Christo mandatum fuit : deinceps

per manuum illorum impositionem , usque in hodiernum diem
ordinatio ejusdem peragitur , suecedentibus in locum apostulo-

rum episcopis, ad distribuenda divina mysteria , salutisquehu-

manse obeundam ministerium.

(/) Orthod. confess. Part. I. qu. 72. Gtuidquid sancti Pa-
tres, in omnibus universatíbus arque particularihus orthodoxis

"ConeiUis
,
qiroeumque tandem loco habitis, statuerunt : id"a

Spiritu sancto profectum esse, credas oportet.— Ihid. Part. J.

qu. 96. Ecclesia— habet Spiritum sanctum
,
qui illam perpetuo

docet et instruit.— (àuando itaque nos in illam credere profite-

mur; intelligimus nos credere in traditas divinitus sacras illius

Scripturas , et ínspirata a Deo dogmata-.— Ilinc addueimurad
fidem habendam non mqplo sacro Evangelío ab Ecclesia recepto,

Verum etiam reliquis omnibus sacris Scipturís, et synodicis Deere-

t] s .—Jeremias in Act. Wirtenlb. pag. 142. Non nobislicet nostra».

proprire confídendo explicationi, aliquoddivinaiScripturaedictum

aliter intelligere , animadvertere aut interpretar! , nisi quem-
admodum theologis istis visum est, qui a sanctis Synodis in S.

Spiritu, ad pium scopum
,
probati receptique sunt.— Synod.

Hierosol. a. 1GS2. capit. II. (Harduin. T. XI. pag. 235) €re-

dimus sacras Scripturas a Deo fuisse revelatas , e isque propte-

rea,non quidem ut libuerit , sed secundam «cciesiai catholicsR

•traditionem et interpretationem , adhibendam esse tidem omni
dubitatione majorem.— GUiamobrem eandem esse ecclesiae au-

ctoritatem credimus
,
quam sacra? Seriptura?. Enimvero utrius-

que actor cum sit Spiritus sanctus
,
perinde est catholicam cc-

clesiam audieris , aç sacram Scripturam.
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ca. D'estes chefes dímannm os outros cargos, os quacs tem

tnais ou menos importância em razão das attribuiçnensque

comportam; em primeiro logar vem o presbyterado, depois

o diacon.ido que seguem outros graus (m). Entre o bispo

e o presbytero predomina como na Egreja catholica, uma
differença essencial (?i). A Egreja grega, com o fimd^ima

união mais intima entre os seus membros, eleva acima dos

bispos os metropolitanos e exarcas ; e acima d'estes os patriar-

cas. No que toca aos patriarcas, concedem á Egreja de

Jerusalém uma preeminência histórica ; á- da antiga e nova

Roma uma preeminência politica (o). O estado de scis-

ma não permittindo exercício senão ao patriarca de Cons-

tantinopla, este forma de algum modo o centro visível' dá
Egreja grega. Na Egreja russa ha arcebispos e metropoli-

tas acima dos bispos; mas sam puros títulos. O chefe visí-

vel dos bispos é o-6ancto-synodo. A distinceãodegerarquia

d
,
ordem e jurisdícção não está expressamente formulada no

direito ccclesiastico grego e russo, porque este direito em

(m) Orthod. confess. Part. I. qu. 111. Sacerdotium cetoro*

omnes in se continet gradus
,
qui nihilosecius legitimo otdiné

i-onferri debent : ut Lector ,Í2antor, Lampadarius , Subdíaco-
nus, Diaconus. Ad officium Episcopi pertinet , ut in quo-

cumque grada qucmpjam constitui
t

, clare et dilucide uouneris

illius rationes homini expnnat, quod ipsi committit: sive di-

vinum Liturgiae officium sit : sive leclio Evahgèiii: sive Apor,-

tolicarum epistolarum : sive ut sacra vasa gesíet: sive ut muii*

dum ecclesiae servet.

(<») Svnod. Hierosol. a. 1672. cap. X. (Harduin. T. XI.

pag. 243.) Superiorem vero esse simplici sacerdotio ppntifiçiam

dignitatem, vel inde liquet
,
quod sacerdotem consecret episco-

pus , non vero a sacerdote , sed a duobus tribusve Pontifícibus

,

juxta Apostolorum cânones, episcopus consecretur , ete.

(o) Orthod. confess. Part. I. qu. 84. Inter particulares ec-

clesias illa mater reliquarum dicatur
,
quae prima omniumprse-

'entia Chrísti ornata fuit.— Es>t itaque haud dubie mater et

princeps eeclesiarnm omnium ecclesia Hierosolymitana ,
quo-

niam ex illa in omnes orbi términos diífundi ccepit Evangelium;
quamvis postea imperadores primos dígnitatis gradus antiquai

novaeque Romae tribuerint, ob majestatem imperii, quteiislocis

domiciliura habobat.
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geral é concebido d'uma maneira menos sistemática ; mas
todavia resulta de suas disposiçoens.

CAPITULO III.

BA.SKS J>0 DIREITO CANÓNICO PROTESTANTE,

§87. — 1, Historia da reforma. A) Em A.llemanha. 1)

. Estabelecimento da Egreja lutherana.

m monge da ordem Augustiniana , Martinho

>P$
Luthero, ])rofessor em Wittenberg, eleva pu-

yffft blicamente em 1517. uma controvérsia theologi-

SUíSSf ca contra certos abusos '•, não tarda ern atacar o

dogma
?

e depois a auctoridade d'ensino da Egreja em
geral. As refutaçpens escritas, as negociaçpens amigáveis,

e as representaçpens não o conciliam. Emfim o Papa fui-

mina, em data de 3 de janeiro de 1521, a excommunhão
contra Luthero e seus adherentes, e pouco depois, segun-

do o direito então vigente a dieta de Worms o exautora e

proscreve por um edicto de 8 de maio (p) ;
porem a pre-

dica e os folhetos , debaixo da protecção do eleitor de Sa-

xonia , espalham de tal modo as novas doctrinas , a singu-

lar complicação dos estados civil e ecclesiastico n*esta epo-

(p) Sobre estes factos e os que se seguem refiro-me á exce!-

lente obra de K. A. Menzel , Neuere Geschiclite der Dcutschen

von der Reformation bis zur Bundesacte, Breslau 1826. (appa*

rece?am já sete partes, 8.°)
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ca acquirem-lhes uma tal voga na nobreza, cidades, cle-

ro e nos religiosos, que tanto a bulia como o edicto sam

kiefficazes; cm muitos logares o entluisiasmo, ena sua fal-

ta a mesma força
,
presidem ás innovaçoens no culto e na

doctrina. Emfim o eleitor deSaxonia eolandgrave d'Hesse

ligam-se expressamente em 4 de Maio de 1526 para a de-

fensa das novas doclrinas, e logo se lhes reúnem outros es-

tados do império. A dieta d?este anno confia então a exe-

cução do edicto de Worms ao juízo de cada estado em par-

ticular (<]). D'ahi os abusos que qtríz remediar (r) a dieta

de Spira (1539); porem os estados attraídos ás novas do-

ctrinas se-lhe-oppoem com um protesto. Na dieta d'Augs-

bmgo (1530) apresentam uma confissão de fé redigida pelos

seus theolôgos (s) , e rejeitam a decisão da assembléa con-

tra as innovaçoens. Assim se manifestava d
,uma maneira

cada vez mais amiaçadora um partido religioso e politico

cujo poder crescente oppunba tantos estorvos á auetoridade

imperial, que o imperador julgou dever assentir a um tra-

tado em Nurnberg (1533). Estipulou-se que nenhum es-

tado do império fosse atacado ou inquietado em matéria

de fé até ao concilio que o imperador se obrigava a obter

do papa. Porem a aproximação do concilio não fazia mais

•do que atear a violência do novo partido e determinou

((]) Actas de Spira 1526. §. 4. : Em consequência nos os Elei-

tores , Príncipes e Estados do império e seus Enviados, á pre-
sente dieta , convímos no seguinte : A execução do edicto pro-

mulgado por Sua Magestade o Imperador na dieta de Worms
é deixada até o concilio ou assembléa nacional , ao cuidado de
cada um

?
de modo que lhe seja licito obrar e comportasse eiri

tudo o que faz objecto do dicto edicto , como julgar que pode
responsabilisar-se para com Deus e Sua Magestade Imperial.

{>) Actas de Spira 1529. §. 3. 4.

(s) Melanchton fe-la imprimir em ailemão e latim, antes do
fim da dieta. Mais para o diante fez ainda apparecer outras edi-
çoens com muitas mudanças. A este respeito acham-se informa-
coens mais individuadas em C. A. Hase Libri swnbolici eccle-

evangelicas. T. I. p. III-XIII.

(/) Actas de Ratisbonna 1541. §. 26.
a
de Spira Já44. §. 76-

95., de Worms 1545. §. II.
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(1537) em Smalkalde a assignatura de certos artigos que
ôs seus enviados deviam apresentar nMle. Não obstante

varias actas do império sauccioTiaram a paz de Nurnberg,

e a afiançaram por meio de clausulas mais explicitas (í).

Porem quando depois d'innumeraveis difficuldades se reuniu

o concilio (1545), os estados ligados á confissão d^Yugs-

burgo recusaram reconhcce-Io , e pronunciaram-se cada vez

mais abertamente; contra o imperador. Este resolveu final-

mente recorrer á força, e em 20 de julho de 1510 exau-

turou e proscreveu os chefes da liga de Smalkalde. A for-

tuna das armas o poz em posição de na Dieta dWugsbur-
go (1517) propor um aeordo tendente a vedar aos estados

ligados á reforma toda a innovaçào no culto e na doctri-

na ate a decisão dó concilio (i*). O Recreio promulgado

com este firn havia já recebido um principio dVxccuçào

,

quand> a liga rompeu subitamente as hostilidades ([òò%) ,

e por um tratado assignado em Passa u em 2 d
1

Agosto de

1552 obteve um completo estado de paz para os estados da

confissão dWugsburgo até ao ajuste das dissidências. A
dieta dWugsburgo (1555) afnançouo, e fixou as bases da

paz (»)_. D 'este modo a nova doetrina tinha acquirido, pe-

lo menos nos estados do império que a tinham abraçado,

uma exisleneia reconhecida e aííiançada pelo mesmo im-

pério.

§ £3.— £) Estabelecimento da Egreja reformada.

No entretanto a diversidade das interpretacoens a res-

peito da Cèa havia exposto a nova seita a uma divisão ca-

da v- z maior; e já em 1530 quatro cidades tia terra alta

attraidas ao partido de Zwinglio contra Luthero haviam

apresentado á dieta dWugsburgo uma confissão separada

{w). A desavença dissipou-se aoparentemente (1536); po-

(u) Aeías d'Augsburgo ÍÕ43. §. 8-10. Este acordo foi cha-

mado o Ínterim d^Vugsburgq.

(v) Actas dWe^sbnrgo 1555.$. 7-"0.

(w) E' coníijcida pelo nome de Confessio telrapolitcma.
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rem uma parte dos theologoâ allernaens continuou a pro-

pender para as doclririas dos reformadores suissos, e,o ca-

thecismo dTIeidelberg , composto para o palalinado per

ordem do eleitor Frederico J. íí (1563) e em breve intro-

duzido em outros paízes reproduziu na essência a doctrina

de Culvino sobre a Eucharistia. Os príncipes que tinham

a peito manter o luthéranistno puro, opposeram ás divi-

soens (1577) uma confissão de te particular corno formula

de conciliação. Desde então foram os reformados classifica-

dos como partido novo c dislincto pelos próprios sequazes

da confissão d'Augsburgo. Em seguida ventilou-se se elles

tinham direito ao estado de paz estipulado a beneficio dos

últimos. O tratado d' Weslphalia (1618) decidiu a ques-

tão em seu favor (x) , e assim a sua doctrina , adoptada

mesmo no intervalío por vários príncipes da confissão d'A u-

gsburgo, obteve no império uma existência segura. Esta

paridade exterior das duas seitas não enfraquece as suas dis-

sidências , e o aferro que cada uma delias conservou á sua

doctrina fez abortar todas as tentativas de reunião. Somen-
te em o nosso século se operou uma reconciliação que, poli-

do de parte a doctrina, produziu uma communhão do rito

«a celebração da cèa (y)

§ 59. — B) A reforma em os reinos do Norte.

Quando começaram as diáSènsoena religiosas em Al-
lemanha reinava Christierno Li em Dinamarca e Norwe-
ga; e Gustavo Wasa arrancava a Suécia aos djnamaique-
zes (1523) e lhe assumia o scept.ro. Este príncipe tanto por
inclinação pessoal como por interesse deu-sc pi essa em ado-
ptar as novas doetrinas que alguns jovens theologos de Wft-
tenberg propagavam com a penna e com a palavra. Çs
seus ardis e a auetoridade de' sua pessoa fizeram com que
obtivesse na dieta deWesteras (ló:?7) Um decreto que sup-

(x) ínst. Pac Osn. Act, VII. §. I.

{y) Foi o que so verificou na Prússia, Nassau , Baviera rhe-
nana, e paizes de Huuan . Iseubourg , Vowld, Watyeçk , Vyr-
mont

? e Eá:le.
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primia a jurisdicção das egrejas e conventos, entregava

os seus bens e riquezas á disposição do rei, e segurava liberda-

de e consideração á nova doetrina. Até mesmo um conci-

lio em (Erebro (1529) levou a condescendência até o pon-

to de aceitar, sob reserva dos antigos ritos, algumas medi-

dase inlerpretaçoens favoráveis aos imiovadores. Emfimpor
ordem do rei (1531), foi elevado a sé-archiepiscopald'Up-

sal um dos propagadores do lulheranismo , e a doctrina e
o culto foram modelados segundo o novo systema pela

cooperação sucessiva d'um concilio em (Erebro (1537),
d'uma assemblèa de conselheiros distado e bispos (1540),

e cTuma dieta em Westcias (1544). Na Dinamarca, onde

os soberanos favoreciam as innovaçoens religiosas com as

mesmas vistas politicas, opposcram os bispos uma resistên-

cia mais enérgica. Frederico 1.° apenas obteve com muita

difficuldade da dieta tPOdense (1527) um edicto de tole-

rância para a nova doctrina; porem Christiemo III logo

que entrou em Copenhague (1536) mandou prender com
uma ordem secreta e em um mesmo dia todos os bispo»

do reino, confiscar suas possessoens, supprimir a maior par-

te dos cabidos e conventos, e depor os sacerdotes que re-

citavam ensinar segundo os novos princjpios. Nâo tardou

que a dieta de Copenhague votasse, por intimação do rei

a abolição completa da constituição ecclesiastica ;
depois es-

tabelcceu-se a Egreja segundo um novo plano (1537) que

approvou a dieta d'Odense (1539). Desde 1587 foi a No-

rwega invadida da mesma maneira e não sem muita resis-

tência pela reforma e constituição da Fgreja dinamarque-

za; até a Islândia foi nesta occasião e desde 1546 exposta

a violentas agitaçoens que nâo cederam senão ao tempo e

á espada.

§ 30—-C) A reforma em Suissa, França e nos Paizes-

Baixos.

Zwinglio, cónego em Zurich, l»em como Lutheroem

Wittenberg, declarou-se desde 1519 por sermoens escritos,

e controvérsias publicas contra as doctrinas e instituiçoem
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da Egreja catholica. Em 1525 havia conseguido vealisaras

suas idèas d^nnovação com o concurso da auctoridade se-

cular. Este exemplo arrastou em breve outras cidades da

Suissa, e uma Assembléa reunida em Bale em 1536 for-

mulou, uma confusão commum para os cantoens reforma-

dos (%). Em França o erro penetrou primeiro por Allema-

nba , com as doctrinas c escritos de Luthero ; mais tarde

prevaleceu ali a influencia dos reformadores Suissos, es-

pecialmente dos de Genebra, onde Calvino exercia um im-

pério absoluto desde 1536. Segundo os seus princípios uma
assembléa de representantes de todas as comm uns reforma-

das de França redigiu em Paris (1559) uma confissão de

fé e uma constituição eccles'iastica : todavia não lhes foi

concedida uma completa liberdade religiosa e uma tolerân-

cia geral senão pelo edicto de Nantes no reinado d'Hen-

rique IV (1598). Tanto nos Paizes-Baixos como em Fran-

ça, os sectários de Luthero não se haviam reunido senão

em pequenas communs que os seus pregadores convocavam

secretamente , em virtude das medidas severas do governo;

pouco a pouco accederam pela maior parte ás doctrinas de

Calvino, e foi i^este sentido que traçaram a sua primeira

confissão de fé (1561). Mais para o diante aproveitaram-se

da revolta contra a dominação hespanholla para fixar em
varias assemblôas a sua constituição religiosa. Depois , a
religião reformada continuou a subsistir nas províncias do
norte , e até mesmo foi elevada á honxa de religião domi-
nante na republica dos Paizes-Baixos unidos fundada em
1579.

(z) Em 15G6 elaborou-se outra que gozando de maior aucto-

ridade, foi collocada em frente como Confessio Helvética I nas
collecçoens dos livros symbolicos. A de 1536 , bem que a primei-
ra em data achou-se assim classificada como Confessio Helvéti-
ca II.

W. I. 6 B.
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§ 31.— D) A reforma em Inglaterra Escócia, e

Irlanda.

Em Inglaterra, a doctrina de Luthero achou no pró-
prio Henrique V

7
1 1 1 um ardente antagonista. Mais para

o diante foi necessário ao rei sensual um pretexto legal pa-
ia corar o seu divorcio enovo hymeneu. Irritado contra a
barreira que lhe oppunham o direito canónico e a saneia-

sé, concebeu a idêa de se fazer chefe da Egreja e arbitro

das leis no seu reino. Em 1531 encetou a obra por meio
de négociaçoens com o clero e com o parlamento , e já no
fim de» 1534 havia o parlamento reconhecido ao rei ea seus

herdeiros a supremacia exclusiva sobre a Egreja d' Ingla-

terra com todos os direitos que dimanam d'ella (a); e co-

mo consequência natural, asuppressâo dos pequenos (1536)
e grandes (1537) conventos, a publicação d'uma versão in-

gleza da Escritura, e a devastação das relíquias (1539)-

Em quanto ao mais o rei estava aferrado ás doctrinas ca-

tholicas com toda a severidade d^um chefe de religião; e

sustentou-as (1539) com um estatuto de seis artigos, e no

mesmo dia fez queimar como herejes três indivíduos aceu-

sados de se lerem apartado dos dogmas catholicos, e en-

forcar como culpados d 'ai ta traição três outros que haviam

permanecidos fieis ao dogma da supremacia do papa. Po-

rem o partido reformador , no espirito da escola de Gene-

bra , triunfou na minoridade de Duarte VI (1547-53).

Leis parlamentares e ordenanças reaes revogaram, desde os

seus primeiros annos , os seis artigos, instituíram a cêa de-

baixo das duas espécies, auetorisaram o matrimonio dos

clérigos e prescreveram uma nova liturgia nalingua dopaiz.

A rainha Maria (1553-58) restabeleceu effectivamente a

Egreja catholica nas mesmas bases anteriores a Henrique

VIII; porem Isabel que, segundo os princípios catholi-

cos, nascera d'uma união illegitima d'Henrique VIII e

(«) Estes factos e os que se seguem sam objecto d^m pro-

fundo exame na historia cTínglaterra de John Lingard.
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não tinha nenhum direito á coroa , nào podia deixar de se

declarar logo pela doctrina dos reformados ; ella supprimiu

os estatutos de religião de Maria para tornar a pôr em vi-

gor os de Henrique VIII sobre a supremacia ecclesiastiça

e os decretos d'Eduardo (1559), e, auctorisando-se com

um escrito análogo já redigido no reinado d'este ultimo

(1552), formulou em trinta e nove artigos (1563) a con-

fissão de fé da Egreja anglicana. Desde Henrique VI íl

que todas estas innovaçoens religiosas se estenderam á Ir-

landa, todavia encontram viva resistência, porque a maior

parte do povo permaneceu fiel á fé de seus paes^ A Escó-

cia , n'esta época governada ainda por seus reis , viu em
1547 o reformador João Knox inflammar o povo com fo-

gosas pregaçoens e arrasta-lo a violências contra o culto ca-

iholico. Em 1557 os reformados contraíram uma alliança

em Edimburgo debaixo do nome de congregação do Se-

nhor pela qual ae obrigavam alargar a congregação de Sa-

tanaz, isto é a Egreja catholjea, e a declarar-se publica-

mente seus inimigos. Em fim depois d'uma guerra civil

provocada pelo fanatismo e instigada pela rainha Isabel,

uma assernblèa dos estados convocada em julho de 1560
pelos lords da congregação sem ordem do rei , redigiu a

confissão de fé da Egreja escocesa, prohibiu sob penas se-

veras o exercício do culto catholico, aboliu a supremacia
do papa, e logo no anno seguinte se resolveu e executou a

pilhagem das cg rejas ,- objectos sagrados, bibliothecas e ou-

tros monumentos do papismo.

§ 32.

—

II. Esboço da noya constituição ecclesiastica.

A) da Egreja em si mesma.

Luthero e os outros reformadores não se apresentavam com
fundadores d'uma nova seita differente da Egreja de Christo ^

pretendiam somente querer restabelecer a Egreja na sua pu-
re9a primitiva. Imbuídos d^sta idêa, esboçaram confosoeni
em que, affectando ignorar ou rejeitando formalmente a Egre-
ja calholica, se apropriaram o seu caracter de verdadeira Bgre*

*
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ja de Christo (ò). Primeiramente, disseram-elles, a Eegr-

ja de Christo é visuel e reconhecível por certos signaes ex-

ternos taes como a verdadeira doctrina do Evangelho e a

pratica dos verdadeiros sacramentos (c). Debaixo do ponto

de vista humano , comprehende ainda mesmo os maus em
quanto permanecem exteriormente unidos á sociedade (d).

Verdade é que diante de Deus não comprehende senão ho-

mens de verdadeira piedade; e debaixo dVsta relação éin-

"visivel e conhecida de Deus somente (e). Comtudo isso

(b) Artic. Smalc. Part. III. Art. XII. de ecclesia. Nequa-
quam largimur ipsis, quod sint ecclesia, quia re vera non sunt
ecclesia.— Gallic. Conf. Art. XXVIII. Papisticos ergoeonven-
tus damnamus, quod pura Dei veritas ab illis exulet , in qui-
bus etiam sacramenta fidei corrupta sunt , adulterata, falsifíca-

ta , vel penitus etiam abolita, in quibus denique omnes supers-
titiones et idolomania? vigent. Acproinde arbitramur omnes eos

qui sese ejusmodi actionibus adjungunt, et iis communicant, a
Christi corpore se ipsos separare.— Assim se exprimem os Hel-
vet. Conf. I. cap. XVII., Scotic. Conf. Art. XVIII. XXII.

(c) August. Conf. Art. VII. Est autem ecclesia con-

gregatio símctorum , in qua evangelium recte docetur et recte

administrantur sacramenta.— Belg. Conf. Art. XXIX. Credi-
rnus imprimis diligenter ac circumspecte ex verbo Dei discer-

iiendum esse, quamam vera sit ecclesia, siquidem omnes secta;,

quotquot hodie in. mundo sunt, ecclesiae nomen praetexunt.

—

Nota; quibus vera ecclesia cognoscitur hai sunt : si ecclesia pu-

xa evangelii praedicatione , si sincera sacramentorum ex Christi

prsescripto administratione utatur.— Angl. Conf. Art. XTX.
Ecclesia Christi estvisibiiis ccetus fidelium, in quo verbum Dei

purum prsedicatur , et sacramenta— administrantur.— Tal e

lambem a linguagem dosHelvet. Conf. II. Art. XIV. , Helvet.

Conf. I. Cap. XVII. , Gallic. Conf. Art. XXVII. , Scotic.

Conf. Art. XVIII.
(d) Helvet. Conf. I. Cap. XVII. Non omnes qui numeran-

tur in ecclesia, sancti et viva atquevera sunt ecciesise membra.
Sunt. enim hypocritae multi.— Et tamen dum hi simulant pie-

tatem, licetex ecclesia non sint, uumerantur tamen in eclesia : si-

cutiprodi tares in republica, priusquam detegantur, numerantur

et ipsi inter eives.— Sam conformes Belg. Conf. Art. XXIX. ,

Gallic. Conf. Art. XXVII., Angl. Conf. Art. XXVI., Au-
gust. Conf. Art. VIII. , Apolog. Conf. IV. de ecclesia,

(e) Helvet. Conf. II. Art. XIV., Helvet. Conf. I. Cap.

XVII. Belg. Conf. Art. XXVII. , Scotic. Conf. Art. XVI.
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basta conhece-la debaixo da sua forma visível, porque os mes-

mos maus samefficazes dispensadores da palavra divina edos

sacramentos (/) . Em secundo legar a Egreja de Chi isto deve

apresentar harmonia e unidade nadoetrina evangélica e nos

sacramentos (g); eos seus ministros devem velar incessante-

mente na conservação d'esta harmonia (h). Os meios para o

conseguir não os indicam; limitam-se a rejeitar a necessidade

d'um centro e d\im chefe visível (i), e por uma falsa allusâo á

ISgreja Catholica a declarar não essenciais a unidade do rito e

outras coisas secundarias (k). Em terceiro logav finalmente

a verdadeira Egreja é necessária á salvação; é o único ca-

minho da bemaventurança (/). Verdade é que pelo decur-

(/) August. Conf. Art. VIII. GUianquam ecclesia proprie

sit congrcgatio sahcíórúm et vere cfedejítium : tamen , curti ia

hac vita multi hypoeritaj et mali admixti sint, licet uti Sacra-
mentis

,
quai per maios administrantur. Et Sacramenta et ver-

bum propter ordinationcm et maridatum Cliristi sunt efncacia
,

etiamsi per maios exhibeantur. — A mesma linguagem ein Apo-
lo^. Conf. IV. de ecclesia, Helvet. Conf. I. Cap. XVIII., An-
gl. Conf. Art. XXVI.

(g) August. Conf. Art. VII. Ad veram unitatem ecclesisesa-

tis est consentire dedoctrina evangelii et administratione sacra.-

mentorum.— Helvet. Conf. I. Cap. XVII. In do^matibus ita-

oue in vera concordique praedicatione evangelii Christi , et ia

ritibus a Domino diserte traditis, dicimus veram edblesiae cons-
tare concordiam.

{h) Artic. Smalc. Part. II. Art. IV. de papatu. Episcopi
omnes pares officio (licet dispares sintquoad dona), summacum
diligentía conjuncti sint nnanimitate docirinae, lidei, sacrainen-
torum

, orationis , et oóeruhi caritatis.

(i) Apolog. Conf. IV. de ecclesia, Artic. Srrtalc. Part. II.

Art. IV. de papatu, Helvet. Conf. II. Ari. XVIII. , Helvet.
Conf. I. Cap. XVII., Gallic. Conf. Art.. XXX.

(k) August. Conf. Art. VII. , Apo'og. Couf. IV. de ecc>-
«a, Helvet. Conf. I. Cap. XVII. XXVII. , Angl. Conf. Art.

(0 Apolog. ConTess, IV. de ecclesia. Neque vero pertinet
(promissio salutis) ad illos

,
qui sunt extra ecclesia ni Christi,

ubl nec verbum nec sacramenta sunt, quia regnilm Christi tau-
tum cura verbo et sacrameutis existit.— HelVet. Conf. I. Cap.
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so do tempo o protestantismo estendeu cada vez mais aidêa

da Egreja invisível e lhe applicou o que as antigas coníis-

soens defè entendiam evidentemente da Egreja visível (m)«

Desde esse tempo apretenção da Egreja protestante de pos-

suir ella só com a verdade as condiçoens de salvação não

tornou a ser pronunciada tão abertamente (n)
;

porem de

XVII. Coramimionem vero cum ecclesia Christi vera tanti fa-

cimus , ut negemus eos coram Deo vivere posse
,
qui cum vera

Dei ecclesia non communicant , sed ab ca se separant.— Belg.

Conf. Art. XXVITI. Credimus, quod cum sanctus hic coetus et

congregatio, servandorum sit coetus , atque extra eam nulla sit

salus , neminem cujuscumque ordinis aut dignitatís fuerit , sese

ab ea subducere debere , ut se ipso contentus separatim degat

:

sed omnes pariter teneri huic se adjungere, eique uniri , ecclc-

sise unitatem conservare , seseque iilius doetrinaj et disciplinai

subjicere.— Ut porío melius hoc observetur , oranium fidelium

officium est , sese secundum Dei verbdm , ab ils omnibus qui

extra ecclesiam sunt disjungere, ut huic secongregationi adjun-

gant , ubicumque illam Deus constitucrit : quamvis magistratus

prineipumque edictis adversantibus, quinimo licetmors autqua-

liscunque corporis peenasubeunda esset,— O mesmo principio e

consagrado nos Gallic. Conf. Art. XXVI. , Scotic. Conf. Art.

XVI.
(m) Por Egreja invisível n'csta ampla accepção , entende-se

a unidade d
,
aquellcs que honram verdadeiramente a Deus, qual-

quer que seja a sua confissão ou religião. NYUa sam pois postos

de parte, todos os signaes visíveis de communlwo, o Evange-

lho e os Sacramentos, e por conseguinte é declarado indiíleren-

te o próprio christianismo positivo. Mas alem d'esta idea geral

e vaga, a Egreja invisível não remata em coisa alguma e nem

mesmo pode procurar a seus mombros a vantagem de se co-

nhecerem mutuamente- porque no mesmo instante, degeneraria

em sociedade visivel. Logo fica absolutamente restricta ao sen-

timento de cada individuo. E 1 certamente um dever de todas

as cbnfissôçns christans o repelir uma theoria destruetiva de qual-

quer sociedade christan.

(n) Todavia manifesta-sc até os últimos tempos, Entre as nu-

merosas provas que nos subministram oscathecismos e as adver-

tências dos theologos, pode cilar-se a questão seguinte do pe-

queno cathecismo do margraviado de Bade-Durlaeh ,
Carlsruhe

1770. paginas 19} «Todos aquelles que professam pertencer a

u Egreja christan possuem a fé
verdadeira c conducente á salva-
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facto e pela força das coisas ficou sendo a base do seu sys-

tema (o)

§ 33.— B) Do poder. 1) Princípios geraes.

Os reformadores pronunciaratn-áe d'uma maneira mui
positiva contra o poder exercido então pelos bispos debaixo

da forma d'uma jurisdicçao ordinária provida de meios de

coacção (p) 5 attribuindo a sua origem a concessoens e pri-

vilégios do poder temporal , o que os catholicos estavam

longe de contestar (q). Porem com o fim de fixar segundo

o Evangelho o poder da Egreja na sua pureza, não faziam

mais do que reproduzir quanto ao essencial asdoctrinas da
Egreja catholica a este respeito. Assim attribuiam á Egre_

ja uma auctoridade tríplice: a administração dos sacra-

mentos, a pregação do Evangelho (r) eo direito de publi-

car regras de disciplina e de as sustentar por meio da pa-

lavra e da excomunhão (s). Ate mesmo voltavam á antiga

«ção? R, • Nao. Ella só se encontra na confissão evangelíca-lu-

« therana. »

(o) E' o que prova o extraordinário zelo dos protestantes em
espalhar as suas convicçoens relrgiosas pelas suas sociedades de
missoens e bíblicas, e também a sua dor ou despeito quando vem
passar um dos seus para outra confissão \ tudo isto nao teria ne-
nhuma significação , se as diversas confissoens lhes parecessem
eguaes ou a verdade eo erro idênticos. A Egreja catholica com-
prehende muito bem que nenhuma confissão possa ser indiífei en-
te á sua fé ,• mas também se lhe não deve reclamar isso.

#
(p) August. Conf. Tit. VII. De potestate ecclesiastica , Ar-

tic. Sinale. Tractat. de potestate et jurisdictione episcoporum.

(</) E' o que mostra já a Cairfulatio opposta aos protestantes
na dieta de Worms. Part. II. Ârt. VII .

(r) August. Conf. Tit. VII. de potestate ecclesiastica. Sic
autem sentiunt, potestatem clavium seu potestatem episcoporum
juxta evangelium

,
potestatem esse seu mandatum Dei pra;di-

candi evangelii , remittendi et retinendi peccata , et adminis-
trandi sacramenta.— A mesma linguagem nos Artic. Smalc.
Tractat. de potestate et furisdictíòne episcoporum, Helvet. Conf.
II. Art. XVI. XIX., Helvet. Conf. I. Cap. XVIÍI.

(s) August. Conf. Tit. VII. de potestate ecclesiastica'. LI*



96 BIREITO ECOLESIÁ9TICO.

distincçâo de poder d'ordem ede jurisdicçâo (/). 1. Rela-

tivamente ao poder d'ordem , a abolição do saerificio di-

vino havia arrebatado ao sacerdócio o seu prineipal carac-

ter (w). Demais d^isso julgavam necessários (v) em confor-

midade com a constituição dimanada deChristo, alguns

cargos especiaes para a administração dos sacramentos e en-

sino do Evangelho, e o ministério da palavra não devia

pertencer a todos, porem somente áquclle que tivesse mis-

são legal (w). A dignidade e a sanctidade n*este ministe-

ccat episcopis seu pastorihus facere ordinationes , ut res ordiae

gerantur in ecclesia.— Helvet. Conf. I. Cap. XVIII. Cumque
omnino oporteat esse in ecelesia disciplinam , et apud veteres

quondam usitata fuerit excomrnunicatio , fuerintque judicia ec-

clesiastica in populo Dei , in quibus per viros prudentes et pios

exercobatur hsec disciplina ; ministrorum quoque fuerit, ad aedi-

ficationem disciplinam moderari lianc, pro conditione tempo-
rum , status pnblici , ac necessitate. — Tal é também o thcc-r

dos Artic. Smalc. Tractat. de potestate et jurisdictione episco-

porum , Helvet. Conf. Ií. Art. XIX.
(t) Apo^og. Conf. Tit. XIV. de potestate ecclcsiastica. í^t

placet nobis vetuspartitio potestatis in potcstatem ordinis et po-

tcstatem jurisdietionis. Habet igitur episcopus potestatem ordi-

nis , hoc est ministerium verbi et sacramentorum :,
habet et po-

testatem jurisdictionis
?

hoc est autoritatem excomiiiunicandi

obnoxios publicis criminibus.

(u) Apoios;. Couf. Tit. VII. de numero et usu sacramento-

rum. Tit. XII. de missa, Helvet. Conf. I. Cap. XVIII.
(v) August. Conf. Art. V. Ut hanc fidem consequamur

,

institutum est ministerium docendi evangetii et porrigendi sa-

cramenta.— Helvet. Conf. I. Cap. XVIIÍ. Deus ad colligen-

dam vel constituendam sibi ecclesiam eamdemque gubernandam

et conservandam semper usus est ministris, iisque utitur adliuc

et utetur porro, quoad ecclesia in terris fuerit. Ergo ministro^

rum origo institutio et functio vetustissima, et ipsius Dei, non

nova aut hõmhuna est ordinatio.— Gallic. Conf. Art. XXV.
Credimus quoniam non nisi per evangelium fimus Christi com-

potes, oporteresacram et inviolabilemíUTapaycjus auctoritate in

peelesia sancitam conservari :, ac pvoinde requiri in ecclesia pas-

tores
,

quibus ónus docendi verbi et administrandoruin sacra-

mentorum incumbat.

[rv) August. Conf. Art. XIV. Deordineecclesiasticodocent,
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rio fizeram admittir a necessidade d'uma consagração sole-

mne ou ordenação (x), e debaixo d'esta relação reconheceram

um sacerdócio especial, medianeiro entre Deus e a sociedade

(//). II. Em quanto ádoctrina, a Escritura-sagrada foi con-

siderada como base e única regra de fé (%). De quem ti-

quod nemo debeat in ecclesia publice docere aut sacramenta ad-

minisírare , nisi rite vocatus. Este principio é egualmente con-

sagrado nos Helvet. Conf. I. Cap. XVIII. , Gallic. Conf. Art.
XXXI., Angl. Conf. Art. XXIII., Scotic. Conf. Art. XXII.

(x) 'Apolog. Conf. Tit. VII. de numero et usa sacramento-
runi. Sacerdotes vocantur ad docendum evangelium et sacra-

menta porrigenda populo. Nec habemus nos aliud sacerdotium.
— Si autem Ordo de ministério verbi intelligatur, non grava-
tim vocaverimusOrdinem sacramentum. Nam ministerium ver-

bi habet mandatum Dei ethabet magjiificas promissiones.— Si
Ordo lioc modo intelligatur , neque iinpositionem manuum vo-

care sacramentum gravemur.— Helvet. Conf. II. Art. XVII.
Est enim liaec functio nulli

,
quem non et legis divinae peritia

et vitae innocentia etChristi nominis studio singulari essecom-
pererint et judicarint ministri et ii

,
quibus td negotii per ec-

clesiam est commissum , concedenda. Gtuss cum vera Dei electio

sit , ecclesiíc suffraçio et 'manuum sacerdotis impositione recte

comprobatur. — Helvet. Conf. I. Cap. XVIII. Vocentur eteli-

gantur electione ecclesiastica et legitima ministri ecclesiae.

—

Et qui electi sunt , ordinentur a senioribus orationibus publicis
et impositione manuum.

(y) Apolog. Conf. Tit. VII. de numero et usu sacramento-
rum. Habet ecclesia mandatum de constituendis ministris, quod
í^ratissimum esse nobis debet

,
quod seimus , Deum approbare

ministerium illud, etadesse in ministério. Acprodest, quantum
íieri potest, ornare ministerium verbi orani genere laudis ad-
versus fanáticos homines

,
qui somniant spiritum sanctum dari,

non per verbum
, sed propter suas quasdam praeparationes , si

sedeant otiosi , taciti , in locis obscuris , expectantes illumina-
tionem.— Helvet. Conf. II. Art. XV. Atque hanc ob causam
ministros ecclesiae , cooperarios esse Dei fatenmr, per quos ille,

et cognitionem sui et peccatorum remissionem administrei, ho-
mines ad se convertat, eriçat , consoletur , terreat, etiam etju-
dicet: Ha tamen ut virltitem et eftícaciam in his omnem Do-
mino, ministerium ministris tantum adscribemus.

{z) August. Conf. Tit. VII. -De potesta te ecclesiastica.. Com-
petit episcopis— cognosecre doctrinam. et doctrinam ab evance-

W. I. 7A .
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nham estes escritos e quem lhes affiança va a sua authenti-

cidade. Esta questão espinhosa era evitada pelos luthera-

nos,* e algumas confissoens dos reformados allegavam a es-

te respeito uma inspiração directa do Espirito-Sancto (a),

O caso d'uma controvérsia entre os reformadores acerca da
interpetração do texto não lhes parecia possível em razão

da sua clareza (6) ,• porem d'alli a pouco quando ella se

manifestou, o mesmo Luthero voltou á necessidade d
1uma

auctoridade decisiva em matéria de fé (c). Os reformado-

res começaram por arroga-la a si , depois os theologos , os

sínodos, e o poder secular {d) ; e as diversas confissoens

lio dissentientem rejicere. —-Verum cum aliquid contra evan-
gelium docent aut statuunt , tunc habent ecclesise mandatum
Dei, quod obedientiam prohibet.—O principio ainda é mais
ousadamente estabelecido emHelvet.-Conf.il. Art. I. II. III,,

Helvet. Conf. I. Cap, I. II., Gallic. Conf. Art. III. IV. V.
,

Belg. Conf. Art. II-VII. , Angl. Conf. Art, VI. VII. VIII.

XX. XXI. , Scotic. Conf. Art. XVIII. XTX. XX.
(o) Gallic. Conf. Art. IV. , Belg. Conf. Art. V.

(ò) No seu escrito de servo arbítrio ou resposta ás observa-

çoens incisivas d'jErasmo (1525) , Luthero qualificou -de doctri-

na do diabo a asserção de que a Escritura é obscura e comporta

grande diversidade d^nterpretaçoens. Menzel I. 144.

(c) Em sua epistola contra alguns sectários, dirigida ao

margrave Alberto de Brandeburgo em 1532 (ediç. deHallePart.

XX. P. 20R9) , defende Luthero d'est'arte a sua doetrina so-

bre a côa: Este artigo não é uma doetrina ou uma theoria in-

ventada pelos homens fora da Escritura } é evidentemente fun^

dada e estabelecida no Evangelho com palavras claras ,
simples

e indubitáveis de Christo :, e desde a origem das egrejas chris-

tans em toda a terra tem sido atégora unanimemente crido e

observado.— Este testemunho de todas assanctas Egrejas chris-

tans (quando não tivéssemos outras provas) deveria ser-nos suf-

ficiente para nos atermos a este artigo , e recusarmos ouvir e

sofrer sobre esto ponto nenhum sectário ,* porque é" perigoso e

horrivel ouvir e crer alguma coisa contra o testemunho , fé e

doetrina unanimes de todas as sanctas Egrejas christans ,
taes

como unanimemente o tem mantido , em toda a terra , desde

a sua origem , actualmente, ha quinze séculos.

(d) Sobre este ponto offereeo Menzel preciosidades I. 262-69.

456-81. II. 12-16. 402-6. IV. 1-30.
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de fé, redigidas ou recebidas por este meio de auetorida-

de, demonstraram também qne a nova Egreja não podia

mais do que a antiga abster-se desymbolos de fé e depon-

tos de apoio na interpretação (e). II í. As formas do go-

verno da Egreja nao eram objecto de nenhuma disposição

geral; traçaram -se diversamente segundo as circunstancias.

§ 34.— S) Formas particulares da constituição ecclesiasti*

ca. a) Em Allemauha.

Em Allemanha , as primeiras mudanças na doctrina

e no culto emanaram do clero e das communs. Mas não
tardou que os mesmos reformadores chamassem em seu au-

xilio a auetoridade secular, e já antes da apparição da con-

fissão d'A ugsburgo, alguns estados do império, desfruc-

tando a liberdade d'acção que lhes assegurava a dieta de
Spirn (1526), tomavam parte activa nas innovaçoens. Ins-

tituíram visitas d'Egrejas (/) para introduzir e propagar a

nova doctrina, aonde lhes pareceu necessário, confiaram

o ensino a outros indivíduos, fizeram redigir pelos princi-

(fc) Toda a egreja tem necessidade d'um symbolo, expressão

da fé coraraum , e nao resta á Egreja senão um vão simulacro

desde que cada um pode crer aquillo que lhe parece. Logo to-

do o symbolo deve também fazer auetoridade aponto que aquel-
le que não o aceite não pertença á Egreja. Verdade é que nos
symbolos protestantes , se quis affastar esta consequência por
meio dVima distineçao \ estes symbolos dizem-elles, não sam re-

digidos como regra de fé , mas somente como expressão da con-
vicção commum. Porem isto dá na mesma,* com effeito sempre
se segue que aquelle que não pode compartir esta convicção ex-
clue-se da communhão. Ora a Egreja catholica nada mais diz -,

cila não possue mais meios de coação do que os protestantes pa-
ra fazer crer ou reter na fé , e ella também contra o erro e a
apostasia não pode fazer mais do que protestar oppondo-lhes o
sími symbolo e a sua verdade.

(/) A primeira visita na Saxonia teve logar em 15.25, se-

çuiu-se outra debaixo da direcção de Luthero em 1527. Seeken-
dorf Commontarius de Lutheranismo. Lib II. §. 8 e 36.

*
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paes theologos do partido uma regra de doetrina e discipli-

na (g) nomiararn superintendentes no clero para o vigia*

rem ,
procederem a exames e visitas, e em caso de neces-

sidade informarem a auctor idade temporal (li). O direito

de conferir a ordenação ecTexcommungar foiannexado aos

pastores provisoriamente e em razào da necessidade presen-

te (i); e os ramos da jurisdicçao episcopal, que se julga-

da dimanarem unicamente d'uma concessão do poder tem-

poral, deviam voltar para o soberano pelo mesmo motivo

(k). No decurso das negociaçoens para a reunião com a

[y) ® primeiro regulamento é: Reformatio ecelesiarum Has-

siai juxta certissimam sermonum Dei regulam ordinata in ve~

nerabili synodo per elementissimum Hessorum principein Phi-

lippum anno 1526 , die 20 octobr. Hombergi celebrata, cui ip-

semet princeps interfuit (Em Schminke Monumsnta Hassiaca,

T. I. p. 583). O segundo composto por Mélanchton é assim in-

titulado : Unterricht der visitatorn an die Pfarhern iin Cur-

fúrstenthum zu Saehsen. Wittenberg. 1528. 4. (Reimpresso por

G. Th. Strobcl. Altenbourg 1776. 3.) GLuasi todos os paizes pro-

testantes o tomaram por modelo. O concurso da auetoridade se-

cular nestes regulamentos e nos outros demonstra-se pelos pre-

fácios e cartas de publicação.

(h) Esta organisação implantou-se primeiro em 1527 naSa-

xonia eleitoral d'onde se extendeu aos outros territórios.

(i) Art. Smalc. Tract. de potestate et jurisdictione episco-

porum. Una respostea fecit discrimen episcoporum etpastorum,

videlicet ordinatio : quia institutum est , ut unus episcopus or-

dinaret ministros in pluribus ecclesiis. Sedcum jure divino non

sint diversi gradns episcopi et pastoris : manifestum est, ordi-

uationem a pastore in sua ecclesia lactam, jure divino ratam

esse. Itaque cum episcopi ordinarii fiunt hostes ecclesiae, autno-

lunt impertire ordinalionem : ecclesiai retinent jus suum. —

-

Constat jurisdictionem illam communem excommunicandi reos

inanifestorum crimiuum perlinere ad omnes pastores.

(jfc) August. Conf. Tit. VII. de potestate ecclesiastiea. Si

quam habent (episcopi) aliam vel potestatem vel jurisdictionem

in cognoscendis certis causis , videlicet matrimonii vel decima-

rum , etc. , bane habent humano jure ; ubi cessantibus ordina-

riis coo-untur príncipes vel inviti, suis subditis jus dicere ,
ut

pax retineatur.— E' também o que dizem os Artic. Smalc. Tract.

de potestate et jurisdictione episcoporum.
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Egrejá catholica (/) formou-se cresta maneira uma consti-

tuição provisória, em que o poder episcopal era em gran-

de parte substituído pela auctoridade secular (m). Esta ins-

tituiu desde logo commissoens especiaes d'administração

debaixo do nome de consistórios ou conselhos ecclesiasticos

(n). Emfim dissipando-se toda a perspectiva de reunião, os

theologos erigiram em principio o que o facto havia já

consagrado, e declararam em uma assemblèa celebrada em
Naumburgo em maio de 1554, que na falta da auctori-

dade episcopal , de que se nào podia tratar mais , a auc-

toridade territorial para gloria do mesmo Deus devia fazer

exercer ogoverno da Egreja quando fosse necessário por meio

dos seus consistórios (o). Tal era já o estado de coisas quan-

do na dieta d'Augsburgo (1555) , a mesma lei do império

despojou os bispos de toda a jurisdicqãoe auctoridade espi,

ritual sobre os adherentes da confissão cTAugshurgQ. Esta

constituição permaneceu egualmente nos territórios em que

(l) Até no projecto de Reforma de Witteiiberg composto em
1545 para a dieta se encontram também concedidas debaixo de
certas condicçoens a necessidade do episcopado e ápibmissãd ao?

bispos. Menzel II. 335-43., Seckendorf Commont^ de Luthera-
nism,o Lib. III. §. 1 1 9.

(m) Melanchton veio também em apoio d'esta theoria nas

ediçoens ulteriores da confissão <rAiigsburg-o. August. Conf. va-

riata. Tit. de conjugio- sacerdohim. Sed non ad solos episcopos,

verum etiam ad pios príncipes, ac máximo ad impératofem. per-
tinet, puré intelligere evangelium , dijuclicare dogmata , ad-
vigilare ne ímpias opiuiones recipiantur aut coníirmentur , ido-

lolatriam omni studio abulere , ipquirere veram doctrinam , et

curare ut boni doctores praefitíiaíitur ecelesiis
, dare operam, ut

rite dijudicentur ecclesiasticae controvérsias;

(n) O primeiro ensaio d'esta instituição havia já sido fei-

to pelo chanceler Ponfanus em Wittenbprg em 1539. Se-
ckendorf Com ment. de Lutheran. Lib. III. § 72. Mas não foi

realmente estabelecida senão a pedido dos Estados em 1542. Nò
anno seguinte

, o duque Maurício tio Saxonia criou
,
por este

modelo, um consistório em Leipzig. Seckendorf. Commcnt.
Lib. JII. §110.

°

(o) A respeito tre*ta convenção Conf. Mènzel III. ó^f 1 -"'»?;.

573.
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em vez d 'esta confissão se havia introduzido a dos reforma-

dos , e o poder da auctoridade temporal em matéria eccle*

siastica, ainda mesmo sobre a doctrina, não fez senão fir~

mar-seeada vez mais (p).

§ 35.

—

t) Era os mais paizes.

Em os reinos do norte , a marcha das innovaçpens re-

ligiosas submetteu da mesma sorte a Egreja á supremacia

dos reis. Com tudo na Suécia conservou-se a constituição

episcopal; pelo contrario na Dinamarca foi abolida pelo

rei, e es superintendentes que fez ordenar por Bugenhagert

de Wittenberg (1537) quasi que nao conservaram do episeo-

copado senão o nome. Esta constituição também foi intro-

duzida em a Norwega. Na Suissa, jáZwinglio havia aban-

donado sem reserva o governo da Egreja á auctoridade tem-

poral, eesta não renunciou ásua posse. Pelo contrario Cal-

vino queria que a Egreja fosse livre, tanto do poder tempo-

ral como do episcopado , e se regesse a si-mesma por sua»

assemblèas presbyteraes e synodaes; e este principio rece-

beu a sua execução em Franca e nos Paizes-Baixos (q-)

Em Inglaterra, Henrique VI I í
,

que havia alcançado o

seu fim principal pela abolição da supremacia do papa,

conservou a constituição episcopal , e como os bispos não

oppunham nenhum obstáculo aos progressos dasinnovaçoens

religiosas, continuou a subsistir alli. Verdade é que no rei-

nado dUzabel se formou um partido de puritanos ou non-

conformistasque, entre outras reformas, reclamavam apura

constituição presbyteriana. Entre elles mesmos se elevaram

<eitas de^Brownistas ou Separatistas, d^ndependentes ou

(p) DVsta maneira o cathecismo d^eidelberg. foi composto
e introduzido no Palatinado á força e por ordem do eleitor Fre-
derico III. Egualmente no principado d'Anhalt, em 1596, pres-

creveu o soberano uma doctrina e uma lithurgia novas , redigi-

das segundo os princípios dos reformados.

(g) §. 35.— Gallic. Conf. Art. XXTX. XXX., Belg. Conf.
Art. XXX. XXXI.
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Congreganistas que nao queriam nenhum governo commum
de bispos ou synodos , e comente a independência indivi-

dual de cada commum. Todavia a constituição episcopal

depois de muitas luctas ficou sendo a constituição legal da

Inglaterra e da Irlanda. Pelo contrario na Escócia, onde

M innovaçoens religiosas .dimanavam principalmente dos

pregadores e das communs, as doctrinas de Calvino ser-

viram de regra na mesma fixação da disciplina. D'ahi se

seguiu uma luta longa e obstinada entre o poder real que

temia o principio democrático d'aquella constituição, e o

povo que se lhe conservava fortemente afferrado. O gover-

no tentou a principio (1586) manter o episcopado pelo me-

nos para a presidência dasassernblêas presbyteraes
;

porem

teve logo de o abolir, e o parlamento (1592) acceitou o

presbyterianismo puro com os seus synodõs provinciaes e

assem bléas geraes. Jayme I.° (1606) restabeleceu o episco-

pado; Carlos I,.° viu-se obrigado a supprimi-lo (1639).

Carlos II restabeleceu-o de novo (1661); porem o pres-

byterianismo acquiriu finalmente uma dominação segura

por meio d'um acto dimanado de Guilherme III , imrne-
diatamente depois da revolução (1690), e, por occasião

da união da Inglaterra e Escócia debaixo d'um só parla-

mento (1707), foi estabelecida para sempre como lei fun-

damental da união.

§ 36.— 3) Theorías modernas, a) Systema episcopal.

Uma voz conferida a supremacia religiosa á auctori-

dade temporal da maior parte dos paizes, cuidou-se ^m
justificar scientificamente este estado de coisas. Com este

fim nasceram surce?sivamen!e diversos systemas. Indicamos
os Ires princípaes (r) : um limitado á Àllemanha é o sys-

(0 D- NettalMadt de tribns systematibus docfrinre de jure
eacrorum dirigendnntm Domini territoriaiis evangeli.ci quoad
ecclesias evangélicas sui territorii (In ejusd. Obscrv. jur. ec-
cles. Haia? 1783. 8. N.° VI).



104 DIREITO ECCLESIASTICO.

tema episcopal (s) ; o qual parte (Teste facto histórico que*

a jurisdicção espiritual dos bispos catholicos sobre os ad-

herentes da confissão d'Augsburgo foi suspensa pelo decre-

to imperial de Í555 até á solução das d ifficuldades religio-

sas (í)
• por isso, dizem elíes

,
que se achou devolvida pro-

visoriamente aos soberanos, os quaes reuniram (Testa ma-
neira ao seu caracter próprio o de bispos provisórios. Con-
tra esta argumentação eleva-se um raciocínio dccisi\o; e

é que uma suspensão não equivale a uma devolução (w)

e que debaixo do ponto de vista do direito canónico ca-

tholico, que em todo o caso não pode ser estranho á inter-

pretação do decreto , uma tal devolução nem mesmo era

possível. Alguns apresentaram a sua thcoria debaixo d^irci

aspecto diíferentc, dizendo que a jurisdicção espiritual não

(s) A idea geral que lhe serve de base apparece já nocome-
ço do século XVII;, porem os primeiros que tentaram estabele-

ee-lo majs solidamente foram M. Sjbephani (f 1646) de jurisdi-

ctione. Frf. ad Moeu. 1611. 4., Th. Keinkigk [\ 1664) trac-

tatus de regímine seculari et ecclesiastico. Gies. 1619. 4.Basih

1623. 8. Foram seguidos de B. Cárpzow (|1666) o outros. O»

defensores mais modernos do systema sam Fr. C. von Moser

Vertraute Briefe iiber das prol esta nlische geistliohe Recht. (I' rkt.

am Main 1761. 3.) Elfter Brief, D, Nettelbladt Anmerkuiigen

iiber die Kircliengewalt der eyangeliscTien Landeslierrn (nos

seus Abandlungen , Hatle 1783. 8.), Ueber das bischòfliche Re-

cht in der evangelischen Kirche in Deutschland. Berl. 1828.8.

(Jalirbiicher der preuss. Gesetzebung Heft. 61.)

(i) Actas da dieta d'A.ugsburgo de 1555. §. 20: Também
para que os dois partidos religiosos supra-mencionados estejam e

permaneçam um ao pé do outro em uma paz durável e em boa

segurança, dicidiu-se que, até á completa solução das difíicul-

dades religiosas a jurisdicção ecclesiastiça cessará de ser invoca-

da e exercida , tanto no passado como no futuro , contra os ad-

herent.es da confissão de Augsburgo em tudo o que diz respeito

á religião , fé , nomiação de ministros , ritos ,
regulamentos e

ceremonias.

(u) Nettelbladt de tribus system. §. 5. not. k diz muito bem:

Jus suspensum tantum , non est jusextinctum :,
hinc illudipsum

seu quoad substantiam manet penes cum ,
qui hactenus iuud

habuit.
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9C devolvera á auctoridade temporal tanto pela suspensão

como por haver voltado á fonte d'onde originariamente di-

manara (v). Mas segundo os princípios do mesmo protes-

tantismo, esta asserção naoé sustentável senão a respeito de

alguns direitos isolados mas de nenhum modo do direito

episcopal (iv) , e nVsta generalidade conduziria antes ao

systema territorial.

§ 37.— b) Systema territorial.

Pelo tempo em que o systema episcopal se estabele-

cia em Allemanha, as controvérsias de Gomar c Arminio

na Hollanda haviam alli suscitado a questão dos direitos da
auctoridade temporal em matéria de religião. Hugo Gro-

cio emprehendeu sobre este assumpto vastas investigaçoens

que o levaram a aftribuir quasi todos os direitos da au-

ctoridade ecclesiastica ao chefe do estado como tal (#).

Thomaz Hobbes o Bento Spinoza ainda foram mais lon-

ge; na sua theoria do direito natural incorporaram aEgreja

no Estado, e Ih 'a submetteram sem reserva. Sobre os mes-

mos passos esboçou Christiano Thomasio um novo systema

para a Allemanha, no qual os direitos dos príncipes evan-

gélicos em matéria de religião, como todos os mais direitos

realengos se tornavam um attributo da soberania {y). J.H.
Boebmer o apoiou , accusando o systema episcopal d'in-

consequencia
, por isso que admittia tacitamente como le-

gitima a auctoridade da gerarquia catholica e substituía

simplesmente o soberano ao papa e aos bispos (%), O fecun-

(v) Tal e principalmente a opinião de Reinkingk.
(rv) A prova encontra-se nos textos citados no §. 34. nota k.

(x) A obra não foi publicada senão depois da morte do au-
fctor com o titulo : De império summarum potestaium circa sa-

cra., Paris 1646 et 1647-

(v) Nomiadamente na sua dissertação : Vom Rechte evan-
gelischer Fiirsten in theologischen Streitigkeiten. Halle :i694.

(".) J. H. Bòhmer de jure episcopali princÍDÍuni evangeli-
W. 1.

J
' 7 B.
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do publicista J. J. Moser fez se depois cTelle o principal

defensor da soberania como base da auctoridade espiritual

nos estados evangélicos (a) Esta theoria está em opposiçao

com a distineçâo fundamental do christianismo entre a Egre-

ja e o Estado (ò) , e as leis do império que invocam tam-

bém não apresentam nenhuma prova solida em seu favor

(c).

/§ 38.— c) Systema collegial.

. Em contraposição ao systema territorial elevou-se o sys-

tema collegial. Considera a Egreja como uma reunião con-

vencionai, distincta do Estado, livre e independente, que
se regeu primitivamente pelo principio da egualdade, eque
despojada successivamente de seus direitos pela gerarquia

,

os reconquistou por occaâião da reforma , e os conferiu ao

'soberano. Desta maneira distingue no soberano duas espé-

cies de direitos : os direitos de suzerania , os quaes dima-

nando essencialmente da suprema auctoridade, pertencem

ao chefe do Estado como tal , e os do governo ecclesiasti-

co, antigos direitos collegiaes da Egreja por ella conferi-

dos depois ao soberano (d). Esta theoria basea-se em um

corum. Halae 1712 . 4. A dissertação também se encontra no sen

Jus eccles. Proiest. lib. I. tit. XXXI. §. 19-64.

(a) Nas suas dissertaçoens sobre o direito ecclesiastico alle-

mâo Num. I.

(b) O mesmo Bohmer reconhece esta distineçâo , Jus paro-

chiale sect I. cap. II. §. 46. 47.} e com tudo, caso pasmoso

,

quer que a supremacia ecclesiastica pertença ao chefe do estado

como tal.

(c) Verdade é que debaixo do nome de Jus reformandi o tra-

tado de Osnabriick Art. V. §. 30. assegura a cada estado do im-

pério , em virtude da sua soberania o direito de decidir que re-

ligião e que Egreja será admittida no paiz
\
porem isto nao im-

porta nenhum poder sobre o próprio interior da Egreja.

(d) Já os reformados de França , e os presbiterianos d'In-

glaterra obravam e escreviam no espirito d'este systema ; na

Xlollanda teve em Gisb. Voet (f 1676) e sua esco^ zelosos sectá-

rios } em Allemanha foi particularmente desinvolvido por Chr.

M. Pfaff (f 1760} em suas Origines júris ccclesiastici e nos seus
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completo desconhecimento da constituição primitiva da Pgre?

ja; sustentar que a auctoridade tivesse residido jamais em
toda a commum , independentemente das mutilaçoens hisr

toricas prodigalisadas a este respeito , é atacar de frente o

caracter fundamental da Igreja christan nascida da pal%

vra de Christo e não do concurso de caprichos individuaes,

e também as actas dos apóstolos. Não resta senão um re-

fugio em que alguns effecíivamente se intrincheiram

é fazer começar já nos apóstolos a usurpação dos direitos

collegiaes. Porem na hypotliese mesmo d'uma usurpação

^

é necessário suppor que por occasião da reforma, os direi-

tos collegiaes tornados ás communs foram por ellas confe-

ridos aos soberanos expressa ou tacitamente. E' o que nâo

justificam nem a historia nem as idôas d^iquella época.

§ 39.— d) San theoria.

Eis a san theoria segundo os factos históricos : I. A
ingerência dos soberanos no governo da Egreja fanda-senas

repetidas instancias do* mesmos reformadores, consequen-

temente em uma auctoridade perfeitamente legal para os

seus sequazes. II. Os soberanos recebiam as suas òffertas

como defensores e protectores da nova Egreja (c) , conse-

quentemente na supposiçao de sua adhesão e concurso pes-

soal. A auctoridade temporal era alli considerada nâo co-

mo fonte mas unicamente como meio dictado pelo interes-

se da Egreja. III. Por conseguinte o systema episcopal tem
razão em distinguir a soberania e o governo ecclesiastico a

discursos académicos sobre o direito ecclesiastico commum e par-
ticular do, protestantes

, depois adoptado por J. U.deCramer.
Diss. de jure circa sacra collegiaU et majestático, Marb. 1730.
(ia Opusc. T. II.) et Ohserv. jur. univers, T. I. Obs. 416. 419,
J. L. von Moshoim Allgemeines Kirchenrechtder protestanten.
Helmst. 1760., A. J. Sclmaubert Bertragezum cleutschon Staats
uud kirchenrecht. Th. I. Num. II. • e agora também conta mui-
tos partidários.

[ej K o que principalmente resulta das decíaraçoens do con-
vénio de Xanmburgo era 1Ó54. ($ 34. nota o.).
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cila reunido como baseando-se em dois pontos de vista dif-

ferentes; porem é impossível sustentar que esta auctoridade
•«eclesiástica devolvida ao soberano seja de sua natureza a
auctoridade papal ou episcopal do catholicismo. Os diver-

sos direitos que elle comprehende deixam-se unicamente de-
terminar já pelas leis positivas e estado de posse

, já pela
natureza do protestantismo. IV. Todavia o systema colle-

gial está no espirito da nossa época , e por meio d'uma
analyse mais precisa dos poderes preparou a legislação pa-
ra conceder pouco a pouco mais liberdade ao regimen ec-

clesiastico.

CAPITULO IV.

RELÁÇOENS DA EGREJA COM O ESTADO.

§ 40.— I. Do direito abstractivamente*

Egreja chmstan instituída directamente por Deus
e pela palavra divina é por isso mesmo obriga

-

:®L da a manter a sua missão contra a resistência

das instituiçpens e dos costumes e a penetra-los

do seu espirito. Em virtude d'este dever , conquista entre

os povos pela força de sua doctrina e coragem de seus mar-

tyres o reconhecimento de seu direito a uma livre existen-

tencia. Ella funda este direito, em relação á auctoridade

publica que nao adopta o ponto de vista do christianismo,

na liberdade da vida religiosa que deriva da natureza es-

piritual do homem , na differença das esferas d^ctividade

dos dois poderes (/), no reconhecimento e ensino formal da

(/) E' o que também diz a Áugust, Tit. VII. Depotestate
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obediência devida ao poder temporal (g), na necessidade da

religião para o Estado (h) , e impulso que dá a todas as

virtudes civis. O reconhecimento d'este direito comprehen-

de essencialmente a promessa do Estado de nâo embara-

çar a fé e o exercício da religião em quanto permaneça

nos limites do domínio interno da Egreja, de nâo pedir coi-

sa alguma que seja contraria aos deveres da consciencfa que

dimanam d'ella, e de conceder protecção legal ás pessoas,

instituiçoens e propriedade da Egreja. Da sua parte a Egre-

ja é obrigada a expor francamente e de bom grado, quan-

do requerida pelo Estado, a sua doctrina e disciplina, a

gravar em seus membros respeito e fidelidade pela aucto-

ridade temporal , e a ordenar preces pela prosperidade pu-

blica do mesmo (i). Porem a Egreja, n'esta situação, nâo

tem direito de sollicitar o apoio positivo do braço secular

;

elia não tem para a manutenção de suas leis outra segu-

rança contra os seus membros que a sua consciência e a

força da sua palavra*

§. 41.— II. O estado ehristão (k).

A situação acima . descri ta não é* sufficiente para a

«eclesiástica. Cum potestas ecclcsiastica concedat res aeternas,ct

tantum exerceatur per ministerium verbi : non impedit politi-

cam administrationcm ; sicut ars canendi nihil impedi! politi-

cam administrationera. Nam politica administratio versaturcir-
ea alias res quam evangelium. Magistratus defendit non men-
tes, sed corpora et res corporales adversus manifestas injurias,
et coercet homines gládio et corporalibus poenis, ut justitiamci-
vilem et pacem retineat.

(g) Matth. XXTI. 21. Reddite ergo quae sunt CsesarisCav
sari , et quae sunt Dei Deo.

(A) Leibnitz epist. censor, contra Purfendorff§ VI. Tolle reli-

gionem et non invenies subditum
, qui pro pátria

,
pio republi-

ca
,
pro recto et justo, discrimen fbrhinarum, dignitatum, vi la-

que ipsius subeat, si eversis aliorum rebus ipse consulere sibi
et in honore atque opulentia vitam dtlccre possit.

(•> Rom. XIII. i. 2. , I. Tim. II. r. 2.
(fc) (Pey) Da auctoridadc dos dois poderes. Strasb. 1781. 3,

vol. 8.
í



110 DIREITO ECCLESIASTÍCO.

Egieja é da esse:ic*a do chrislianismo penetrar a vida ch
vil e publica , e transformar o corpo social em um estado

christâo no qual a magestatle da religião é reconhecida
,

honrada e protegida pela mesma auctoridade soberana. A
Egreja pode pois reclamar d'um soberano christâo que em
-vez de ligar aos preceitos da Egreja leis que os estorvem

ou enfraqueçam (/) , os sustente com os seus regulamentos,

puna os ataques externos contra a Egreja e a religião, pre-

vina e suffoque os scismas (m)
,
proveja á sustentação or-

dinária do culto e dos ministros dos altares , honre e reco-

nheça
,
por meio de distineçoens civis, aquolles que ser-

viram a Egreja. Da sua parte a Egreja deve testemunhar-.

lhe uma confiança proporcionada a esta protecção, prestar-

se a seus justos votos e reclamaçoens a prò gdas institui-

çoens religiosas do paiz , fixar, depois de se haver enten-

dido com elle, as leis e medidas tendentes áquelle fim, ex-

tirpar quanto em si caiba os males e abusos que se lhe as-

signalem , impedir toda a invasão de seus minislros na es*

fera do Estado , velar com elle no bem estar geral , e nos

tempos de crise ajuda-lo mesmo com os seus haveres. Des-

ta maneira os dois poderes trabalharão franca e concordo-

mente segundo o seu oBjebto-, tratarão amigavelmente os

negócios communs, solverão as collisoens por meio da mo-

deração , e concordarão entre si como membros dum so

corpo, o da christandade. D ,

est
,
arte a Egreja sob a pro-

tecção do Estado compriri a sua missão fácil e gostosamen-

te ; e o Estado será sanetilicado e fortalecido j>ela acção da

Egreja cm suas ultimas bases. (??).

(!) Por exemplo é contrario aos princípios d'um Estado chris-

tâo que no direito matrimonial se coloque a legislação civil iso-

ladamente no seu terreno , som se dignar de lançar nina só vis-

ta d'olhos sobre a Egreja.

(m) 17 também o que reclamam os Helvet. Conf. II. Art.

XXVI., Helvet. Conf. I. Cap. XXX., Belg. Conf. Art. XXXVI,
Scotic. Conf. Art. XXIV.

(n) Montesquieu Esprit des lois liv. XXIV. cap. 6. Bavle

atreve-se a dizer que verdadeiros christaos nao formariam um
estado que podesse subsistir. Porque nao? Seriam cidadãos in~

finitamente íllustrados acerca dos seus deveres, e que teriam um
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^ 42.— III. Direito positivo (o). A) Tempos antigos.

Nos primeiros séculos da Egreja, os seus discípulos,

collocados entre alei divina eos meios da coacção da aucto-

ridade pagan, náo tinham outro recurso mais do que af-

írontar heroicamente as perseguiçpens religiosas; porem con-

vertendo-se os imperadores ao christianismo, no impulso do

seu zc\o declararam-se seus protectores (p), e por conseguin-

te foram muitas vezes sollieitados pelos mesmos papas para

manter a unidade e a disciplina da Egreja á sombra do

diadema (q)« D^ntão por diante as coisas da religião fo-

ram collocadas no numero dos mais importantes negocies

do império; Depois produziu-se a idêa dos dois poderes

que governam o mundo (r) e devem sustentar-se mu-
tuamente para salvação da humanidade (s). Os imperado-

res d
1

Oriente, desvairados por esta idêa e sobre tudo pela

avidez do espirito de dominação, penetraram sempre ma s

adiante na legislação e governo da Egreja ; e quando a re-

sistência que só os papas continuavam a oppor-lhcs sempre

para defeca da liberdade ecclesiastica (t) foi. também para-

grande zelo em os prelienchcr •, quanto mais julgassem que de-
viam á religião, tanto mais pensariam que deviam á pátria.

Os princípios do christianismo bem gravados no coração seriam
infinitamente mais fortes do que a falsa honra das monarquias,
as virtudes humanas das republicas, e o temor servil dos estados

despóticos.

(o) C. Riffel Geschichtliehe Darstellung des Verhaltnisses
zwischen Kirche undStaat von dcrGriindnng des Christenthums
bis auf die neueste Zeit. Th* I; Mainz 1836. 8.

(p) Constantini imper. epist. ad Melcliiadem papam {Epist.
Roman. pontif. ed. Schoenemann p. 201), Maximi imper. epist.

adSiricium papam (Sehcenemann p. 419), Marcianus imper. in
cone. Chalced. act. VI. (c. 2. D. XCVI.)

(q) Ccelestini papai epist. ad Theodos. imper. (Sclicencmann

p. 844), Leonisl. epist. 24, 54, 115, 125, 162, 164, ed. Ballor.
(r) C. 21. c. XXIII. q. 5. (Lco I. a. 450.), c. 10. D.

XCVI. (Gelasius papa Anastasio imper.)
(s) Novella Justin. 6. príef.

(*) C. 12. D. XCVI- (Gelas. a. 49 1). c. 15. eod. (Idem a.

495), c. 4-8 eod. (Nicoi. I. a. 805.), c. II. eod. fJoann. VIII.
c. a. 873).

"
\
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lysada pelo scisma, a Egreja do seu império perdeu se as-

sim como tudo mais nas rodas d'um mecanismo politico

extremamente subtil, porem árido, e deleitando-se com o
\ão artificio das formulas. O Occidente offerece outro ex-

pectaculo. Alli a Egreja protege e dirige a infância de povos

vigorosos novamente convertidos, trabalha para os elevar do
estado d'uma áspera e rude liberdade ao ideal dos estados

christâos. O sacerdócio e a realesa foram-lhes apresentados

como os dois membros do corpo vasto e sagrado dachristan-

dade (u), como dois gládios que a governavam e protegiam

em commum (v), como o sol e a lua que alumiavam o fir-

mamento da Egreja (m?), de tal maneira que o espiritual

dirigido para a região mais elevada das coisas do ceu de-

via espalhar seus raios sobre o temporal (#), dirigi-lo e en-

nobrece-lo {y). Em todos os negócios da vida, nos costu-

mes e leis, sciencias e arte*, mesmo nas questoens espinho-

sas do direito publico e da politica (x), achou-se o chris-

tianismo necessariamente adoptado como regulador e tor-

nou-se o grande interesse que dominava todos os outros (a).

(u) Cone. Paris. VI. a 829, lib. I. c. 3. Frincipaliter totius

sanctae Dei ecclesiaé corpus in duas eximias personas, ia sacer-

dotalem videlicet et regalem, sieut a sanctis patribus traditum

accepimus, divisum esse novimus.

(v) Constit.Frid. II. a. 1.220. c 7. Gladius materialis cons-

titutus est in subsidium gladii spiritualis. — Saclisenspiegel Li-

vro I. Art. I. Deus eollocou dois gládios na terra para defensa

da christandade. Ao papa confiou o gladio espiritual, e ao im-

perador o secular.— D'aqui se segue que todas as vezes que se

faz resistência ao papa e que este nao pode reduzir á obediência

pela jurisdicção espiritual, incumbe ao imperador obriga-los a

obedecer por meio da justiça secular. Da mesma sorte o poder

espiritual também deve prestar auxilio á justiça secular, se for

preciso.

(ro) Gregor. VII. epist. VII. 25. VIII. 21.

(x) Innocent. III. in. c. 6. X. de major, et obedient. (1.

33).

(i/) Gregor. VII. epist. VIII. 21. (c. 9. 10. D. XCVI.).

(a) Innocent. III. in c 13. X. de judiciis (2. l).

(o) Eonifac. VIII. in C. 1. extr. comm. de major, et obe-

dient. (1. 8). Este texto não falia evidentemente senão da sub-
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03 papas e os bispos, imbuídos cTeste sentimento, olharam

como seu mais sagrado dever o eleva r-se conlra as viola-

çoens do direito divino na administração das coisas tia ter-

ra, e, como guardas da lai christan, o defender o seu im-

pério contra grandes e pequenos com a auctoridade do seu

sancto caracter, (b).

& 43. — B) Transição para um novo estado de coisas.

A posição a que o andamento e a necessidade da ci-

missão ao papa como órgão do principio chrisião, e não da sub-

missão nas coisas puramente temporaes. Todavia desfie esta

mesma época foi falsamente entendido, o que determinou Cle-

mente V. a aclarado por meio diurna explicação e c pecial, c. 2.

extr. comm. de privil. (5-7).

(6) Hurter Historia do papa Innocencio III. Liv. XX.. O
christianismo possuía uma força de conciliação para todos aquel-

lcs que o professavam. Os direitos de todos estavam sob sua

guarda, e os deveres de todos eram fixados e consagrados por

elle
:, aquelle que presidia á grande sociedade christan devia

proteger os primeiros, e fazer lembrar dos segundos. Por este

meio se estabeleceu no mundo um governo que respeitava todo

o poder legitimo no circulo de suas attribuiçoens, deixava liber-

dade de administração ao príncipe nas suas relaçoens com os

seus súbditos, porem quando se tratava unicamente do homem
collocava-o ao nível de iodos ou então salvava a sua considera-

rão, substituindo á auetoridade de seus isubditos em os seus ne-

gócios pessoaes uma auetoridade superior, cuja própria conser-
vação estava ligada a uma dupla revelação, a saber : aquella
que, beincomo uma lembrança confusa das re açoens primitivas de
Deus e da criatura, se tem conservado no coração de todos o*

homens, e aquella que, chegando ao hom?m com.) manifestação
da vontade de Deus, debuxa claramente á aluiu humildemente
submetíida o que ella não sentia senão vagamente com a pri-

meira. O papa e os reis deviam reconhecer-se como servos de
Deus na verdade e justiça. Porem como a justiça é a apnliea-
çào da verdade a todas as relaçoens da vida, e a verdade' o re-

conhecimento da justiça eterna como base, fonte e raiz de toda
a vontade e acção humana, o papa em quanto ficasse observador,
era competente para lembrar aos reis queelles podiam construir

Q ttgttianea sobre esta única base, colher com direito a regra
desuas a«çoens nY-sta única fonte e produzir fruetos dignos pela

.i d*esra única raiz.

w. I. 8 A.
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vilisaçao christan da Europa haviam elevado o papado era

tão eminente que não podia sustentar-se se não á força de
moderação e sabedoria. Porem as collisoens demasido fre-

quentes com a auctoridade temporal , os scismas nas elei-

çoens papaes, e as desordens que foram sua consequência

exacerbaram e desvairaram a opinião das naçoens. As pe-

nas ecclesiasticas tornaram se mais indifferentes á multidão

pelo seu uso demasiado frequente; conjuncturas difficeis

forçaram os chefes da Egreja e aquelles que os rodeavam a

conformar-se com a politica secular, e tranquillisados pelas

formulas de vagos e estreitos systemas escolásticos, acharam-

se enganados ácérca da sua posição e das necessidades dos

povos. Em quanto o brilhante astro gémeo da cdade-media,

o papado e o império, se mergulhava no oceano dos tem-

pos, dirigiram-se as vistas para o horisonte opposto, para

o poder crescente dos príncipes. Os interesses temporaes

nutridos pelas novas relaçoens de commercio acquiriram a

preeminência; a organisação financeira e militar trouxe

uma politica e sciencias novas; e as mesmas antigas esca-

param insensivelmente ás mãos do clero. Tudo tendia para

um novo fim o engradecimento do poder monárquico. Por

esse motivo o papado (c) e as antigas liberdades nacionaes

que se baseavam nagerarchia foram supplantados, em parte,

segundo o exemplo que offerece Portugal e a França, com
o auxilio do mesmo clero que esperava do favor dos prín-

cipes vantagens instantâneas, e do enfraquecimento da au-

ctoridade papal um augmento de liberdades (d). Desde

(c) J. vonMiiller AllgemeineGeschichten Buch XIX. Kap.
2. O dinheiro torna-se a base das monarquias com o estabele-

cimento de tropas regulares a soldo dos soberanos. Não tardou

que aá riquezas da Egreja, especialmente as consideráveis som-

arias que r/aquelíe tempo affluíam a Roma, fossem olhadas com
olhos d'inveja. Q.uando depois de séculos chegaram os reis final-

mente a abater os grandes, ou que em*outros paizes estes erigiram

com uma actividade infatigável o edifício de sua independência,

iodos acharam intolerável que um príncipe ecclesiastico e estran-

geiro reinasse ao pé d'elles e mesmo sobre elles.

(d) J. vonMiiller AUgmeinfe Geschichten Buch XIX. Kap.
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momento a gerarchia viu nascer adversários cada vez

mais poderosos nos gabinetes dos reis, nos partidários do

novo e ávido systeraa de dominação, no ciúme dos parla-

mentos e na licença do pensamento; finalmente vieram

aquellcs que punham a mira em abater e suffocar com a

Eineja o principio da auctoridade em geral. Deste modo

a Egreja foi rechaçada de todas as partes, comprimida, e

espiada por homens (Testado de vistas curtas e erróneas (e) -

e ella em relação ao poder temporal tornou-se mais des-

confiada c mais recolhida comsigo. Em Allemanha tudo

isto teve livre curso, com especialidade depois das violen-

tas reformas de Joseph 11, posto que os amigos da or-

dem e da liberdade antiga representassem o perigo des-

tas medidas (/) que só lhes presagiavam novos transtor-

8. Havia uma espécie de conjuração do. alto clero e olo poder

temporal contra as liberdades nacionaes. A auctoridade dos es-

tados dcsappareceu. Os gabinetes foram dominados pelo clero

ate que os reis enganados pela apparente submissão dos povos no

áeculo XVIII carregaram com o peso do poder absoluto sobre os

.Jesuítas e sobre a Egreja.

(e) J. von Miiller Allguftieine Geschichten Buch XXIII.
Kap. 9. O duque de Choiseul foi-lhes contrario (aos Jesuítas)-

sabia que desnpprovavam o seu ministério 5 com effeito, pro-

pendia em tudo para os adversários dos princípios de sua ordem,
o havia sido o primeiro a favorecer essa escola philosophica que
minava o principio catholico e acabou por derribar todas a» au-

etoridades indistinctamente*

(f) i. von Miiller Fiirstenbund (Werke B. IX. §. 164). Se
a gerarchia era um mal, era todavia melhor que o despotismo

}

filia póVle ser um muro d'argila, porem este muro detém pelo

menos a tvranuia \ o sacerdote tem a sua lei, o déspota não tem.

nenhuma. O primeiro emprega a persuaeão, o segundo a força
^

nm prega o poder divino, outro prega o seu. Fal!a-se contra a
infullibilidade \ equem se atreveria a criticar talordenança como
má ou injusta, earecusar-lhe obediência?—Contra o papa, como
se fosse uma grande desgraça que um depositário da moral
i-biistau podesse dizer á ambição ea tyrar.nia. « Ate aqui; alem
Anda! »— ('outra a irnmunídade de pessoas, corno se se devesse
tfemer que uma voz podesse defendep sem perigo de morte 03
direitos da humanidade! — Contra a riqueza do clero, como se

dares t»e tornassem melhores quando o clérigo viva com»
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nos(g). Emfim rebentou a revolução francesa. Propalando a

proclamação dos direitos do homem como uma ironia, não

se contentou de despojar a Egreja da sua propriedade edos

seus privilégios civis; para a c.rvar ao despotismo de sua

vontade acabrunhou-a de per.eguiçoens as mais cruéis (/i).

elles na indigência \
— Contra a isenção d^impostos • o clero

francez paga tanto como os seculares :,
— Contra as usurpa-

çoens-, sem contar o que osprincipes teriam de restituir á Egreja

pelas guerras, vexações, commendas, pensoens, e reunioens ;
—

Contra o numero dos conventos, e não contra o numero crescen-

te dos quartéis }
— Contra o celibato de sessenta mil ecclesiasti-

cos, e nào contra o de cem mil soldados. — Mosheim, auetor

muito estimado havia já dito anteriormente entre outras coisas

no seu Allgemeines Kirchenrecht Ilauptst. IV. §. 10 : Arreba-
tae ao clero a consideração e as suas rendas, a religião cairá, e

elevar-se-ha o despotismo sobre suas ruinas.

((/) J. von Miiller Allgemeiue Geschichten Buch XXIII.
Kap. 9. Reinava (por occasião da suppressão da ordem dos Je-

suítas) uma agitação extraordinária como se o poder dos prín-

cipes fosse repentinamente amiaçado d'um perigo da parte do

clero: por toda a parte a auetoridade secular tomava informa-

coens da organisaeão dos conventos •, supprimiu-se um grande

numero
\
por toda a parte se dissolveram os laços de submissão

para com os superiores monásticos e o papa • qualquer prova de

repugnância contra as pesquisas do poder, de prodigalidade,

d'uma pobresa e avidez importunas, de despotismo e crueldade,

era divulgada não sem amplificação. Entre todos os projectos de

melhoramento , o confisco dos bens ecclesiasticos agradou parti-

cularmente aos soberanos. Porem os amigos da liberdade e do

socego , vendo construir quartéis á medida que desapparcciam os

conventos , observavam com dor a triste alternativa d'uma re-

forma necessária.—

D

,
então por diante acquiriram os príncipes

maior poder sobre o clero
:,
mas por um lado , nao tinha vindo

aos povos uma vantagem tal como podiam esperar; e por outro,

o partido descontente fortificou-se com o enfraquecimento do cle-

to , e os homens sábios logo observaram que se havia destruído

um dique commum de todos os poderes.

[h) Um relatório notável sobre o estado religioso da França,

apresentado ao conselho dos Quinhentos em 1797 , e impresso

na Hermens Staatsgesetzgebung iiber den christlichen Kultusam
linken Rheinufer I. 56 , contem entre outras esta passagem : As
leis que acompanharam ou seguiram a constituição anárquica de
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V «'idade éque a Egreja recobrou a paz e uma existência le-

í^al mais para o diante; porém tanto em França como em
quasi todas as partes a sua constituição ficou abalada, ve-

xada, e amiaçada durante e depois da tratisicçâo para uma
nova ordem de coisas ; era a obra dos partidários declara-

dos e encobertos dasrevoluçoensque haviam esperado a sua

destruição completa, depois a de todos aquellcs que posto

que em si sejam indifferentes á religião a detestam secreta-

mente nos outros, emfim a dos defensores d'aquella politi*

ca que tende afundira gerarchia, as corporaeoens e tudo no

complexo d'um culto ecTuma administração prescritos pelo

estado.

§ 44— C) Estado presente.

Na determinação das relaçoens entre a Egreja e o Es-

tado, propende-se agora-pouco para o ponto de vista da

Egreja ; e sobre este ponto recebem-se por verdadeiras as

asserçoens dos jurisconsultos e homens doestado. Estes ra-

ras vezes se-elevarn á idêa da liberdade ecclesiastica, emais
raras vezes ainda á sublimidade (Tum estado christão. O
pequeno numero d'elles melhor instruído ou intencionado

é contido as mais das vezes pelas circunstancias ou pelo te-

mor da politica. As doctrinas correntes sobre os direitos

de soberania relativamente á Egreja reduzem-se ao seguin-

te : Em primeiro logar , dizem , a auetoridade soberana

tem o direito de determinar se esob que condiçoens a Egre-

ja será admittida em um paiz (i). Porem o que, no fac-

to, é incontestável cessa de ser um direito se o depositá-

rio da auetoridade tem chegado ao conhecimento do çhnV
tianismo; isto torna-se então o seu interesse e dever e taes

sam também os jnotivos que em todo o tempo regularam

1793 não respiram seníio o ódio pronunciado d"um cultoeodcs-
preso do todos, fatiando incessantemente da liberdade de todos.— Este principio— entre nos níío foi senão uma amarga der"-
sao junta a uma cruel tyrannia.

(?) EsU; direito 6 designado techmeamente pela expressão
inexacta. Jus reformandi.
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os soVeranos na sua conversão ao christianismo. Por con*»

seguinte esta theoria toma por ponto de partida uma
bvpothcse contradicta pela realidade da historia (/:). D'es-

ta primeira these derivam em favor do» soberanos o di-

reito de modificar em conformidade com as suas vistas o

íjm exterior da Egrejty em seus pontos de contacto com a

vida civil. Porem a Egreja nao pude conceder este direito

unilateral de reformar o seu estado de posse; por outro la,

do ella se encontra sempre disposta a conformar, de con-

certo com o soberano, as suas instiluiçoens com as neces-

sidades da naçào quanto o permitia a inflexibilidade do

dogma. O segundo direito de soberania em relação á Egre-

ja é denominado supremacia de defensa e protecção. Onde
quer. que esta supremacia e lealmente concebida e exerci-

da, a Egreja acceita-a com reconhecimento, sem discutir

muito sobre o vocábulo, e ainda mesmo aonde a protecção

é menos completa que antigamente, não a recusa ; mas

cumpre absler-se de confundir a protecção com a Lutei-la»

Na terceira ordem ctóssifiea-se o direito d?inspecção sobre

a Egreja. Que em um estado christâo a auetor idade tem-

poral guiada pela commmiháo U' interesse torne conheci-

mento do que se passa na Egreja e vigie a actividade dos

seus órgãos $ funda se em a natureza cias coisas e justihca-

se pela historia de todos os tempo*. Testemunha Carlos

Magno e S. Luiz: respeitando religiosamente o organis-

mo da Egreja que possue em si-mesmo todos os meios neces-

sários á sua conservação, invocavam contra os desvios d'um
dos membros a actividade do outro. O ponto de vista é

inteiramente diverso se a auetoridade soberana temendo a

cireitò de soberania absoluto; ella obra com o conhecimento das

obrigaçoens que lhe traçam o espirito do chrístianisrno e o in-

teresse dá sua eoniissío em particular. Esi a qjiestao pertence pois

ao capitulo seguinte.
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Èoreja como inimiga a cerca de guardas, estorva as com-

municaçoens com os seus chefes, perturba o nexo de sisa,

inslituiçoens (/) , e a pretexto de segurar os interesses do

estado se apodera da administração interior da Egfeja (w).

D'aqui nasceu a dcclrina do beneplácito do soberano, doc-

triaa que na generalidade em que actualmente é apresen-

tada íaz depender não só a legislarão , senão ainda a ad-

ministração do bel- prazer dasauetoridades do paiz (n). Ou-

tro direito derivado do mesmo ponto de vista, aquelle que,

em caso de recurso dos súbditos , confere ao soberano as

appellaçoens como d'ahuso só tem fundamento -no caso úni-

co de ataque manifesto aos direitos doestado. D^outra ma-

neira obraram os parlamentas$ armaram-se doesto pretexto

para fazer curvar á sua interpretação as bulLas e decretos,

e erigira m-se de facto cm juizes supremos nos negócios ec-

clesiasticos do seu paiz. O quarto direito de soberania ima-

ginado por alguns indivíduos , o direito de propriedade su-

perior sobre os bens da Egreja, foi realmente abandonado

pela maior parte; porem de facto foi exercido em França

e Allemanba quando sem consultar os representantes da

Egreja se lhes confiscou os bens e os estabelecimentos para

as necessidades do estado (o).

(1) O relatorla citar] o mais acima diz com perfeita justiça.

Alei nàopuue com anticipação \ uno persegue por precaução.

—

Toda*a medida que tende a impedir o exercício d"um culto, e
que nao e expressamente exigida pela tranouiilidade publica, 6
uma vexação.

x (m) Zallinger Instit. jur. natural, et ecelesiast. lib. V. §.
36(5. diz muito bem : Abhorrent ab indirecta ecclesiai in rescivi-
les potestate- neque me in eo dissentieutem habent. At jus cir-

ca sacra, quemadmodum id hodierni tractant sc-iptores non pan-
ei

,
quale est , nisi indirecta eirea res sacra potestas ?

(n) As distinecoens exactas sobre esta matéria sam traçadas
no livro IV,

foi. Todos os sofismas invocados em apoio dVsla medida, e
ainda urora repetidos na tribuna, encontra m-se já no discursa
do bispo (TAutun Talleyrattd na assemblèa constituinte em
1*89,
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§ 45.— D) Visla cTolhos sobre o futuro.

A Egreja virá a exercer ainda com uma actividade

livre de todo o estorvo a sua força regeneradora sobre a Eu-
ropa decrépita, ou então o christianismo, tolerado e pra-

ticado simplesmente como systema d^ducaçào usado para

as massas grosseiras ou como pia occupaçâo para algumas

almas religiosas, dessecar-se-ha no mecanismo das consti-

tuiçoens modernas, ou perder se ha disperso em uma infi-

nidade de seitas? Sam estas as grandes questoens da épo-

ca
,
questoens em que o homem doestado que encare a fe-

licidade das geraçoeos futuras deve livrar-se das formulas

dVlasticos systemas d'escola edas frias insinuaçoens d'uma
politica irreligiosa para se elevar ás grandes liçoen;. da his-

toria. Inspirar á Egreja depois de tantas tempestades um
sentimento de segurança e facilidade, fortificar a sua con-

sideração reconhecendo abertamente os seus direitos e li-

berdades, consolidar sobre esta base o principio por toda a

parte vacilante da auetoridade , fazer florecer pela seiva

inexhaurivel do christianismo as virtudes cívicas , os born

costumes, a humanidade, bem como a bellesa e os encan-

tos da vida, eis o que com voz commovida se assignala.

como os únicos remédios contra o lethargo geral que, nos

amiaça e contra o futuro gelado pela incredulidade e peio

egoísmo (p). Esta tarefa é penosa nos paízes em que, co-

mo na Áustria, o clero, habituado a urna lu^ella que se

lhe tornou commoda e quasi necessária ,
pôde apenas ele-

(p) Em a nofavel obra do predador reformado Naville
,
De

la char.ité* legale (Taris i«#6. 2 yol. 8.°) T. II. p. 36.'i , le-so

esta eloquente passagem : A religião ehristan mostra á socieda-

de humana o fim que deve propor-se e tendo a penetra-la do es-

pirito de que deve ser animada para lá chegar. Se o progresso

social toma uma direcção difíerente d/aquella que esta reíigiaQ

tende a imprimir-llie , se repelle os seceorros, que el!a lhe oííe-

. se se apoia na forca , na lei
j,

e nas tfeeorias dVonomia
politica, conduz quasi infalivelmente ao sensual iãino, á depravar
:
: ». á loucura, e a desgraça.
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var-se á idèa d'uma situação differente ; a perspectiva é

mais triste ainda nos paizes como a Suissa, Hespanha e

Portugal , aonde goVernos revolucionários praticam de no-

vo contra a Egreja os artifícios usados ha cincoenta annos

;

alli sam inevitáveis lutas ereacçoens violentas. Em fim na

França e na Bélgica , aonde a Egreja no meio das ruínas/

do j>assado e das falsas doctrinas da indifferença salvou pe-

lo menos a vantagem d'uma existência independente, a

tarefa do clero é seguir pacificamente a sua carreira, estra-

nho ás divisoens políticas, guiado pela virtude, sciencia e

prudência , e esperar resignado pelo tempo em que a reli-

gião ha de ser chamada ao conselho dos príncipes.

CAPITULO V.

RELAÇOENS DAS DIFFERENTES CONFISSOENS ENTRE SI.

§ 46. — I. Ponto de vista religioso.

Egreja catholica , intimamente convencida , da

Í;^ verdade e da força vivificante da sua doctrina,

g esforça-se sem interrupção,, cm virtude da obri-

:;3 gação que lhe foi legada por Christo, em espa-

lhar a verdadeira luz do Evangelho , e estender

o reino de Deus. Ella chama, até onde pode peneirar a
sua voz, aquelles que fura do seu seio vegetam no erro, e

iiista-os em nome da salvação para que se lhes reunam. Pa-
ia combater o erro e conciliar os homens desvairados ella

não tem de sua natureza nenhum entro meio senão aexpo«-
W. I. 8 B.
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sição conscienciosa de seus princípios ede sua verdade: tu-

do o que não procura senão uma convicção apparente ou
artificial é contrario ao seu fim e á sua dignidade (q). A
coacção , a insinuação ou a promessa de vantagens tempo-
raes sam pois prohibidas. Aquelle mesmo que voltar a el-

la espontaneamente não deve ser recebido com demasiada

precipitação no seu seio, mas somente depois d'uma ins-

trucção e provas necessárias, porque se trata aqui d'aquil-

lo que ha mais intimo no homem. Em fim, a luta contra

o erro deve sempre ser dirigida sobre a própria coisa, sem
mistura de motejo e azedume^ os indivíduos sem distinc-

ção de religião devem ser egualmente comprehendidos no
comprimento dos deveres de amor do próximo e na ora-

ção. A Egreja grega professa os mesmos princípios se bem
que, estorvada pelas circunstancias exteriores, seja menos
activa em se propagar. Os symbolos protestantes também
impõem , como condição de salvação , a reunião á verda^

deira Egreja ; d'ahi provém que os seus adherentes traba-

lham por tantos meios diversos para espalhar as suas convi-

cçoens religiosas. D'este modo cada confissão proclamando-

se a verdadeira em relação ás outras tem obrigação de as

refutar e converter.

§47.— II. Ponto de vista politico. A) Direito antigo.

Cod. Théod. XVI. 1. Just. I. 1. De fide catholicâ ; C.

Th. XVI. 4. De his qui super religione contendunt;

C. Tn. XVI. 5. Just. 1. ò. De hsereticis.
i

No império Romano
t
a lei civil era primitivamente

jndifferente ou hostil á "Çgreja. Os imperadores depois da

sua coti versão ao christianismo julgaram como protectores

da Egreja que deviam suffocar , ainda por meios exteriores

{q) C. 33. c. XXIII. q. 5. JAugustin. a. 402). Por isso a

Egreja sempre desapprovou vivamente as perseguiçoens e con-

•versoens forçadas dosjudeus. e. 3. D. XLV. (Gregor. I. a.> 602),

c. 5. eod. (Cone. Tolet. IV. a. G33) . c 9. X. de Judceis (5.

?£
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cie coacção, os scismas e innovaçoens e punir com a priva-

ção dos direitos civis, mesmo com a morte, os partidos he-

réticos, sobre tudo aquelles que haviam excitado muitas

agitaçoens e desordens. Estas leis foram mais ou menos ado-

ptadas nos reinos germânicos, aonde, por effeito d'um es*

treito encadeamento das instituiçoens civis com a Egreja

,

a resistência á auetoridade ecclesiastiea abalava e trans-

tornava i»o me^mo tempo as bases da constituição civil (r).

No século XIII o espirito dVnearniçamento e revolta dos

lierejes forçou de alguma sorte os príncipes a augmenlarem.

ainda o rigor d'estas leis (.s)
,
para por meio da severidade

previnirem a volta das horríveis desordens que os scismas

,

segundo o testemunho da experiência, arrastavam a poz

si (t). No império russo circunstancias análogas conduziram
ao mesmo resultado , e posto que se tolerassem os estran-

geiros de confissão differcnle, as heresias nascidas no seio

da Egreja russa no século passado ainda eram punidas com
a pena de fogo,

§ 48.— B) Princípios de direito publico d'AUemanha. 1)

Sobre as relaçoens entre catholicos e protestantes.

O direito descrito no paragrafo precedente subsistia

ainda no século XVI , e devia ser então applicado contra

as innovaçoens religiosas em Allemanha ,* porem as circuns-

tancias obrigaram o imperador a affrouxar e a conceder aos

catados -do império que professavam a nova doctrina a paz

(r) Por isso todas as heresias d'este tempo arrastaram im-
mediatamerfte a poz si as guerras civis.

(s) Aqui devem ser particularmente citadas as leis de S. Luiz
(1228) e de Frederico II (lfc34)v

(t) A heresia não foi consequentemente punida pela lei civil,

como actualmente se punem aquelles que espalham theorica e

praticamente falsos princípios politicas. Por conseguinte se qui-
serem declamar contra a inquisição e as penas dPhejresia , não
iancem a culpa á Egreja, mas sim ao systema politico d\iquel-
le tempo. E ainda então deve ter-se em vista o encadiainento
que existia entre todos os elementos da vida sccial.
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e o livre exercício de seu culto, O tratado d^Westpbalia
celebrou-se sobre esta base, e por isso se-introduziu no di-

reito publico d'AUemanha o systema seguinte : Os es-

tados catholicos é~ protestantes foram primeiro que tudo
collocados no mesmo pé de perfeita egualdade como mem-
bros do império (u)

;
por conseguinte a passagem de

uma confissão para outra não devia produzir nenhuma
mudança. A posse dos bens ecclesiasticos im mediatos do

império foi confirmada para sempre a cada confissão tal co-

mo ella a gozava no 1.° de janeiro de lf>24, adoptado co-

mo termo regulador
,

por conseguinte todo o príncipe ou
outro estado ecclesiaslico do império que mudasse de reli-

gião foi obrigado, em virtude da reserva já formulada no

tractadode 15Ò5 (w)> a restituir os bensecclesiasticos ligados

á sua dignidade (w). Da mesma sorte as cadeiras nos ca-

bidos dependentes immediatamente do império não deve-

riam ser conferidas jamais senão aos membros da confissão

que as havia possuido no dito dia (<#). Alem d'isso a plu-

ralidade dos votos não continuou a decidir na dieta nos

negócios religiosos; e tornou-se necessária uma composição

amigável (?/). Desde então estas matérias foram discutidas

preliminarmente e tratadas em separado pelos estados ca-

tholicos e evangélicos do império como por dois corpos dif-

ferentes. A respeito do exercício da religião era cada ter-

ritório' em particular, cada soberano teve como tal o livre

direito de reforma (%) ; somente foi necessário deixar aos

súbditos de confissão differente o culto publico ou particu-

lar e a organisaçâo ecclesiastica taes como as haviam lido

no mesmo logar no decurso do anno de 16.24 (a) ; áquelles

(u) Inst. Pac. Osn. Art. V. §. I.

(v) E' o reservatum ecclesiasticum . Menzel III. 551-76. o

Jaz conhecer em todos os seus promenores.

(w) Inst. Pac, Osn. Art. V. §. 2. 14. 15.

(x) Inst. Pac. Osn. Art. V. §. 23. Por conseguinte Osna-

bruck e Liibeck tiveram cabidos mixtos.

(y) Inst. Pac- Osn. Art. V. §. 52.

(s) Inst. Pac. Osn. Art. V. §. 30.

(a) Inst. Pac. Osn. Art. V. §. 31. 32. 33.
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que não pouiam fazer valer um similhante estado de posse

affiançou-se , no caso em que o soberano consentisse em os

tolerar no paiz , o exercício do culto domestico, e no caso

d'emigração voluntária ou forçada , a faculdade de levar

os seus bens sem nenhuma detracçao (/>). Em quanto aos

cabidos, conventos eegrejas, escolas, hospitaes , e outros

bens ecclesiasticos mediatos fi.\ou-se cgualmente segundo o

estado de posse no 1.° de janeiro de 1£#4 (c) Em fim a

auetoridade e a jurisdiccaoepibcopr.es foram declaradas suf-

pensas a respeito dos estados que professassem a confissão

d'Augsburgo, c de seus súbditos como ellas o haviam já

sido pelo tratado de 1555 (d). Assim as relaçoens das duas

confissoens foram reguladas d'uma maneira artificial e so-

fistica,* com tudo no que diz respeito ao exercício da

religião no interior d'um território, em vez do principio

de liberdade e tolerância egual , tomou-se por baze hypo-

lheses e restiicçoens que pelo tempo adiante ainda occasiona-

íam numerosas collisoens e damnos. Com tudo o espirito de

tolerância continuou a penetrar cada vez mais a opinião pu-

blica e a politica da legislação ; a acta de 1803 atlribuiu pura
e simplesmente aos soberanos o direito de tolerar os mem-
bros d'uma confissão differente (e), e a acta constitutiva da

(b) Inst. Pac. Osn. Art. V. §.34. 25.37. Todavia a Silesia e

a baixa-Anstria foram exceptuadas do armo normal : o impera-
dor havia-se reservado al!i inteira liberdade

,
promettendo so-

mente não expulsar nenhum adherente da confissão d'Augshur-
<ro. Inst. Pac. Osnab. Art. V. §. 30. 39. 40. Mais para o dian-
te também se introduziram mudanças nos territórios reunidos á
França por Luiz XIV om 1630. O rei havia elevado nVlles o ca-
tholicismo á classe de religião dominante, e por accasião da res-

tituição pelo tratado de Ryswick (1697) estipulou, art. 4. a cou-
servaçào do que existia. Em consequência o estado de posse do
anuo normal achou-se mudado em 1922 partes.

(c) Inst. Pac. Osn. Art. V. §. 25. 26. 45. 46. 47.

(</) Inst. Pac. Osn. Art. V.
J.

48.
^{e) Actas da deputação do império de 1803. §. 63. A ques-

tão do saber se o soberano pode admittir outra confissão ao pé
d^quella que predomina segundo o auno normal era anterior-
mente mui controvertida.
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confederação germânica estabeleceu uma perfeita egualdade

de direitos civis e políticos para as coníissoens christans (/).
¥erdade e que d'aqui não resulta um direito egual a um
culto publico, e sobre este ponto pode ainda subsistir uma
differença. Todavia esta mesma egualdade esta no espirito

dp tempo e varias constituiçoens a sanecionaram expressa-

mente (o). Em todos os casos a Egrejá catbolica sob urri

príncipe protestante tem direito a lima communicaçâo li-

vre com os seus superiores gerarchicos , a qual é de sua

essência e se liga por conseguinte com a liberdade de cons-

ciência. Vice versa, a Egreja protestante sob um soberano

catbolico tem direito de reclamar uma constituição confor-

me ao seu espirito, e uma liberdade digna. A differença

de religião no soberano é somente causa d'exclusâo do epis-

copado supremo segundo a pratica vigente; só não- deve

arroçar-se o exercício, mas conferi-lo a um conselho uni-

camente composto de protestantes. A este respeito encon-

tra se aqui e acolá nas leis constitutivas mais algumas ga-

rantias especiaes (/*).

§ 49.

—

%) Relaçoens entre os adlicrentes da confissão de

Augsburgo e os reformados.

O tratado d'Westphalia collocou os reformados , em

(/) Pacto da confederação germânica de 8 dejunho de 1815.

Art. 16. Este principio foi reproduzido na constituição da maior

parte dos estados da confederação, mas somente, e tal é tam-

bem sem contestação o espirito do pacto federativo, em favor das

três confissoens christans reconhecidas.

(ç/) Charta de i aviera de 26 de Maio de 1818. Tit. TV. §.

0. Kdieto de religião da Baviera de 26 de Maio de 1818. §. 24.

(harta de YYurtnnherg de 25 de Setembro de 181.9. §. 70, do

gram-ducado d^iesso de 17 de Dezembro de 1820, art. 21 , de

Sâxe-Coburgo de 8 d' A gosto de 1821 art. 13 ,
do reino de Sa-

xonia de 1 de Setembro de 1831. §. 56.

{h) Charta (TWifrtemberg de 25 de Setembro de 1810 ,
da

Hesse eleitoral de 5 de Janeiro de 1831. §. 134, do reino de

Saxonia de 4 de Setembro de 1831. §. 57, Estatuto* provín-

cias de Brunswick de 12 d^Outubro de 1832. §. 214. lei fun-

tfàmental do llanover de 27 de Setembro de 1833. §. 61.
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relação r^ps catholicos, no mesmo pé que os sectários da

confissão tTAugsburgo (i). Porem as desa\enças suscitadas

entre as duas confissoens protestantes , a respeito da reci-

procidade de tolerância no interior d\im mesmo território

necessitaram disposiçpens explicitas (k). No presente ati-

, , iam-se ás transacçoens
,
privilégios ou reversaes estipula»

dos entre os soberanos e communs de confissão differente*

e para o caso em que no futuro um soberano passasse d" uma
dVstas duas confissoens para a outra, ou acquirisse a so-

berania d\im paiz em que dominasse a confissão opposta

affiançou-se aos súbditos a conservação do culto publico,

dos regulamentos ecclesiasticos, edifícios consagrados ao cul-

to , escolas e estabelecimentos pios, bem como a escolha li-

vre dos ecclesiasticos e preceptores (/). Os soberanos con-

servaram inteira liberdade a respeito da admissão d'outra

confissão em um paiz em que não tenha gozado ainda de

nenhum culto. No entretanto as antipathias enfraqueceram

com o tempo; os soberanos lutheranos depois do fim do sé-

culo XVII concederam frequentemente aos emigrados do

pala ti nado e de França , o livre exercício de sua religião

e mesmo em parte a conservação da constituição presbyte-

riana franceza. Agora as duas confissoens eàtam por toda a

parte no pé d'egualdade.

§ 50.— C) Direito da Gram-Bretanha e Irlanda'.

Em Ingaterra , a reforma havia começado por *meio
d'actos logislativos do parlamento, que mandaram reconhe-

cer o rei como >chefe supremo da E&reja anglicana (m). Os
catholicos acharam-se por este modo collocadosimmediata-
mente na penosa alternativa de fidelidade á sua fé ou da
desobediência as leis. Ajunctaram-se-lhes penas severas, ale

(0 Inst. Pac. Osn. Ari. VIL §. í.

(k) Inst. Pac. Osn. Art. VII. &. I.

(í) Inst.. Pao. Osn. Art. V1T. I. I. 2.
(m) St. 20. Henr. VIII. e. I. , 35. Henr. VIII. è. 3., T.

Ebz. c. I. §. 16. 17.
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mesmo a de alta-traição, contra aquelles que pozessem em du-

vida a supremacia ecclesiastica do rei, ou defendessem a do pa-

pa (rc), e para se assegurarem dos espíritos sobre este ponto exi-

giram um juramento de supremacia de todos os funecionarios

ou vassalos da coroa, assim como dos membros da camará bai-

xa, e outras pessoas mais (o). Ao mesmo tempo prescreveu-se

officialmenle uma nova lithurgia como a única legal, e a re-

cusa de se conformar com ella (p) , e com muito mais ra-

zão a participação em um culto differente , ioi commina-
da com uma progressão de penas pecuniárias edeprizão(7).

Accrescentaram-se disposiçoens especiaes contra os catholi-

cos. Somente o facto de dizer ou ouvir missa foi punido

com muletas exorbitantes (r) ; foi prohibido a todo o mi-

nistro do culto catholico o residir no reino sob pena d'alta

traição (s) ; aos catholicos , o affastarem-se alem de cinco

milhas do seu domicilio (t) , o mandarem educar seus fi-

lhos na religião catholica fora do reino (u) , o possuírem

em sua casa armas e muniçoens (v) , o residirem em um
raio de dez milhas da capital («;) ; os seus baptismos, ma-

trimónios, e enterros foram incumbidos aos ministros an-

glicanos (x). Excluiram-os das funeçoeus de administrador,

e executor testamentario , das profissoens de medico e bo-

ticário (y) ,* os magistrados receberam a missão dVxigir o

(n) St. T. Edw. VI. c. 12. § 6. 7.,I. Eliz. c. I. §. 27-30.,

5. Eliz. c. I. §. 2.

(o) St. I. Eliz. c. I. §. 19-26. , 5. Eliz. c. I.

(>) St. 5 e 6. Edw. VI. c. I. §. 2., I. Eliz. c. 2., 23.

Eliz. c. I. §. 5, 29. Eliz. c. 6.

(</) St. 5 e 6. Edw. VI. c. I. §. 6, 35. Eliz. c. I. 2., 22.

Car. II. c. I.

(r) St. 23. Eliz. c. I. , 3. Jac. I. c. 5. §. 1.

(s) St. 27. Eliz. c. 2., I. Jac. I. c. 4 §. I.

(*) St. 35. Eliz. c. 2. §. 3, 3. Jac. 1. c. 5. §. 7.

(«) St. 1. Jac. I. c. 4. §. 6-8. , 3 Jac. I. c. 5. §. 16. , 3.

Car. I. c. 3.

(v) St. 3. Jac. I. c. 5. §. 27-29., I. Will. III. c 15. §.

4-8.

(IP) St. 3. Jac. I. c. 5. §. 4. , I. Will. III. c. 9. §. 2.

(x) St. 3. Jac. I. c. 5. |i 13. 14. 15.

(y) St. 3. Jac. I. c. 5. §. 8. 22.
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juramento de supremacia de todos aquelles que suspeitas-

sem de papismo , e no caso de recusa , de os punir com

prisão perpetua e confisco de bens (%), Depois das guerras

civis, o acto de corporação de 1661 , com o fim de deter

os progressos do poder dos presbiterianos, impoz a todos"

aquelles que queriam prover-se em officios públicos , a

obrigação de celebrar a Cèa segundo o rito legal (a). O
temor dos catholicos dictou no acto do juramento religioso

de 1673 a mesma condição, e de mais a d'uma declara-

ção escrita contra a transubstanciação (6); em fim (1678)

a entrada no parlamento loi subordinada independentemen-

te do juramento de supremacia, a uma abjuração solemne

dos dogmas catholicos (c). Todas estas disposiçoens egual-

mente applicaveis á Irlanda apresentavam alli um caracter

de severidade tanto mais revoltante que es catholicos for-

mavam a massa da população , e comtudo deviam contri-

buir para a sustentação do culto estrangeiro que se lhes im-

punha, por meio dos dízimos e collectas unicamente vota-

das por protestantes. Verdade é que depois da revolução,

Guilherme III (1698) estabeleceu uma nova formula de

juramento de supremacia, a qual redigida em um sentido

puramente negativo contra a supremacia de toda a aueto-

ridade estrangeira
*
podia ser jurada pelos protestantes dis-

sidentes (d) , e debaixo d'esta condição foi-lhes permittido

o exercício de sua religião (e) ; mas a respeito dos catholi-

cos que se recusavam a estejuramento eás deciaraçoens su-

p-a-mencionadas, não só ficou em vigor o antigo direito,

mas ainda mesmo lhe aceresoen taram novas disposiçoens pe-
naes. Podiam como d'antes e a seu bel-prazer exigir-lliPs

o juramento de supremacia (/) ;
prohibiram-Ihes que pos-

ta) St. 7. Jac. I. c. 6. §. 26.
(a) St. 13. Car. II. st. 2. c. 1.

(6) St. 25. Car. II. c. 2.
(c) St. 30. Car. II. st. 2. c. 1.
{d) St. i. Will. III. c. 8.
(e) St. i. Will. III. e. 18., 10. Ann. o. 2. §. 7.
fj) St. i. Will. III. c. 15. &. 2.. i. Will. III. c. 18. &,

W.I. *
' 9 A.

*
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sliissem tim cavallo de valor superior a cinco libras
1

esterli-

nas (g) ; os bens de raiz que lhes tocavam porsucce>sào ou
legado devolviam-se ao seu mais próximo parente protes-

tante ; os seus contractos d'acquisiçâo de bens de raiz fo-

ram declarados nullos, e os seus bispos e sacerdotes arrua-

çados com prisão perpetua (h). Comtudo apolítica ingleza

elsvou-se paulatinamente a outras vistas. Em primeiro lo-

gar redigiu-se (1778) uma formula de juramento que se re-

feria unicamente aos deveres civis de súbditos , sem tocar

na supremacia religiosa, e debaixo da condição d'este ju-

ramento, forão oseatholicos declarados idóneos para acqui"

rirem e transferirem bens de raiz, e os seus ministros isen-

tos das penas indicadas (i). Alguns annos depois (1791)

uma nova lei dispensou oseatholicos juramentados por uma
formula puramente civil análoga á precedente,- da maior

parte das disposiçoens penaes que pesavam sobre elles , e

concedeu-lhes a liberdade de culto ed'ensino (k). Em 1793

ampliaram-se as vantagens d^sta lei aos catholicos d"*Escó-

cia (/). No mesmo anno os catholicos d' Irlanda
,
porem

não os d'Inglaterra , obtiveram o direito de concorrer para

a eleição dos membros do parlamento, de serem jurados e

de servirem vários empregos inferiores. Em 18&8 sobreveio

a abrogação do adito de corporação e do juramento religio-

so (m) ; todavia só aproveitava aos protestantes dissidentes,

porque o juramento de supremacia continuava a ser exigi-

do para chegar á maior parte das funeçoens publicas (n).

Porem brevemente (1839) se-abol iram todas as formulas de

12., 7 e 3. Will. III. c. "27., i. Georg. I. st. 2. c. 13. §.

10. 11.

(g) St. 1. Will. IH. c. 15. §. 9. 10.

(h) St. 11. et 12. Will. III. C 4.

(i) St. 18. Georg. III. c. 60.

(Jt) St. 31. Georg. III. c. 32.

(I) St. 33. Georg. III. c. 44.

(m) St. 9. Georg. IV. c. 17.

(n) St. 1. Georg. I. St. 2. c. 13., 2. Georg. II. c. 31., 9.

Georg. II. c. 26., 6, Georg. III, c 53.
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juramento hostis aos catholicos, e os dos três reinos, obri-

gando-se a um juramento sobre os deveres civis de súbdito

formulado nVíslaoccasiâo, foram declarados idóneos para to-

mar parte nas eleiçoens do parlamento , tomar assento em
ambas as camarás e servir todos os empregos públicos, com
mui poucas excepçoens (o). Verdade é que estas leis, na.

da mudaram nos direitos estabelecidos em favor da Egreja
dominante contra os catholicos , e estes devem continuar a

pagar em seu beneficio os dízimos ecapitaçoens ecclesias-

ticas. Todavia foram isentos (1838), pelo menos em Irlan-

da , de toda a contribuição nas collectas votadas para o fu-

turo.

§ 51. — D) Direito dos outros reino9.

Nos reinos catholicos em que não penetrou a nova do*»

ctrina permaneceu o direito publico em suas antigas bases.

Assim na Hespanha
>

nos reinos de Nápoles e Sardenha ?

nos estados daEgreja, no México e Colômbia sóépermit-

tida uma religião, e é prohibida a pratica de todo outro

culto (p). Todavia admitte-se uma excepção a respeito dos

enviados das potencias estrangeiras $ os estrangeiros de dif-

ferente confissão que se estabelecem alli também gozam da
protecção das leis , e mesmo entre os nacionaes ninguém se

informa das eonvicçoens individuaes com tanto que não se-

jam propagadas de propósito. Em Portugal eno Brazil pe;-

mittem mesmo aos estrangeiros o exercício d*um culto do-
mestico

(q) 5 no gram-dueado de Toscana, ainda gozam de
mais liberdade. Em França, os protestantes, depois de muitas

discórdias civis, obtiveram d'Henrique 1 V
,
pelo edicto de

Nantes( l óí)8), liberdade de culto e egualdade de direitos civis

(o) St. 10. Georg. IV. c. t.

(p) Constituição do México de 31 de janeiro de 18.24. art.
I\ . , Bases da nova constituição da republica colombiana de
1030. art. lás.

(7) Constituirão de Portugal de 19 d^bril de 1826. art. 6.,
do ÈJrazil tlc li de Marco de 1824. ait. 5.
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com os catholicos (r). Porem como permaneciam constituídos

em partido politico (s), o governo recorreu a meios enérgicos

contra elles, e finalmente ^Luiz XIV revogou totalmente o
tdicto (1685). Com tudo a severidade enfraqueceu pou-
co a pouco, eLuis XVI restituíu-lhes (1787), debaixode
ligeiras restricçoens, a liberdade de culto eegualdade de di-

reitos civis. Em fim os novos pactos constitucionaes , ao
passo que reconhecem a religião catholica como a religião da
maioria da nação, consagraram a egualdade completa das três

confissoens(í). As leis fundamentaes da Polónia, da cidade li-

vre de Cracóvia e da republica d^Haíti (u) contem dispo *

siçoens análogas. Na Áustria e nos reinos que dependem
d'ella, concedeu-se aos gregos dissidentes desde a sua re-

cepção no século XVII, e aos protestantes das confissoens

cPAugsburgo e Helvética pelo edicto de tolerância de Jo-

seph II (1781), liberdade de culto e egualdade de direi-

tos civis e políticos ^ comtudo ainda subsistem certas restric-

(»•) A este respeito pode consultar-se a obra seguinte , a pe-

sar de ser escrita com espirito acanhado e apaixonado : De Ve-

tai des protestants en France , depuh le seizième siêcle jusqu^á

nosjours, par M. Aignatt. Paris 1818. 82.

(s) Moshemii Instit. histor. eccles. Saec. XVII. sect. II. P.

II. §. II. Referebat abHenrici TV.tempore Reformata ecclesia

in Gallia civitatem quandam seu rem publicam in republica
,

magnis juribus et privilegiis vailatam, quae cum alia securitatis

suai causa oppida et castra , tum urbem munitissimam Rupel-

lam possidebat , et suis praesidii» luec omnia loca custodiebat.

Huic reipublicae non semper duces erant satis providi et regiee

majestatis amantes. Hinc ea nonnumquam (nam quod res est

,

dici debet) motibus et bellis civilibus exortis
,
partibus eorum

sese jungebat
,
qui regi repugnabant :, nonnumquam irrvito rege

agebat, Batavorum et Anglorum foedera et amicitiam aperte

nimis appetebat , aliaque suscipiebat et moliebatur paci publi-

cae supremasque regis auetoritati ad speciem saltim adversa.

(t) Constituição de França de 14 de junho de 1814. art.

5. 6. 7. , de "7 d'agosto de 1830. art. 5 e 6.

(te) Estatuto orgânico para a Polónia de 26 de Fevereiro de

1832. §. 5, Constituição de Cracóvia de 3 de Maio de 1815.

art. 1 e 2. , d'Haíti de 2 de junho de 1816. art. 48 e 49.
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çoens o differcnqas em algumas porçoens de território. Nos

pai/e» protestantes fora d'AUemanha, a única modificação

occasionada no direito publico foi, que o direito exclusivo

de vJade de que gozava a Egreja catiiolica lhe foi arreba-

tado para ser conferido á doctrina adoptada, segundo sevo do

exemplo que offerece a Inglaterra. D'ahi provem que na

Suécia a confissão cTAugsburgo éra a única permittida , e

só em 1741 os reformados obtiveram alli excepcionalmente

a liberdade de culto. Verdade é que mais para o diante

se estendeu esta vantagem ás outras confissoens christans

(v) ; mas ainda actualmente, só os membros da Egreja do-

minante podem exercer funcçoens publicas; sóelles com os

.reformados podem ser eleitos deputados da dieta. Em Di-

namarca predomina um estado de coisas similhante. Da
mesma sorte em a Norwega a religião evangélica luthera-

ra foi também declarada religião do estado (w). Na repu-

blica dos Paizes-Baixos a dominação pertenceu á Egreja

reformada até o derribamento do estado pelos francezes

(1795),* então a Egreja e o estado foram completamente

separados e todas as religioens admittidas á egualdade de

direitos sociaes e civis (a:). Este mesmo principio foi sanc-

cionado em o novo reino de Bélgica enos Estados-Unidos

d'America (//). Dos vinte e dois cantoens da Confedera-

Çao-íielvetica , nove sam catholicos (%) , seis reforma-

(v) Resolução da Dieta de 20 de janeiro de 1779. §. 7. Or-
denança real de 24 de janeiro 1701. Constituição de Suécia de
7 de junho de 1*809. §. 16.

(w) Constituição de Norweea de 4 de novembro de 1814.

M-
(*) Constituição da republica Batava de aad^bril de 1798.

Ari. 19-23. de 16 dWubro de 1801. Art. 11-15., de 15 de
Março de 1805. Art. 4. , Constituição do reino d'Hollanda de
7 d'Agosto de 1306. §. 6. 7. , lei orgânica do reino dos Paizes-
Baixos de 24 d'agosto de 1315. §. 190-193.

(?/) Constituição da Bélgica de 25 de fevereiro de IO.')!. A.rt.

J4.
U. 16., Constituição dos Estados-Unidos de 17 de setem-

bro do 1787. Supplem. Art. III.

(«) Constituição de Luccrna de 5 de janeiro de 1831* §. 2.,
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dos (a), seis no pécTegualdade (6) eum repartido (c). Na
Rússia os estrangeiros tem liberdade de culto publico em
virtude dos manifestos de 1702 el73ò; nem mesmo se at-

tende á religião na distribuição dos empregos
; porem a ab-

juração da religião dominante é prohibida. Em fim nas

ilhas Jonias (d) e no novo reino de Grécia (e) , a Egreja
grega continua na verdade a ser a Egreja dominante

, po-

rem as outras confissoens gozam da liberdade de culto e da
egualdade dos direitos civis.

§ 52.— 111. Reflexoens geraes.

A unidade de religião ê um beneficio inapreciável

para um paiz, ainda mesmo debaixo do único ponto devia*
la politico; porque torna possível essa união intima da re-

ligião e do estado, que sustenta por mais tempo as forças

nacionaes em pleno vigor, ao passo que a coexistência de

d^ri de 7 de maio de 1820. §. 1. , de Schwitz, paiz exterior,

de 27 d'abril de 1832. §. 3. , d'Unterwall ob dem Wald de
28 d'abril de 1816. §. 3. nid dem Kernvvald de 12 d'agosto de
1816. Art. I. , de Zug de 5 de setembro de 1814. §. 1. , de
Friburgo de 24 de janeiro de 1832. §. 7. , de Soleure de 29 de
dezembro de 1830. §. 48. , de Tessino de 17 de dezembro de
1814. §. 1. , de Valais de 12 de maio de 1815. §. 1.

(a) Constituição de Zurich de 10 de março de 1831. §. 4.
,

de Berne de 6 de julho de 1831. §. li., de Bale de 4 de mar-
ço de 1814. Art. 16. e território de Bale de 27 d^bril de 1832.

§. 10. , de Schaffouse de 4 de junho de 1831. §. 2. , de Vaud
de 4 d'agosto de 1814. §. 36. , de Genebra de 24 tTagosto de
5 814. Tit. I. §. 2.

(b) Constituição de Glaris de 3 de julho de 1814. §. 3-6.
,

de S. Galldo 1.° de março de 1831. §.'8.22.117.118., dos

Grisoens de 19 de junho de 1820. §. 27. 28. , d'Argovia de 6 de
maio de 1831. §. 14. 34, 42. , de Thurgovia de 14 d^bril de
1831., de Neubourg de 18 de junho de 1814. §. II.

(c) Appenzell innereíthoden éeatholico, Constituição de 30

tie junho de 1814., e Appenzell aussereRhoden reformado, cons-

tituição de 28 de junho de 1814.

(d) Constituição das ilhas Jonias do 1.° de janeiro de 1818*

cap. I. §. 3. cap. V. Seeç. I» §. 1-4.

(c) Protocolo da Conferencia de Londres de 4 de fevereiro

de 1830., Ordenança real de 10 (22) de fevereiro de 1833.
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muitas religioens engendra facilmente uma indifferença pa-

ra com todas, o que produz uma reacção funesta na so-

ciedade civil. Por conseguinte é útil á ordem, ainda mes-

mo não tendo em vista senão o interesse do estado, que

um ooverno tome a peito o proteger a religião do paiz con-

tra os scismas e innovaçoens. E se, não obstante os seus

esforços e pela força das circunstancias, um novo partido

religioso acquirir uma existência de facto, então é do espi-

rito do christianismo o conceder-lhe liberdade de cul-

to e tolerância civil na proporção dictada pela opinião pu-

blica e outras consideraçoens tiradas da mesma nação. Se

o governo for assim levado a reconhecer a egualdade das

confisaoens, então o seu dever é observa-la escrupulosamen-

te, conceder a mesma protecção a cada uma d'ellas, pre-

serva-las de scismas , e não soffrer nada hostil contra uma
ou outra nos estabelecimentos communsdVnsino. Também
lhes deve deixar uma liberdade egual »no desinvolvimento

de sua vida religiosa e de sua doctrina , até mesmo nas lu-

las que por dever tem de travar, com tanto que ainda as-

sim observem na forma uma moderação rasoavel. Da mes-
ma sorte o governo não deve impedir a passagem d'uma
para outra , nem ligar a isso algum detrimento relativa-

mente ás funcçoèns publicas, ou outras distineçoens civis.

Demais d^sso o soberano tem a faculdade de dar particu-

lar attenção á confissão a que pertence , com tanto que
não lese a outra e que a sua predilecção se não manifeste

nas relaçoens civis. E se um governo se eximisse inteira-

mente do chrisLianismo e olhasse qualquer religião como
supérflua, no caso da religião não continuar a transmittir-

se pela Egreja, ver-se-ia então nascer d'esta theoria insen-

sata uma confusão indizível na família e nos costumes, e

o resultado provaria que nenhum estado social pode su-

bsistir sem religião (/').

(f) Dobaixo d'esta relação é útil consultar o escrito cíeJust.
Mòser sobre a tolerância universal (Vermischete Schriften Tb.



DAS FONTES DO DIREITO
ECCLESIASTICO.

CAPITULO I.

DIVISÃO GERAL.

§63.-1. Fontes do direito ccclesíastico ratholico. A)
Preceitos de Cbristo e dos Apóstolos.

direito eeclesiasíico, considerado nas suas fontes,

compeem-se dVlemenios mui diversos'. O pri-

meiro de todos, sam os preceitos que Jesus-ChnV
to mesmo estabeleceu como base da constituição

e disciplina da Egreja ; e estas leis funda mentaes dimana-
das do mesmo Deus não podem ser modificadas ou resumi-

das na sua substancia por disposiçnens humanas. Uma par-

le «relias está consignada na Escritura sagrada, e a outra

fo?-no; transmiltida peia tradição oral. A estes preceitos

ajunctam-se aquelles que os apóstolos eas communs estabe-

leceram de seu molu próprio (g). listas máximas e tradi-

çoens dos apóstolos edos primeiros tempos da Egreja devem
também ser indubitavelmente tratadas com grande respeito,

(in razão de seus auetores e de sua alta antiguidade; porém dif-

ferem das outras, por que sendo dimanadas d'uma auetoridade

puramente humana, não sam essencialmente immutaveis (/i).

(?) I. Cor. VII. 12. Ego dico, non Dominus.

(h) C. 3.D. XI. (August. c. a. 400), c. II. D. XII. (Idem

eod.)
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§ 51* — B) Fontes ulteriores. 1) Escritos, a) Cânones

dos concílios.

A Egreja, para conservar e desinvolver a sua discipli-

na, tem reunido com frequência os seus chefes era assem-

blôas nas quaes se tem estabe'ecido as regras uecessa.

Vias; estas assemblôas podem ser geraes ou particulares, e

lis suas decisoens versar tanto sobre o dogma o a moral co-

mo sobre a disciplina. Os cânones dos concílios formam
uma fonte muito importante e mui rica do direito canóni-

co (i). Tem-se formado collecçoens d'elles umas vezes ge-

raes (/•), e outras para uso d. um paiz cm particular (/).

(i) As ob*ras auxiliares para o estudo dos concílios sam : Sal-

mon Traité de 1'ét.ude des conciles et de leurs collections. Paris

1724. 4., Cabassutii Notitia conciliorum sanctae ecclesiae. ,Lug-

duni 1690. 8. , Binteriín Pragmatische Geschichte der deuts-i

ehen National Provincial und vomiglichesten Diocesanconcilien.

Mainz 1835. 2. Bde. 8.

(k) A primeira foi a de Jacq. Merlin, Paris 1524. 2. vol.

foi. reimpressa cm Cologne cm 1530. 2. vol. fo! e era Paris

em 1535. 2. vol. 8. Depois seguiram-se as de Pierre Crabbe,

Cologne 1538. 2. vol. foi. augmentada em 1551. 3. vol. foi.
^

Laur. Surius, Cologne 1567. 5 vol. foi., edição augmentada
emVenesa em 1585. 5. vol. foi. j Sévère Binius, CV.ogae 1606.

5. vol. foi. augment. . 1618. 5 vol. foi., impr. pela terceira

vez cm Paris 1638. 9 vol foi.:, Jacques Sirmond, Roma 1608.

1 vol. foi. e a grande collecçào da imprensa real, Paris 1644.'

37 vol. foi. As mais praticadas sam,: Sacrosanela concilia a Ph,
Labbeo etGabr. Cossartio cuin duobus apparatibus Paris. 167L,
Í672. XVII. (XVIII.-) vol. foi. (Baluze cmprehenden, mas não
terminou uma continuarão d'elle, Paris, 1683, foi.), Acia coiir

<
, iliorum <4. epistola-; deeretales ac constitutiones summorum poii*

tificum (cur. JJoh. Harduin) Par. 1715. XI. (XII.) vol, foi.,

Saerosaneta concilia ad regiam editionom exacta curante N. Cole-
ti. Ven. 1728-1734. XXIII. (XXV,) vol. foi. e como continu;

-

';ão .J. Dom. \lansi supnlemeafum adcolleetionom conciliorum,
l->nc. 1710-52. VI. vol. foi. Sacro rum- conciliorum nova et am-
|>!issim;i collcctio— ed. .Toai:. Dom. Mansi. Flor. 1759-6?

, Tom»
I-Xlll. Venet. 1769-9!!. Tom, XIV-XXXI. foi. O. ultimo vo-
lume chega até ániviade do século XV.

(/) Concilia Germânia? quorum collcciionem Joh. Fr. Schau?
W. I. 9 B %



136* DIREITO ECGLES1ASTIC0.

§ 55.— b) Constituiçoens dos papas,

Gregor. I. 8. Sext. I. £. De constitutionibus. Greg. I.

3. Sext. I. 3. Ciem. I. g. De rescripiis.

As constituiçoens dos papas formam egualmente uma
fonte importante. Em quaulo ao mais sam mui diversas

no seu conteúdo e extensão. O menor numero contem dis-

posiçoens geraes para toda a Egreja, e ainda estas fo-

Tam ordinariamente decididas em um concilio oecumenico

ou em um concilio provincial romano e publicadas somen-
te debaixo do nome do papa. A maior parte sam cartas

decretaes, isto é disposiçoens tomadas a sollicitacão dos
bispos, alem d'isso decisoens *obre difficuldadçs de direito

submettidas á Sancta-Sé, delegaçoens e exhortaçoens, ins-

trucçoens para os ministros da Egreja, rescriptos sobre ma-
térias d^dministraçao e medidas regulamentares para al-

guns reinos ou bispados em praticular. Nas matérias im-

portantes expedem-se em forma de bulias, e quando o não

sam em forma de breves (?n). Na edade-media, em que a

nat primum coepif, contin. Jos. Hartzheim, Herm. Scholiiusi

Aeg. Neissen, indic. digessit Jos. Hesseliríann Cólon. 1749-90.

XI. vol foi.— Concilia antiqua Galliai stud. Jae. Sirmondi.

Par. 1629. III. vol. foi. , Eorumdem supplementum ed. P. de
la Lande. Par. 16G6. I. vol. foi. , Concilja novíssima Galliae

ed. Lud. Odespun. Paris 1646. foi., Conciliorum Galliae tam
editorum quam ineditorum collectio stud. congr. S. Maur. Tom.
I. Par. 1739. foi. (Não appareceram mais).— Collectio máxi-
ma conciliorum omnium Hispaniae et novi orbis^ed Jos. Saenz

de Aguirre. Rom. 1693. IV. vol. foi., Collectio máxima con-
ciliorum Hispaniíe epistolarumque decretalium celebriorum a

Jos. Card. de Aguirre, edita nunc vero ad júris canonici cor-

poris exemplum nova methodo digesta a Sylvestro Pueyo Ma-
triti 1784. I. vol. 4.— Concilia Magnae Britanniae ed. Dav.

Wilkin». Lond. 1737. IV. vol. foi. — Car. Peterffy Concilia

ecclesiae Rom. Catholicae in regno Hungaria; celebrata. Pars I.

Vien. 1742, foi. Pars II. Poson. 1742. foi.

(m) As bulias sam escritas em pergaminho com os antigos

caracteres gaulezes, munidas com um sello de chumbo pendea-
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Sancta Sé era assaltada de consultas e peticocns, para evi-

tir os abusos e falsificaçoens, havia-se dado á doctrina dos

rescriptos em particular desenvolvimentos mui precisos re-

lativamente ás condiçoens intrínsecas (n) e extrínsecas (o)

dVstas decisoens, imitadas em parte do direito romano;

porem actualmente falta-lhe muito para ter a mesma im-

portância politica. As constituiçoens dos papai tem sido

reunidas em collecçoens até aos últimos tempos (p).

§ 56. — c) Concordatas e leis seculares.

As relaçoens civis da Egreja nos diversos reinos sara

te, e expedidas na clianceHaria apostólica. O seu nome deriva
da caixa ou bulia que está pendente, na qual antigamente se

derretia o sello de cera. Pelo contrario um breve éde ordinário
simplesmente assignado e expedido por um secretario da secre-

taria apostólica, e sellado em cera vermelha com o annel dp
pescador. Devoti Instit. can. Proleg. §. 95-97.

(n) C. 15. c. XXV. q. 2. (Theodos. a. 426), c. 2. 20. 22.
X. h. t. (I. 3.), c. 8. h. t. in VI. (1. 3.)

(o) Ç. II. X. h.t. (1. 3), c. 6. X. de fid. instrum. (2. 22)^
c. 5. 6. X. de crimin. fals. (5. 20).

(p) Em primeiro locar Laerce Cberubini colligiu as consti-
tuiçoens desde I»eao 1.° ate Sixto V, e publicou-as por ordem
de datas debaixo do nome de Bullarium em um volume em*
lolio, Roma 158(5, depois com augmentos, Roma 1617. 3 vol.

foi. Seu lilho Angelo Maria Cherubini, Augelus a Lantusca,
1 aulus a Roma, e outros continuaram esta obra em diversas
épocas. Emrim pelo mesmo tempo appareceram duas collecçoens
novas, a sabor : Bullarium magnum Romanum a Leone 31. ad
Benedict. XIV. Luxemb. 1727-53. XIX. vol. foi. , et Bulia-
rum privilegio) um ac d'plomatum Romanorum pchtificum am-
plhdma coflectio opera et studio Carof. Cocquelines. Tom. I-VI.,
continuado desde o tomo VI. debaixo do titulo: Bullarium Ro-
manum seu novissima colleclio apostoHcarum conditutionum . Tom .

VII-XIV. Romce, 1733-48. A esta ultima obra está ligada:
Sauctissimi domini nostri Bentdicii papa> XIV, Bullarium. Ro-
ma 1754. 1753. IV. vol. foi. A continuação encontra-se na
t<)Hecçao seguinte: Buliarii Romani continuatio summorum pon-
Uficitm Ctmentis XIII, Clemenlis XIV, Pm VL PU Vil, Leo-
ms XII d *>« VIII Roma 1335.
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alem d'isso reguladas por toda a parte por meio de fontes'

especiaes. Essas fontes sam os tratados com o papa, as leis

fundamentaes e as ordenaeoens do soberano. Os tratados de-
pois do século XV receberam o nome de concordatas ; fez-

se uma collecçào delias (9); também existem compilaÇoens
bem ordenadas das leis fundamcntaes (r). As concordatas
e leis corícernentes ao império germânico foram varias vezes

publicadas em corpo de direito (s) ; e eguaimente o foram
aquellas que regulam os estados da confederação germâni-
ca (t). Finalmente ha collecçoens das ordmaçoens moder-
nas promulgadas pelos soberanos no domínio do direito ec-

clesiastico càtholico para a Áustria (w) , Baviera (u), Wur-

(q) E. Miincli. Vollstandige Sammlung aller alterei! et neue-
ren Concordate. Leipzig 1830. 2 Th Ú.

(r) Collection des constitutions , chartes et lois fondamenta-
3es des peuples de PEurope et des deux Amériques

,
par MM,

Dufau , Duvergier et Guadet. Paris 1821-30. 7 vol. 8,,Dieeu-
Topaischen Verfassungen sèit dem Jahre 1789 bis aufdiencues-
te Zeit, von Politz. Leipzig. 1832. 3. Bde. 8.

(s) P. J. a Riegger corpus júris publiei et ecclesiastiei Ger-

maniae academicum. Vienn. 1764., Ejusdem corpus júris eccle-

siastiei novissimi. Vienn. 1775., J. J. Schmaus corpus júris pu-

bliei 8. R. Imperii academicum. Lips. 1771., C, Gartner cor-

pus júris ecclesiastiei catholicorum novioris quod per Germa-
Jiiahi ohtinet.. Salish. 1797. II. vol. 9.

(t) C. F. Weiss Corpus júris ecclesiastiei ealliolieorum ho-

dierui quod per Germaniam obtinet. Gisve 1(533. 8.

(v) P. J. a Ricgger corpus júris ecclesiastiei et Boliemici

Austriaci. Vienn. 1770. II. T. S.—Protokollder k. k. landesfiirs-

tlieheh und Gesetze nos Publ. eccles. de 1770-82. Gratz. 7B.fol.

Codex júris' ecclesiastiei Josephiní. Francoí. et Lips. 1788. 2

Vol. ;;. — Petv.ek Sammíiing der politisch-geistlichen Gesetze von

den Hltesten Zeiten bis 179,3 fíir die voròstreichischen Lande.

Froinurs 1796. ? Th. 8.

(v) Andr. Miiller Repertorium der landesherrlichen Veror-

dnungen in Kirchensachen , dann in andern den Wiirkungsk-

reis der Geistlichen in Baiern betreffenden Gegenstanden. Wtirz-

burg 1829. 2 Th. 8.
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temberg (10) e para a parte prussiana da margem esquerda

do Rhcno (x)i

£> 57. — d) Fontes próprias das diversas dioceses e Egrejas.

Gre^. 1. 2. Sext. I. 2. De constitutionibus.

Em fim as diversas dioceses e Egrejas podem ter as

suas fontes particulares [y) : sam os estatutos dos synodos

diocesanos, as pastoraes dos bispos, os privilégios dos pi-

pas , imperadores e príncipes; as concordatas particulares

dos bispos com os soberanos, e os estatutos dos cabidos (~)

e outras corporaçoens ecclesiasticas. Antigamente os capí-

tulos deliberados pelos bispos com os seus cabidos lambem
tinham muita importância (o),

(w) Maurer Ucbcrsicht dor fiir die katholische Geistlichkeit in

Wurtemlàerg besteheiíden Staats nnd Kirchen-Geseize. Wangen
1831. 8. , Maurer Beilagen zúr XJebersiclit der iu raie katholische

Geistlichkeit in Wúrtemberg besteheiíden Staats nnd Kirchen
Gesetze. Wanscen 1831. 8.

(x) Htírmens líandbucli dcrgcsammten Sl.aats-Gesetzgebung

iiber den çhristjichen ívultus und iiber die Yerwaltung der Kâr-
chenguter nnd Einkunfte in den Konigl. Pruss. ÍVovinzcn am
linken Rheinufer Aachen 1833. 2 Th. 8.

(y) A Obra do ha* rito de Kramptz sobre os direitos provin-
eiaes estatutários de Prússia ofierece no decurso do assumpto as
indicaeoons mais precisas sobre as fontes do direito particular da
Egreja catholica na Prússia e as obras que tratam dMle. Seheill
deu um extracto pira uso d»s div.ers is dioceses da monarquia
prussiana no tomo T! p. 813-823 de M. Schenkl instit. jnr.ee-
t\és\ ed. dec. Landish. 1830. H.-F. Jaeohson publica actualmen-
te urtia obra precisa e individuada sobre este ponto:, Gcschichie
der Quellcn des kirchenreckts des preussuthén SaaU mit urkun-
den nnd Regesien. I. Thcil. Konigsb. 1837. 8.

{*) Existe i;m principio de colleeçao dVstes estatutos para
manha: Thesaurus novus júris ecclesiast ici potíssimum

Germânia seu Co^cx statutorum ireditorum ecclesiarum cathe-
diulium efccotleg a'anim in Germânia—editus ai) Andr. jtfayer.
Ratisb. 1791-04. IV, vol. 4.

(a) Muitas d'estas fontes particulares dos cabidos alleinaens

,
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§ 58.— 2) Fontes nâo escritas.

Grcg. I. 4. Sext. I. 4. De consuetudine.

À legislação nâo pôde .esgotar jamais o direito; ella

deixa necessariamente muito ao sentimento individual, e

este sentimento traduz-se em facto quando se offerece occa-

sião para isso. Uma serie de factos uniformes d'esta es-

pécie , como expressão dó sentimento dominante , torna-

se uma auctoridade para o futuro, um direito consuetudi-

nário (b). E' este um complemento excessivamente impor-

tante e indispensável do direito escrito, e a Kgreja o re-

conhece expressamente como tal (c) Somente não deve le-

sar o direito divino, a razão e os bons costumes, a ordem

publica, o espirito e os direitos da Egreja (d). Outro com-

plemento de não menor imporl anciã é a auctoridade da

docLrina, isto é das opinioens d'aquelles que na qualidade

de pr< cept< res e escritores se cccupam ^cientificamente do

dinito. Veidade é que esta auctoridade obra d'uma ma-

neira menos formal, mas realmente tão efíícaz como a mes-

ma legislação; porque liga as disposiçoens isoladas cm um
todo homogéneo, prehenche-lhes as lacunas, pule o anti-

quado, dirige o espirito do juiz, e até mesmo é a fonte em
que se bebem novas íeis. A Egreja sempre reconheceu este

digno «ttributo da sciencia ; assim se viu designar como

padres e doctore 3 da Egreja os homens eminentes pela eru-

dição e virtude, consultar seus escritos com uma confiança

as qnaes actualmente nao offerecem já para , assim dizer mais

do que um interesse histórico, encuntram-sc nus collecçoens de

I/úníg e Wurdtwein.
(6)~ C. 4. 5. D. I. (Isidor. c. a. 630).

(c) C. 7. D. XI. (Augustin. a. 397), c. G. D. XII. (Instít.

Justínían. a. 633), c. 7. qod. (ex cod. Just. VIII. 53) ,
c. 8,

eod. (Gregor. I. a. 501), c. 8. 9. X. h. t.

(d) C. 8. 9. D. VIII. (Cyprian. a. 256 e 258), c. 4. 6.

7. eod. (Augustin. a 400), c. 5. eod. (Gregor. VII. ca. 1075),

c. I. 3. 4. 5. 7. 10. II. X. h. t.
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particular , e admittir tacitamente no numero das fontes

trabalhos particulares utilmente concebidos. Se algum cos-

tume ou doctrina se produz em uma serie de decisoens ju-

diciarias idênticas, tira d'ellas uma força particular, e

d'ahi nasce a auetoridade da jurisprudência ou da praxe.

§ 59.— Ií. Fontes do direito ecclesiastico d'Oriente.

A Egrejn grega conta entre as suas fontes as disposiçpens

de Christo transmittidas tanto pela Escritura como pela

palavra, as antigas tradiçoens, os cânones dos concílios reco-

nhecidos por ella , os escritos dos sa netos- padres e os cos-

tumes. Em vea das constituiçoens dos papas respeitam o$

regulamentos e circulares dos patriarcas e outros superio-

res. Em summa fazem-se 'poucas leis novas; e suppre-se

ou bem ou mal com o auxilio do direito existente. Pelo

contrario na Egreja russa, os decretos dos imperadores e

do synodo director tem acquirido muita importância de
cem annos a esta parte.

§ 60.— III Fontes do direito ecclesiastico protestante.

No estado actual o direito ecclesiastico protestante ba-

sea-se especialmente e primeiro que tudo nos regulamentos

ecclesiasticos e nas leis dos diversos paizes. Estes monumen-
tos acham-se em parte nas collecçoens de leis , e em parte

em collecçoens especiaes (c). Entre as fontes mais remotas fi-

'(<?) As collecçoens d,
esta espécie para a Prússia sam : K. G.

Haupt Sammlung der Kón. Preuss. GesetzedasReligions-, geis-

tliche-, Kirchen- und Utiterrichts-Wesen betfeffend, GLuedlinK
1822. 3 B. 8. , Allgemeiiies Kirchenrecht fiir die Preuss. Stau-
ten. Hamm. 1825. 8. J. E. F. Borck Handbueh iiber dieKii-
chliche und Schulgesetzgebung fiir den ganzen Uuifang der ísm-

tliehen Stellimg der Geistlichen ira Preussischen Staafe. Kt-
nigsb. 1831. 8— Para a Saxonia : Corpus jurís ecclesiastici

Saxonici. Drcsd. 1700. 4.— Para oWurtemberg: F. G. Ha t-

mann K irchengesetae des llerzogthguras Wurteittberg. Stuttç,



144 DIREITO ECCLESIASTICO.

gura a Escritura-Sagrada
,
porque em definitiva a palavra

•divina nào offerece somente, assim como pretendem alf

guns, uma instituição para a fé e sa notificação interior,

mas também uma regra obrigatória da vida exterior da

Egreja. Varias inslituicoens das Egrejaa protestantes fun-

dam-se também no respeito da antiguidade ecclesiastiea. Em
fim os princípios geraes sobre a Egreja , mormente em op-

posiçao ao dogma cathoiico, encontram-se com especiali-

dade nas differentés conííssonns de fé (/) ; existem compi-

laçoens d'estas confissoens tanto para os lutheranos (g) co-

mo para os reformados, (h).

1791-98. 4 B. 8. , J. F. Reuchlín Kirchengesefze des Koní-
greichs Wiirtemberg (continuação da collecção precedente até

1808). Stuttg. 1809. 8.— Para o ducado deBaden : J. H. Rie*

ger Sammlimg von Gesetzen und Verordnungen Uber das evan-

gelisch-protcstantische Kirchen- , Sehul- , Ehe- und Armenwe-
ben im Grossherzogthum Baden. Offenburg. 1835. 3 Th. 8. —

-

Tara o ducado de Saxe-Weimar : Tenscher Zusarnmenstellung:

der kirehlichen Gesctze im Grossherz. Sachsen-Weimar. Neus-

tadt 1826. 8— Para o Mecklcmbourg : G. E. B. Aekermann
klethe kircliliche Gesetzammlung. Scliwerin 1820. 8.

(/) As obras que facilitam o seu estudo sain : Walcli Intro-

duetio in libros Ecclesife lutherana? symbolicos. Ienae 1732. 4.
,

Angustt Dissertatio histórica et Ijtteraria de libris Ecclesiae re-

formata? symbolicis (No fim da sua collecção.)

{ff) Edição aliem an : J. W. Schopff. Die Symboli-chen Bii-

clier der evang. luther. Kirche. Dresden 1826. 2. B. 8. Ediçoens

latinas: J. A. H. Tittmann Librisymbolici ecelosire evangelieífc

ad fidem optim. exemplar, ed. II. Misn. 1327. 8., C. A.Hase
Libri symboliei ecclesiae evangélica? sive Concórdia. Lips. 1827.

II. Tom. 8.

(h) Harmonia Confessionum fidei orthodoxarum et reforma-

tarum eeclesiarum. Geneva? 1531. 4., Corpus et Syntagma con-

fessionum fidei. Genevae 1612. 1654. 4., Corpus lihrorum sym-

Wiicorum qui ín ecclesia reformatorum auetoritatem publicam

obtinuerunt. ed. J. Chr. G. Augusti. Elbcrf. 1827. 8.
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CAPITULO n.

HISTORIA DAS FONTES»

§ 61.

—

I. Estado do direito ecclesiastico nos primeiros

séculos. A) Decretos dos concílios*

os primeiros tempos a disciplina da Egreja não

$8 se baseava em leis escritas , mas na tradi-

ção dos preceitos de seus fundadores. Mais
para o diante , tomando mais desinvolvimen-

to a vida da Egreja, celebraram-se frequentemente synodos

cujos decretos consolidaram ou modificaram a ordem estabe-

lecida. Entre os synodos cujos cânones se conservaram os

mais importantes sam os de Ancyra e Neocesarea (314),

Nicéa (325), Antioquia (33S) (i) , Sardis (344) Gangres

(cerca de 365) Laodicea (cerca de 37&) , Constantinopla

(381) Epheso (431), Chakedonia (451). Verdade é que
n'este numero só os de Nicéa, Constantinopla, Epheso e

Chalcedonia tem auctoridade de concílios cecumenicos ou
geraes. No entretanto os cânones dos outros synodos tem
sido reunidos nas collecçoens aos dos quatro últimos, e pos-

tos assim em circulação em toda a Egreja.

(*) A data aqui designada aos concílios d 1Antioquia e de
GangTes estriva nas provas dos Ballerini de antiq. collect. ca-
riou. Prat. I. cap. IV. (Galland. T. I. p. 263-74.)

W. 1. 10 A,
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§ 65.— B) Collecçoens de cânones, (k) 1) No Oriente.

As mais antigas collecçoens de cânones do Occidente
não chegaram até os nossos dias. A sua composição e au-
gmenlo successivo não nos foram palentes senão pelo parti-

do que se tirou d'ellas nas collecçoens do Occidente e por

(k) As obras que se devem consultar. dividem-se em duas
classes. I. Obras que contem as antigas collecçoens reunidas. Uma
para uso commum do Occidente e do Oriente é : Bibliotheca
júris canonici veteris opera et studio Gul. Voelli et Henr. Jus-
telli. Lut. Par. 1661. II. vol. foi. Outras contem somente as
collecçoens do Oriente; e sam ; Hvvo3t%o» sive Pandectascano-
niim S. S.Apostolorum et conciliorum ab ecclesia Graça re-
ccptorum. Guil. Bcveregius recensuit. Oxonii 1672. II. vol. foi.

max. , Jos. Sim. Assemanni Bibliotheca júris orientalis canonici
et civilis. Rom. 1762-66. V. vol. 4.

—

II. Dissertaçoens sobre a
historia das collecçoens dé cânones. As mais importantes 'sam :

Pasch. Gluesnell. Diss. três de códice canonum ecclesiae Romanae
,

de variis fidei libellis in antiquo Romanae ecclesiae códice con-
tentis, et de primo usu codieis canonum Dionysiiexigui in Gal-
licanis regionibus (in edit. Opp. Leon. M. Par. 1675. II. vol.

4.) , Petr. de Marca de vetcribus collectionibus canonum (in

ejusd. Opusc. ed. Baluz. Paris. 1681.) Petr. Pithoei Synopsis
histórica virorum clarorum

,
qui praeter Gratianum cânones et

decreta ecclesiastica collegerunt (in edit. corpor. jur. can. Pa-
ris. 1687. Lips. 1705), Petr. Coustant de antiquis canonum col-

lectionibus (in edit. Epistolaram Roman. Pontificum. Tom.I.
Paris. 1721. foi.). Car. Berardi de variis sacrormn canonum col-

lectionibus ante Gratianum (in opere: Gratiani cânones genui-

jii ab apocryphis discreti. T. T. Taur. 1752. 4.),P. etH.fratr.
Ballerini de antiquis tumeditis tu m ineditis collectionibus et col-

lectoribus canonum ad Gratianum Osque (in edit. App. LeonM.
Venet. 1753-57. III. vol. foi.), P. J. Riegger de collectioni-

bus júris ecclesiastici antiqui. Vienn. 1757. 8., August. Thei-

nerii disquisitiones criticai in praecipuas canonum et decreta-*

lium collectiones. Romae 1836. 4. As dissertaçoensdeQ.uesnell,

Marca, Coustant, Berardi, dos Ballerini e outros , acham-se

reunidas na obra seguinte: De vetustis canonum collectionibus

sjllogas , collegit Andr. Gallandius Venet. 1778. foi. Magunt.
1790. II. vol. 4. A esta ultima edição remettemos as nossas cl-

tacoens.
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outras circumstancias (/). A primeira collecção parece que

não «.on tinha senão os cânones de Nicéa, Ancyra , Neo-

cesarea e Gangres; porque nas collecçoens ulteriores só estes

estam an notados d^bservaçoens sobre a sua correlação ehro-

nologica, asquaes por certo que senão omittiiiam nos canor

nes dos outros concilios se o auctor d^sla primeira collec-

ção os tivesse compilado. Também existem vestígios d'uma

tradução latina feita em Hespanha, que não comprehen-

dia senão os cânones dYstes quatro concílios. A collecção

augmentou-se primeiro com os cânones d'Antioquia. A pro-

va de que lhes foram accrescentados porsupplemenlo resuK

ta de que sendo mais antigos em data do que os cânones

de Gangrcs com tudo 90 apparecem collocados depois ,d el-

les. No concilio de Chalcedonia leram-se textos d'uma col-

lecção assim composta na qual os cânones dos cftieò con-

cílios estavam numerados em uma ordem continua (m). No
século V ella deu origem a uma classe tríplice de manus-
critos : Um compilador accrescentou a estes cinco concilios

os cânones de Chalcedonia e de Constantinopla, e collo-

cou os concilios de Ancyra e Neocesarea antes do de Ni-
rca. Por um manuscrito d'esta espécie se fez no Occiden-
t.e a traducção hoje conhecida pelo nome de Prisca. Ou-
lro compilou apoz os cânones d' Antioquia os de Laodicea
e Constantinopla. Diopytio rinha diante dos olhos um exem-
plar destes quando fez a sua traducção pelo fim do secu-

(0 OsBallerini Part. I, cap. II. (Galland. T. I. p. 248-53)
apresentam a este respeito investigàçoens cheias de penetração
e sagacidade.

(m) Por vezes se tem pretendido que o concilio de Chalce-
donia havia elle mesmo composto uma collecção le^al, e que es-
ta era a publicada por Chrot. Justeau debaixo doVitulo Codex
canomim ccclesioe universo: e inserida por Henri Justeau na
>ua Bibhothèque. Porem as actas do concilio não mencionam es-

V |
^ G em nuanto ao Codex, foi o mesmo Justeau que, par-

indo d'esta falsa supposição , o inventou segundo as suas con-
jecturas erróneas. Ballerini Part. I. cap, I. (Galland. T. T. p.
r 244-48.
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To V. (n) O terceiro finalmente accrescentou aos cinco con-
cílios os de Laodicea , Constantinopla e Chalcedonia. Foi
com o auxilio d'esta ultima collecção que a antiga traduc-
ção feita em Hespanha, e composta primeiro de quatro
concílios somente , foi augmentada com outros quatro.

§ 63.— S) Collecçoens de cânones noOccidente.

No Occidente, com especialidade junto da Egreja dé
Roma , nao se possuíam primitivamente se não os cânones

de Nicéa e os de Sardes, e os últimos eram camprehendi-

dos copn os primeiros debaixo do mesmo uome (o). Mas
não tardou qne se fizessem mais amplas collecçoens por meio
de traducçpens de manuscritos gregos. O manuscrito pri-

meiramente empregado n'este uso em Hespanha não con*-

tinha com probabilidade como já anteriormente observámos,

mais do que os cânones de Nicéa, Ancyra, Neocesarea e

Gangres. A estes cânones ajuntaram-se os de Sardes segun"

do o original, porque no mesmo concilio haviam sido re-

digidos nas duas línguas (p), eum pouco mais tarde atra-

ducçâo dos de Antioquia , Laodicea , Constantinopla e

Chalcedonia segundo um manuscripto grego augmentado,

Assim era composta na segunda metade doseculo V". a col-

ecção usada em Hespanha , cuja versão latina é vulgar-

mente denominada d'Isidoro, porque Isidoro a inseriu na

sua collecção (q), N 'esta época também havia na Itália,

uma collecção traduzida de cânones, segundo o testemu-

nho d'um texto, aliás indeterminado (r). E verosimilmen-

te aquella que Justeau publicou segundo um manuscrito

(ri) Dionjsii exigui praefatio (Justoll. T. I. p. 10i),

(o) As provas nos Ballerini Part. TI. Cap. I. (Galland. T.

I. pí! 303-23).

(p) Ballerini Part. I. Cap. V. (Galland. T. I. p. 274-79).

(q) Ballerini Part. II. Cap. II. §. II. (Galland. T, I. p.

327-29).

(r) Dionysii exigui praefatio. Q-uamvis charissimus frater nos-

ter iaurentius , assídua et familiari cohortatione
,

parvitatem
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jnuíto antigo e que apresentava lacunas, todavia ainda

foi por elle arbitrariamente mutilado (s). Segundo esta

conjectura é agora denominada Prisca ou a antiga Ver-

são Itálica. Ella contem a traducção em mau latim , se-

gundo um manuscrito grego, dos cânones d'Ancyra, Neo-
cesárea, Nicéa, Gangres, Antioquia, Chalcedonia e Cons-

tantinopla. Após os de Nicéa estam intercalados segundo

o original Jatino os de Sardes. Em fim em uma collecçao

itálica também se encontram fragmentos d'uma terceira ver-

são antiga sobre uma collecçao grega proveniente da Egre-

jad'Alexandria (/). Por conseguinte as coilecçoens do Orien-

te e do Occidente n"esta época ainda concordavam na es-

sência; e não se distinguiam senão pela sua classificação e

mais ou menos extensão.

§ 64.— C) Leis seculares.

Depois da conversão dos imperadores ao christianismo

nostram regulas ecclesiasticas degraeco transferre pepulerit, con-

fusione credo priscae translationis offensus : nihilominus tamen
ingestum laborem tuae beatitudinis considerationes suscepi.

(s) Justell. Biblioth. T. I. p. 275-304. Os Ballerini a pu-

blicaram de novo (Leonis magni opera T. III. p. 4T3) e com-
pletaram com o auxilio d\>utras cinco coilecçoens em que esta

versão é citada. Esta versão encontra-se também em Mansi Cone.
T. VI. col. 1005. Eis as provas da identidade d'esta collecçao

com a Prisca translatio itálica, mencionada por Dioivysio \
1.° A

paraphrasequese encontra n'ella do sexto cânon de Nicéa, deno-
ta um traduetor versado na disciplina itálica. 2." E1

citada em
outras três coilecçoens itálicas do século V. 3.° Não existem ves-

tígios d'outra collecçao quepodesse ser esta Prisca translatio, em
quanto pelo contrario o documento que a designa applica-se per-
feitamente á nossa collecçao. Não haveria 'dificuldade segundo
me parece, senão em explicar como esta collecçao , necessaria-
mente posterior ao concilio de Chalcedonia porque contem os

«eus cânones, pôde ser denominada Prisca translatio por Diony-io,
que escrevia menos de cincoenta annos depois. Porem esta ex-
pressão 6 mui relativa , e aqui particularmente faz opposíção á

traducçao emanada de Dionysio. Ballerini Part. II. cap. II. J.
III. (Gallaná. T. 1. p f 330-34).

(0 Ballerini Part. II, cap. IX. (Galland.T. I. p. 408-409).
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as leis civis também acquiriram importância em matéria ec-

tlesiastica. Estas leis
,

que entravam egualmente na vida

eccfesiastica e na civil, foram mais para o diante compiladas

em grande grande parte na colleeção cTedictos imperiáés

que Thcodosio II (438) mandou fazer em Constantinopla

e que Valentiniano III confirmou para o Occidente. In-

dependentemente d 'esta colleeção também chegaram aos

nossos dias diversos rescriptos , edictos e cartas dos impera-

dores tratando de objectos ecclesiasticos (a). Por conseguin-

te o direito ecclesiastico tanto no Oriente como no Occi-

dente achava-se então incluído com especialidade nas col*

lecçoens dos cânones dos concílios, no código de Theodo-

èio II, e nas diversas leis posteriores a este código.

§ G5. — D) Trabalhos scientificos.

O direito canónico estava nVpielIe tempo tão estrei-

tamente enlaçado com a vida eccíesiastíca que em vez de
ser objecto cPinvestiguçoens scientificas particulares, não
era tratado senão eonjunctamenle com o todo. Porisso na
segunda metade do século i II appareceu uma obra no Orien-
te

,
que , debaixo da forma d'uma epistola emanada dos

apóstolos, apresentava em seis livros um esboço do com-
plexo da vida ecclesiaslica e dos deveres que tinham cone-

xão com ella. Em seguida reuniu se-lhe como septimo li-

vro uma colleeção de preceitos de moral e de liturgia pela

maior parte, composto provavelmente no principio do sé-

culo IV , e depois um oitavo livro que, debaixo da for-

ma de constiluiçoens estatuídas pelos doze apóstolos, con-

tinha disposiçoens sobre a ordenação e as sanctas funeçoens

dos bispos e alguns preceitos de disciplina. Este ultimo do-

cumento data , na sua forma actual , do meado do século

IV, posto que algumas das suas partes sejam mais antigas.

(u) Os mais importantes d'cstes documentos sam indicados

por Haubold Instit. júris Romani littcrariae (T. I. Lips. 1309.

8) §. 95.
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Por esta mesma época e pela penna do mesmo auctor foi

ella reunida aos livros precedentes, e desde então a forma

d'este ultimo fragmento fez dar ao todo o nome de consti-

tuiçoenS dos apóstolos (<JWà£ f '<7 OU <JW«y«i tw» a7ro<rroXwi') («)•

Em fim no começo do século VI ajunclou-se-lhe ainda co-

mo ultimo capitulo dooita\o livro uma coltecção d'estatu-

tos disciplinares que circulava então debaixo do nome de

cânones dos apóstolos (w). Esta compilação, formada no
Oriente na segunda metade do século V. era formada d'ex-

tractos das constituiçoens apostólicas, dos cânones então

existentes dos Concílios, particularmente dos de Antioquia,

e d*algumas outras fontes. Nâo continha primitivamente

senão cincoenta cânones ; mas um tanto mais para o dian-

te outro compilador elevou o numero a oitenta e cinco (x).

Estes cânones passaram no Oriente por authenticos (?/)

;

pelo contrario no Occidente não se illudiram sobre a sua

origem {%), No entretanto, como pelo seu contheudo po-

diam servir para a sustentação da disciplina existente, Dio-
nysio admittiu na sua traducção a pequena collecção de cin-

coenta cânones , e >assim os fez apparecer entre as leis da
Egreja («).

(v) Aqui seguimo*; a sabia o judiciosa obra de Drey, Neue
Untersiicbungen iibor die Constitutioneu undCanonen der Apos-
tei , Túbingen 1832. 8.

(ít?) A melhor edição das constituiçoens encontra-so em Jo.
Çotelerii Paires Apostolici. Paris. 1672. (ed. Jo. Clertei'. Ams.
tel. 1724. ed. Rich. Russelii. Lond. 1746). vol. I.

(•?) A melhor edição doestes cânones é a de Çotelerii Pa três

Apostol. vol. I.

(y) C. 4. D. XVI: (Cone. Trull. a, 692).
(=0 C. 3, $. 64. D. XV. (Cone. Rom. a. 494), e. 1. D.

XVI. (a. 700).
(a) C. i. D. XX. (Leo IV. a. 85^), e. 3. D. XVJ. hèa

IX. a. 10541.
"
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§ 66. — II. Historia particular do direito ecclesiastica

d' Oriente. A) Desde João o-Escolastico, ate o
concilio in Trullo. 1) Novas collecçoens

de cânones (6).

As collecçoens gregas receberam successivãmente, não
se sabe com precisão em que época, três novos supplemen-

tos nos cânones do> apóstolos e decretoi dos concílios de

Sardes eEpheso. Por conseguinte continham no século VI
os oitenta e cinco cânones dos apóstolos e os decretos dos

concílios de Nicéa, Ancyra, Neoccsarea , Sardes, Gan-
grés, Antioquia, Laodicea , Constantinopla, Epheso, e

Chalcedonia. Com estes elementos se formaram então no-

vas collecçoens que se distinguiam das precedentes em que

as matérias para maior commodidade eram alli cassi ficadas

systematicamente sem a ttenção á ordem ehronologica. Uma
destas collecçoens em sessenta títulos não chegou aos nos-

sos dias (c). Uma outra tem por auetor João, presbytero

em Antioquia, que, sendo primeiro escolástico, veio a

ser patriarca de Constantinopla no reinado de Justiniano

(664). Elle reuniu ás fontes do direito contidas nas collec-

çoens anteriores sessenta e oito cânones que havia extraído

de três epistolas canónicas de S. Basílio , e dividiu o todo

em cincoenta argumentos ou títulos (d). A penitencia, que

era então um ramo muito importante da disciplina eccle-

siastica , offereceu alem d'isso ao patriarca João Jejunator

(595) assumpto para um extracto particular (e).

(o) Um cxcellcnte trabalho a este respeito é ode F. A. Bie-

ner de collec^ionibus canonumecclesiaegraecae. Berolini 1827. 8.

(c) Ella não é mencionada senão no Prefacio de João-o-Es-

colastico.
^ m

(d) Esta colleccão não existe impressa senão em dusteii. i.

II. p. 49'.). Assemanni T. III, p. 354-421 apresenta uma con-

ciliação d'esta edição com manuscritos mui divergentes.

(e) Este Penitenciário é impresso em continuação de J. Mo-

rini comment. histor. de disciplina in administratione sacra-

menti poenitenti*. Paris. 1651. Bruxell. 1685. Venet. 1702.

foi. Os documentos relativos a elle encontram-se em Fabric. bi-

bliotb. gríec. ed. Harless. T. XI. p. 110.
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§ 67.—$) Fonte» seculares, a) Collecçoens or-

dinárias (Testas fontes.

As disposiçoens da auctoridade temporal em matéria

ecclesiastica tornaram-se sempre mais importantes, espe-

cialmente depois de Justiniano, que trabalhava com zelo

em sustentar a disciplina canónica por meio da legislação

civil (/). As leis feitas para este fim foram reunidas com
xis outras em o novo código de constituiçoens que Justinia-

«o promulgou em 534. Em quanto ás constituiçoens pos-

teriores a este anno, muitas das quaes também tinham re-

laçSo com o direito ecclesiastico, não existia collecçâo au-

thentica, mas somente collecçoens particulares, e entre ou-

tras se fazia uso na Egreja grega da collecçâo conhecida de
cento e sessenta e oito Novellas, composta no reinado ou
immediatarnente depois deTheodosio II (578-8S) pelo mo-
delo d'uma mais antiga que datava do reinado de Justinia-

no. A estas Novellas ajunctaram-se as dos imperadores se-

guintes (g). Em quanto aos princípios geraes, aquillo que
era necessário ou útil ao direito canónico tomava-se das

Pandectas elnstitutas promulgadas por Justiniano em 533.

§68.— b) Collecçoens especialmente destinadas

- á Egreja (h).

No meio d'este grande numero de constituiçoens im-

(/) C. 45. C. de episc. (1.3). nov. G. c. !;•{. 8., nov. 83.
C. Í. , nov. 131. c. 1.

(g) Encontram-se, pelo menos para o que é relativo ao direi-

to ecclesiastico, nas collecçoens seguintes} Júris orientalis libri

1TI. ah Em. Bonefidio digesti Lutet. 1573. 8., Júris grseco-»

romani Tom. II. Joh. Leunclavii studio ex bibl. eruti editi

cura Marq. Freheri. Francof. 159 «3. foi.

(/«) Fr. Aug. Biener aclarou esta matéria nos escriptos seguin-
tes : Geschichte der Novellen Justiflians. Berlin 1824. 8., Bei-
trage zurRevision der Justinianischen Codex. Berlin 1833. 8.
A ultima dissertação encontra-se também na Zeitschrift fur ges-

cliichtlRechtswissenschaft. B. VII. $. 115-206. 2 13-369.

W. I. io B.
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periaes tornou se necessário extrair d
1

ellas e pôr em ordem

o que convinha á Egreja. Chegaram-nos á mão extractos

d'esta espécie em trcs collecçoens. A primeira, depois do
prefacio, contem extractos de quasi dez Novellas. divdidas
em oitenta e sete capítulos, e foi composta por João-o-Es-
colastico, durante o seu patriarcado, nos dez primeiros an-
nos da morte de Justiniano. E ainda não está toda im-
pressa (*)/ A segunda collecção consta de vinte e cinco ca-

pítulos sem prefacio; e contem textos do código e das No-
vellas, completos e não por extractos. Data do fim do sé-

culo VI; e não se lhe conhece o auclor. Também não
está impressa ainda (k). A terceira collecção é a mais rica,

e divide-se em três partes (/). A primeira contem um re-

sumo completo dos primeiros treze títulos do Código; a
maior parte dos títulos sam n^lle terminados por <na

?
ctTlTk«

que continham uma serie d'extractos do código e das No-
vellas. A segunda parte apresenta em seis títulos uma serie

de textos das Pandectas e das Instituías concernentes ao

direito sagrado. A terceira parte comprehende em três tí-

tulos assas extensos, extractos mais ou menos completos de

trinta e quatro Novellas. Cada um destes títulos é c^ual-

mente seguido de paratitulos. Nos manuscritos encontra-se,

como supplemento de toda a obra, quatro Novellas d'He-
raclio (610-41) sobre objectos ecclesiasticos ; sem duvida

que foram ulteriormente acerescentadas por outra mão. Poi'

conseguinte não foi no tempo d?eitç imperador que appa-

receu a collecção porem, segundo todas as apparencias

,

pouco depois de Justino 11 (560-6*8) (?n). A opinião que

a attribuía a Balsamon, escritor do século XII, é inteira-

mente errónea (n).

(í) Bicner Novellen S. 105-173. 584-697.

(k) Biener Noveflen S. W3--79* 597-601. , Beitrage $.25.
[I) Biener Novellen S. 179-94. 601-3. Beitrage S. 26-29.

222.

(m) Este ponto é demonstrado contra Biener por Heimbach
'Avixtora Tom. I. (Lips. 133a. 4.) p. XLIV-XLVII.

(n) Aprincipio não appareceu senão uma traducção latina

d'esta collecção : Paratitlaed. Joh. Leunclau

.

#
Francof . Í593. 8.;
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§ 69. — 3) Collecçoens mixtas.

Para facilitar ainda mais o uso dos direitos ecclesiasti-

o) e civil, vieram a reuni-los em uma mesma collecção,

debaixo d'uma classificação systematica. O primeiro tra-

balho d'este género é o Nomocauon (o). Consiste nos cin-

coenta títulos já mencionados de João-o-Escolástico, com
a addição em cada titulo de certos fragmentos do direito

civil que se lhe referem. A maior parte destes fragmentos

sam tomados da collecção de oitenta e sete capítulos, e

mui poucos do Código e das Pandectas. Tem no fim um
supplemento de vinte e um capítulos, todos extraídos dos

oitenta e sete. A origem d^ste Nomocanon é pouco poste-

rior á morte de Justiniano; a opinião que o attribue a

João-o- Escolástico é por certo errónea. Os manuscritos

que existem d'elle independentemente aVoutras differen-

ças maiores, apresentam a diversidade que uns se limi-

tam a citar os cânones, e não contem o texto senão das

leis concordes (<tuv*<íWt« wo^»/**) (p), ao passo que em outros

cânones e leis estam transcritos. Outra collecção da mesma
natureza não nos é conhecida senão pelo uso que fez d^lla
Phõfcío na sua compilação (q). Do prefacio conservado por

Phocio (r) resulta que ella se compunha de duus partes.

A primeira continha os cânones de de? concílios, incontes-

tavelmente os mesmos que lambem compilou João-o-Esco**

laslico, depois os cânones des apóstolos e d'um concilio de

depois pelos cuidados de Fabro* o texto grego segundo dois ma-
nuscritos com esta traducçao em frente. Justell. T. II. p. 1217-
1370.

(o) Biener Novellen S. 194-202.
H Beitrage S. 30. Tambom

se encontram alguns documentos a este respeito em Fabric. Bi-
bliotli. grsec. ed. Harless, T. XII. p. 193.

(p) Sobre um manuscrito doesta espécie é feita a edição de
Justell. T. II. p. G03-72.

(7) Biener Beitraire S: 31-38. 222. 223., Heimbach Avtxêora
p. XLVI-LIV.

(>•) Encontra-se cm Justell. T. II. p. 789-92, e termina
cora estas palavras fuoQov a«ti*yXu<rtai t

*
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Carthago (s), finalmente decisoens canónicas dos saneio»

Padres. A segunda parte era um Nomocanon em qualor-

ze títulos, apresentando cada um as citaçoens por numero8

dos cânones relativos ao objecto, com extractos das compi-

laçoens de Justiniano. Estes extractos eram geralmente ti-

rados da collecção em três partes, falsamente attribuida a

Balsamon ; e talvez que esta collecção seja do mesmo auctor.

§ 70. — B) Desde o concilio in Trullo até Phocio. — 1)

Augmento de numero dos cânones.

Os concílios cecumenicos quinto (553) e sexto (680)

,

denominados em razão do Jogar de sua reunião segundo e

terceiro de Constantinopla, não se occu param senão de

questoens de dogma e não tomaram disposiçoens sobre a dis-

ciplina. Por este motivo convocou Justiniano II (69â) em
Trullus, sala abobadada do palácio imperial de Constanti-

nopla, um novo concilio que se occupoucom individuação

da disciplina da Egreja d'Oriente e decretou a este respei-

to cento e dois cânones (t). O segundo cânon continha a

enumeração dos materiaes que deviam valer como leis da

Egreja (u). Eram os cânones dos apóstolos e dos dez con-

cílios já citados, os cânones do synodo de Carthagoja com-

pilados na collecção retro-indicada e cilada por Phocio, os

decretos d'um synodo congregado ern Constantinopla por

(s) Estes cânones sam os do Synodo de Carthago (419), em
que foram reproduzidos os cânones de todos os synodos africanos

a datar do anno de 394. O compilador encontrou-os incontesta-

velmente em uma collecção de Dionyzio (§81) e traduziu-os

elle mesmo em grego. Também se encontram em cento e trin-

ta e cinco números na collecção grega ulterior ,
Bevereg. T. I.

p. 509-680.

(I) C. 6. D. XVI. (Petrus in Cone. Nicíen. II. a. 787).

Este synodo também é denominado quinisexia «wQ «%-m porque

os seus cânones sam considerados pelos gregos como um appen-

dice do quinto e sexto concílios cecumenicos. Os gregos também

o designam debaixo do nome de sexto synodo.

(u) C. 7. D. XVI. Este texto precisa ser terminado e cor-

legir-se pelo texto grego.
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Nectario (39Í*)., as decisoens canónicas do doze patriar-

cas e prelados do Oriente do século III até o V; em-

fim o cânon d
1um concilio congregado em Carthago por

S. Cypriano (256). A isto deve accrescentar se os cento e

dois cânones emittidos pelo mesmo synodo in Trullo , e

vinte e dois cânones decretados no sétimo concilio cecume-

nico, segundo de Nicéa (787). Tal foi o corpo de direito

ecclesiastico d'Oriente até meado do século IX (v). Então

augmentou-se com desesete cânones do synodo congrega-

do por Phocio contra o patriarca Ignacio e seus adheren-

tes (861) , e com vinte e sete ou , segundo os manuscritos

gregos, quatorze cânones do oitavo concilio cecumenico reu-

nido em Constantinopla (869) (w). Porem este concilio, an-

nullado por Phocio, depois da sua reintegração, em um
synodo congregado na egreja de Sancta-Sophia (879), dei-

xou de ser reconhecido pelos gregos , no progresso do scis-

ma. Phocio procurou substitiiir-Ihe este mesmo synodo que,

entre outras disposiçoens , havia publicado três cânones dis-

ciplinares.

§ 71.— 3) Compilação de Phocio (ir).

Phocio também pensou em completar a collecçao dos

cânones. Com este fim tomou por base, sem mesmo lhe

supprimir o prefacio a collecçao retro-mencionada (§ 69),
e completou-a , como diz em um appendice a este prefa-

(d) Uma collecçao quasi composta dVstes materiaos é a que
publicou du Tillet debaixo do titulo; Decreta Apostolorum et

sanctorum conciliorum ex editione Joan. Tilii. Faris. 15 40.

4. A segunda parte devia conter as decisoens canónicas \ mas
ainda se não publicou. A primeira reimprimiu-se debaixo do
titulo: Apostolorum et SS. Conciliorum decreta otcanonicorum
divi Hilarii Pictaviensis et Augustana bibliotheca graece etlat.
edita a M. Elia Ehingero Witeb. 1614. 4.

(«') Este synodo duas vezes congregado por causa d
,nma in-

terrupção é" por isso denominado primo-secunda k? <«T n zai&irepx.
(.r) Biener de collect. can. eccles. graec. §. 4., Novellen S.

202-10. Beitrage. 8. 34-38., Heimbach An#«Wp. XLVII-LIV.
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cio (>) , com os textos de data ulterior. E a sua collecção

também se divide em duas partes. A primeira contem, se-

gundo o índice que a precede (&), os oitenta e cinco câno-

ne* dos apóstolos, os dez concílios frequentemente citados,

os cânones do synodo de Carthago de 419, o cânon do sy-

nodo do Constantinopla de 39 1 (a), cento e dois cânones do
sexto synodo (/>) , vinte e dois cânones do sétimo concilio

«ecuménico, desesete cânones do synodo de Constantinopla

de 861 , e finalmente as decisoens canónicas dos sanctoá

Padres. O concilio de Constantinopla de 879 não é indi-

cado no índice 7
nem referido na segunda parte; todavia

o prefacio faz expressa menção tPelle , e com effeito figura

com os seus três cânones na mesma collecção (c). Demais
sam inteiramente omitlidos os cânones de muitos dos san-

etos-padres designados pelo concilio in Trul/o , e o cânon

do synodo congregado em Carthago por fS. Cypriano (356)

(d)> Em quanto á segunda parle, o Nomoeanou , Phocio

deixou-a inteiramente intacta ; não lhe acerescentou senão

as simples citaçoens de cânones ulteriores , e também fon-

tes seculares secundo annuncía no fim de seu prefacio. Na
mesma parte data o seu trabalho do anno de 6391 ou 885

de nos^a era (e).

(y) Justell. T. II. p. 792. 793. Em um manuscrito dé Pa-

ris existe um prefacio particular ainda não impresso, que pa-

rece indicar um trabalho reiterado, Biener de Collect. p. 23,

(z) Justell. T. II. p. 793-95.

(a) ToJavia não está assim classificado na mesma collecção,

mas no fim de tudo pelo motivo indicado no fim do Índice. Tam-
bém é nVste logar que se encontra em Bevereg. T. I. p. 67ÍJ.

En citado no Nomocanon Tit. IX. cap. XIII.

(b) O synodo in Trulto é aqui comprchendido com este nome,

em conformidade com o uso dos gregos.

(c) Bevereg. T. I. p. 360-64.

[ti) E 1

citado no Nomaeanon Tit. XIII. Cap. XIV. Porem

a forma differente da citação denota que é dVmtro tempo.

(e) Esta segunda parte está impressa debaixo do nome de

Nomocanon : Photii Nomocanon graece cumversione latina Hen-

ríci Agyla^i et commentariis Theod. Balsamonis. Clirist. Jus-

íellas ex Bibliothoca Palatina nunc. primmn edidit. Iitftet.

Pár. 1615. 4. A melhor edição encontra se cm Justell. T. II.
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§ 72. —>C) Desde Phocio até os nossos dia6. 1) Estado do

direito ecclesíastico grego, a) Fontes e colleeçoens

de fontes.

A compilação de Phocio parece que não obteve im-

mediatamente urna auctoridade sem reserva
;
por causa da

sua segunda deposição no reinado de Leão (836) ;
porem

depois que no século X lhe rehabilitararn a memoria, at-

cançougrande voga asuacollecçao. Não obstante continuou^

se a empregar conjunctamente a de João-o-Escolastico (/).

Com tudo as fontes seculares sofriam importantes mudan-

ças. Desde o reinado d'Heraclio (610-641) qije o latim

Jiavia deixado de ser a língua do foro. Por conseguinte

não se consultavam já as collecçoens de Justiniano no texto

original e só em diversas traducçoens e compilaçoens. Este

estado decoisas moveu os imperadores no fim do século IX
a mandarem compor, segundo as obras então usadas, uma

p. 815-1140; pelo contrario a primeira parte nao está ainda im-
pressa integralmente. Nos manuscritos o Nomocanon precede a

grande collecção, sem duvida em conformidade com a disposição

do próprio Phocio Estas duas partes formam um todo, e não houve
razão para que a primeira fosse impressa isoladamente como
uma obra distincta.

(/) Isto resulta d'um poemasinho didáctico em setenta e
cinco versos, composto por Miguel Psellus para o imperador INI i-

guel Ducas, pelo anno de 1071 , e contendo a enumeração das
matérias do Nomocanon. Esta enumeração, exceptuando algu-
mas addiçoens tiradas das epistolas canónicas dossanctos-Padres,
concorda com as maiorias da compilação de João-o-Esoolastico.
Este poema foi primeiro impresso por Fr. Bosquet em continua-
ção da Siiiopsis do mesmo Psellus em Paris 1632. 8. depois em
Meermaan novus thetãur. T. T. p. 77. Nada mais contem do
que esta enumeração. Era pois um erro grave o conta-la entre
os livros elementares e trabalhos scientificos sobre o direito ca-
nónico

, como se fez até á quarta edição dVste manual. Havia-
*e assim praticado por causa do nome de Stfhopsts emionusn qilo
lhe havia sido posto. Também foi sem fundamento que Doujál:
tomou outro poema do mesmo Psellus sobre o dogma peia pri-
meira parte cresta supposta Synopsis.
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nova collecção, as Basílicas ; as quaes foram tamoem empre-

gadas naturalmente em matérias ecclesiasticas. Todavia,

como não abrogavam os livros de Justiniano e pelo con-

trario lhes deixavam uma auctoridade simultânea, conti-

nuaram ainda por muito tempo a servir-se na Egreja das

três antigas collecçoens formadas do direito de Justiniano

(§ 68) ; mas pouco a pouco se foi espalhando na praxe

civil a opinião de que toda a disposição do direito de Jus-

tiniano, que não havia passado para as Basílicas, não ti-

nha auctoridade, e no século XII este principio invadiu

também a praxe ecclesiastica. Com as Basílicas foram re-

cebidos na Egreja grega os extractos promulgados pelos

imperadores Basílio e Leão; pelo menos foram transcritos

frequentes vezes com as collecçoens canónicas, como teste-

munham os manuscritos (g). Demai*3 d 'isso, as matérias

ecclesiasticas continuaram a fazer assumpto de constitui-

çoens imperiaes , nomiadamente de Leao-o-Philosopho (f

911), Constantino Porphyrogeneta
(f 961), Aleixo Com-

nene (f 11 18) 3
João Comnene (| 1143), Isaac Angelo

(1185-90). O direito ecclesiastico continuou egualmente a

augmentar-se com os decretos Synodaes que os patriarcas

de Constantinopla emittiam com o concurso dos bispos vi-

sinhos , com as epistolas canónicas de prelados illustres, de-

cisoens d'estes sobre questoens que lhes dirigiam, e breves

dissertaçoens sobre as diversas partes d'este direito. Muitas

d'estas matérias foram copiadas em appendice , em conti-

nuação das compilaçoens de fontes, mas sem ordem esem

escolha (li).

(g) Conhecem-se três Compêndios d^sta espécie, dois dos quaes

não estam ainda impressos. O terceiro enconlra-se emLeuncla-

vii Jur. Grceco lloman. T. II. p. 79.

(h) Lòwenklau reuniu grande numero dT
ellas na sua primei-

ra parte. Assim o segundo livro d'esta parte contem Novellas

dos imperadores em matéria ecclesiastica:, o terceiro e o quarto,

decretos synodaes dos patriarcas, todavia sem ordem algmna
^

o quinto e sexto, epistola^ , decisoens e outros documentos si-

milhantes.
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§. 73.— b) Commentarios.

161

As djsposiçoens canónicas, concebidas em um mentido

puramente pratico, eram Caceis de comprehender assim co^

mo d'applicar, enão demandavam auxilio de nenhum tra-

tado scientifico. Por isso apenas no fim do século VIU ê

que appareccu um commentario mui conciso e ainda iné-

dito de Theodoro Prodrome sobre os cânones (i). Porem

a massa sempre crescente de fontes escritas, uma parte das

quaes provinha d'um passado inteiramente diverso, devia

finalmente fazer sentir a necessidade d'um trabalho scien-

tifico mais extenso. A vasía compilação de Phocio offere-

cia uma base proporcionada para este objecto. A parte

principal d
4
esta compilação, que com prebende os concílios

e as epistolas canónicas foi enriquecida em 1120 com ex-

plicaçoens assaz ill listradas pelo monge e historiador co-

nhecido João Zonaras. Pelo anno de 1170 Theodoro Bal-

samon submetteu ao mesmo trabalho tanto esta parte co-

mo o extracto systematico o Nomocanon. As annoraçoenâ

de Zonoras dizem principalmente respeito ao sentido litte-

ral
;

pelo contrario as de Bulsemon occupam-se antes da
solução de questoens praticas , da conciliação d'anomaIias

apparentes, e da relação dos cânones com as leis seculares

;

o seu principio regulador é que a preeminência pertence

aos cânones , e que as disposiçoens do direito de Justinia-

no não ficaram valiosas mesmo para a Egreja senão quan-
do passaram para as Basílicas. Consequentemente nos seus

Scolios sobre o Nomocanon entrega-se a uma desvelada

comparação dos textos n^elle citados do direito de Justinia-

no com as Basílicas. Em quanto ao mais a grande compi-
lação de Phocio não conservou inteiramente a sua forma
primitiva n 'estes commentarios; conseguintemente a ordem

(') Estes dados repousam no testemunho do grego Nic. Com-
nenns Praenotiones mystagogicae ex jure canónico (Patav. 1696.
foi.) Outras iníbrmaçoens mais sam consignadas ena Fabric. Bi-
hlioth. *r«*.T.XI. p.4fi.46.

w. 1. li A.
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dos concílios está mudada , e os concílios cecimaenicos es-

tam todos collocados no principio; alem d^ssoajunctaram-

se-lhe diversos documentos , com especialidade o concilio

de Carthago congregado por S. Cypriano (k) e os cânones

de vários sanctos Padres nomiados pelo concilio in 1'rullo,

porem omittidos por Phocio. Estas mudanças procedem

provavelmente de Zonoras (/).

§ 74.— c) Resumos das collecçoens de cânones.

Para facilitar o estudo do direito fizeram-se também
resumos das compilaçoens de cânones (m). Existia um, tal-

(jfc) Encontra-se em Bevereg. T.I.p. 365-72.

(I) Dos commentarios de Zonaras publicou-se : primeiro uma
traducção dos seus scolios sobre d& cânones dos apóstolos por Joa.

Gluintiní, Paris 1558,- depois a traducção latina de suas expli-

eaçoens dos decretos dos concilios por Ant. Salmatia , Milão
1613} em seguida esta traducçao com o texto grego, Paris 1618

}

emfim os seus commentarios sobre as epistolas canónicas, Pari»

1622. Os commentarios deBalsamon appareceram primeiro em
traducçoens latinas, uma de Gentian Hervet, Paris 1561. foi., ou-

tra d'Henrique Agylaens, Bale 1651. foi. Pouco depois appare-

ceu , mas segundo manuscritos defeituosos, a collecção completa

com os commentarios gregos e a traducçao d'Hervet debaixo do

titulo seguinte : Cânones SS. Apostolorum, conciliorum genera-

lium et provi ncialium, SS.Patrum epistolae cânon iere. Praefixus

Photii Nomocanon. Omnia cum commentariis Theodori Balsa-

monis. E bibl. Jo. Tilii. Lutet. Par. 1620. foi. A edição feita por

Justeau do Nomocanon com os scolios foi inserta por sen iilho

,

ainda que com correcçoens , na Bibliotheca do direito canónico

que publicou em 1661. A grande compilação sem o Nomocanon
foi de novo publicada porBeveridge no seu Synodikon( 1672) on-

de faz seguir cada fragmento do texto primeiro docommentario
deBalsamon, depois do de Zonaras. Por conseguinte todas estas

ediçoens apresentam ao mesmo tempo as collecçoens do próprio

Phocio, somente com as mudanças e addiçoens então usadas. O
Synodikon de Beveridge foi cotejado com três manuscritos por Jo.

Chr. WolfAnecdota grseca sacra et profana. T. IV. p. 113.

(m) Vejam-se para mais amplas informaçoens sobre este pon-

to Biener de collect. Can. eccles. gra;e. p. 32-56., J.W.Bickell

nos Jahrbucher der gesammten deutschen juristischen Lit-
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vez desde o século V debaixo do nome d'Estevão d\E*

pheso; ajunctou-se-lhe os extractos doutros documentos

insertos ao depois nas collecçoens canónicas. Um epitome

assim augmentado foi impresso debaixo do nome do mes-

tre e logotheta Siméon (n) ; a sua divisão aproxima-se da

de Zonaras e Balsa mon. A synopsis impressa debaixo do

nome d^iristenes (o), comprehende as mesmas matérias;

somente a sua disposição é outra e se aproxima mais da

que Phocio indica no seu prefacio. Esta Synopsis também
foi augmentada , e pelo anno de 1160 provida de scolios

por Aleixo Aristenes (p). Em fim as epistolas canónicas e

outros documentos ainda lhe foram acerescentadas em ex-

tracto (7). Foi composta outra synopsis cerca de 1^55 por

Arsénio, monge do monte Athos, com o auxilio tanto das

collecçoens canónicas ordinárias como da de oitenta e sete

capilulos (r). Alem disso Constantino Harmenopulo escre-

veu pela volta de 1350 um epitome de direito ecciesiastico

teratur. Zehnter Band. Erlangen 1829. S. 164-169. Nao achandtf

dados sufficieutemente estabelecidos para classificar estes extra-
ctos segundo a sua data em épocas fixas , apresentamo-los aqui
reunidos.

(n) Encontra-se em Justell. T II. p. 7 10-748. As conjectu-
ras acerca da sua data, segundo este nome sam inteiramente in-

fundadas.

(o) Encontra-se cm Justell- T. p. II. 673-709. Sem razão, -co-

mo já. mostrou Beveridge, foi produzida debaixo do nome d'Aris-
tenes. Este nao compoz senão os scolios.

(/>) Esta synopsis, augmentada e munida de scolios, foi in-
seria por Beveridge na primeira parte do Synodikon , mas por
fragmentos que estam intercalados com os seus scolios em conti-
nuação dos commentarios deBalsamon e de Zonaras debaixo de
cada cânon de que apresentam o resumo. A classificação teve
onseguintemente de fundir-se na de Zonaras.

(q) Estes extractos encontram-se sem paginação em Beverid-
ge no segundo volume im mediatamente depois das epistolas ca-

nónicas.

(>•) Está impressa em Justell. T. II. p. 749-84. Uma Syl-
loge do chartophylax Aisenio e uma secunda collectio canonum
dò mesmo sam mencionadas por Nic. Comnenus Pramction*
Mystagog. ex jure cânon, p. 19,2. 210, 219.
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em seis secçoens para o qual se serviu, segundo expõem no
prefacio e salva a omissão d'alguns documentos, da collec-

ção de Phocio retocada por Zonoras (s). Deve também
mencionar-se aqui a indigesta collecção d'um desconheci-

do publicada debaixo do titulo de Nomocanon (t).

§ 7ò.d)—-O syntagma de Matheus Blastares.

A praxe ecclesiastiça provava a necessidade d'uma obra

maior que apresentasse o direito vigente debaixo d'uma

forma mais commoda do que a collecção de Phocio e os

commenlarios aella junctos. Tal é o syntagma de Matheus

Blastares, composto cerca do 1335; é dividido em capí-

tulos ora longos, ora curtos, classificados alfabeticamente

segundo o vocábulo principal de sua rubrica, e com uma
numeração separada em cada lettra. Cada capitulo contem

ordinariamente em extracto primeiro as leis ecclesiasticas y

depois as leis civis relativas á matéria com esta differença

que as mais das vezes a fonte das ultimas nâo é indicada

,

e não pode ser determinada comeertesa. As primeiras sam

tiradas das collecçoens canónicas ordinárias (u). O Synta-

gma , a julgarmos pelo grande numero de manuscritos que

rios chegaram ás mãos, esteve em muito uso no clero. A
maior* parte dos manuscritos contem um supplemento d o-

bras pequenas então usadas, o qual talvez provenha do

mesmo Blastares, *

(s) Não se encontra senão era Leunclav. Jur- Graec. Rom.

T. I. Lib. I.

(/) Foi impressa em 1677 com tradueção e notas de J. Co-

telerii Monumenta Ecclesiae graecae. T. I.

(u) O syntagma não se encontra senão em Bevere£. T. II.

P. II. Existe em Leunclav. Jur. Graeco Rom.T. I. Lib. VIII.

um fragmento de que provavelmente se havia achado uma copia
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§ 76.— c) Estado actual.

A compilação de Phocio augmentada com os Scolios

de Balsamon e o syntagma de Mattheus Blasiares cstam

ainda agora em uso na Egreja grega , e cada uma d'estas

obras é ordinariamente designada pelo nome de Nomoca-
non ou também methaforicamente pelo de «nfoKiov leme. A
compilação e commentario de Zonaras ainda alli se olham com
respeito. Estas e outras fontes conservam-se pela maior parte

nos manuscritos; todavia as edieoens impressas de Beveridge

e Lcewenklau, não sam ;alli de modo algum desconhecidas.

Demais, o patriarca e o synodo, para facilitarem o uso do

direito ecclesiastico, mandaram imprimir umacollecçâod'el-

le nos ultimas tempos (v) : a qual contem em grego antigo

e geralmente na ordem seguida por Zonaras todos os câno-

nes dos concílios e sanctos Padres reconhecidos depois (Tes-

te e d«i Phocio. Ajunctou-se-lhe em grego moderno uma
interpretação tirada dos commentadores authentieos, parti-

cularmente de Zonaras e de Balsamon, raras vezesdeAris-

lenes, isto é, da Synopsis que se lhe attribuia, muitas ve-

zes da d'um anonymo,aqual não é outra coisa mais do que
os Scolios d'esle mesmo Aristenes. Na interpretação atten-

deu-se aos cânones dos Padre», que, sem terem sido confirma-

dos por nenhum synodo cecumenico, gozavam todavia d'uma
auctoridade antiga, ê n'este numero sam comprehend idas»

as obras pequenas copiadas cToraínarto ern continuação

de Blastares. Dos antigos livros de direito civil só se cita

na interpretação o que concorda com os cânones. Em ul-

timo logar vem diversos materiaes e emVelles formulários

eçclesiasticQS (iv). Por tanto sobre esta coliecção o as prece-

{v) Kopifar foi o primeiro que sobre este objecto deu infor-

maçoens precisas nos Jahrbucher der Litteratur. Bati J XXIII.
(Wien 1823) S. 220. 221. Band XXV. (Wien 1824) S. 152-

157; Biener de collect. Canon. Eccles. £raec. p. 39-4Í.

(tv) Esta collecrao foi impressa em Leipzig, sob a direcção de



166 BIREITO ECCLESIASTICO.

dentes é que repousa actualmente o direito da Egreja gre-

ga. No estado completo d'oppressâo cm que esta Egreja*

tão decaída em si mesma, vegeta debaixo dos turcos, quasi

que se não podiam esperar novos trabalhos sobre o direi-

to ecclesiaslico. Todavia tem apparecido ainda de tem-

pos a tempos ensaios três! a parle (x) , e vários escritos

análogos sobre objectos de theologia, polemica e liturgia

tem patenteado que a vida espiritual não está ainda de to-

do extincta na Egreja grega.

§ 77.— 3) Historia do direito eccksiastico russo, u)

Tempos antigos.

A Egreja russa parece que recebeu, com as instituiçoéns

(la Egreja grega, a collecçào de Phocio , e mesmo na lín-

gua original
,
porque primitivamente o seu clero era em

grande parte composto de gregos. Todavia, no século XI
deve ter existido a traducçao d'um Nomocanon (y). Mais

para o diante (1&74) Cyriilo 1 1 , metropolitano de Kiow,

publicou, em um concilio de Wladimir, uma traducçao da

collecçào de Zonaras
,
que havia recebido (1270) de Svvia-

lislas, príncipe de Bulgária, A datar d^sta época appare-

Theodorifo, monge do monte Athos, á custa dos subscriptores.Os
seus exemplares sam mui raros, porque o editor levou toda a edição

para a Grécia. Eis-aqui o titulo : E/ç <&>Çar TTaTpoç, Ttov %ai «yiow

IT^í vfxuToç, tob tvoc; Ql0v . IIHAAAION rvif yonTnç yr\oç , rnç p.i°-Ç
,

ayfÇ, xaGoÀ<^r\C, *.at UTtocnohutriÇ Tuv opQofoCuy f/.y.hr\ctccç' >jtoí atreuriç

©i lípoj xat Qiiot K.a»o^fç, ruy T£ cty,uy y.ai -rtaríuÇnjUUy A-ffoCTToA"*' ,

Tuy ayt*v Qixovfif r (-nu v ^vvoêuy^ TU v TO irtxuv v.0.1
TW >' *«i*a pípaS Vstuv

írarfpwv. "'EaXtihcttí ptr
, xa p' v aÇ'0-rr/crTiaç , acrt^^ívoi ,

<fta Oi rfn

/.aO nfjLaç %oivoTíç>aç (T/aAfXTOu Ttpoç >.aTaki^(V twk a-rrXovcrTtpuv

I p^y\vtvoy.iyot
,T M

p
a ' Ayr.TT/ou /rpo/zoca^ow , *•«' Nixoí /íov novccX^t. —

'E? Ati^iarriÇ^aK^fiaç^^V x»)Tt«iro-ypaÇ>ía tou BpcUTXOffÇ) /.(Xi AtP T£ ^'

A« (1800) Foi.

(x) Fabrício cita muitos de que nenhum está ainda impresr

so. Bibliotb. grsec. T. XI. p. 47-50.

(y) Biener de collect. Can. eccles. grgecae p. 51. 52., Strahl

Geielirfes Russland (Leipz. 1828) S. Tl.
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cem com frequência collecçoens das leis da Egreja em lin*

gua esclavonia. Os manuscritos que se possuem dividem se

em duas classes. Uma é basiada em Zonaras no seu tex o
e plano; os scolios que cila contem sam principalmente os

de Aristenes, misturados somente aqui e acolá com as ex-

plicaçoens de Zonaras. A outra cornprehende , corno parle

principal, a syaopsis impressa com o nome dWristcnes e

os seus Scoíios; também se encontra nVlla algumas ve-

zes os cânones por inteiro com os scolios.de Zonaras. Por

conseguinte nenhuma (restas duas classes apresenta em
sua pureza a compilação de Zonaras ou a de Aristenes, e

não é possível precisar a origem d^sla mistura (%). Uma nova

traduceaod^mNomocanon , levada de Constantinopla pa-

ra a Rússia, deve ter sido feita por Cypríano, metropoli-

tano de Moscow (| 1406) (a). O Syntagma de Blastares foi

egualmente traduzido em esclavâo. Independentemente d'es-

tas compilaçoens recebidas dos gregos . a Egreja russa lam-

bem teve fontes próprias. Em primeira linha figuram os pr-
vilegios e edictos dosgram-duques. Osedictos mais antiges

não se conservaram na sua forma primitiva (b). Os mais,

particularmente as disposiçoens sobre a jurisdicçao episcc>

pai, tornaram a ser approvados na Uloschçnie ou direilo

particular d^wan III Wasbiliewitsch (1498% e no Sudé-
bnik ou Código d'íwan IV Wnssfliewiuch '(1550). Entre
as fontes nacionaes classificam-se depois os preceitos emiti i-

(z) Biener de collect. Can. Eccles. gra?ca3 p. 53-58.

(a) Biener de colloc. Can. Eccles graecce p. 58. Strahl Ge-
lehrtes Russland S. 73.

(ó) Na verdade ainda se possue um Nomocanon de Wladi-
mir (993) , um edicto de Jaroslaw sobre os tribunaes ecclêsiaV

licos (1051), e a reproducção doestas duas leis por Wassili I) -

mitriiewitsch (1403) Porem estos textos foram forjados segundo
as antigas t.radiçoens e as inst ituícoens existentes. Devem conside

rar-se debaixo do mesmo ponto de vista que as falsas deeretaes do
império dos franeos. Para mais amplas inlbrmaroens, V. .Biener

de collect. Can. Eccles. êjraèe. p. 51 , SlruM Beitragè zur. rnssis-

elien K.ÍTch0iigeschichtê (Halle 1027) S. fi. 10. :il. . o mesmo
Géschichte der rnssiscben K .ireho T. I. (Híille 1830) S. 83, 9$\
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dos pelos metropolitanos , tanto nas suas epistolas canoni*

cas (c) , como nos concílios (d)

.

§ 78.— b) Estado actual.

Duas collfcçoens prjncipaes sam hoje usadas entre os

russos: uma é um manual do Nomocanon
,

que contem

extractos dos cânones dos concílios e Sanctos Padres para

uso diário dos ecclesiaslicos (e) ; e a outra é a imp-essa em
Moscow nos annos de 1649 e 1650, e destribuida em 1653

pelo patriarca Nicon ás egrejas do império, com a inser-

ção d'alguns quartons (/). Intitula se Korinczaia Kniga y

isto é livro para o piloto, nome frequentemente applicado

ás collecçoens canónicas desde o século XÍV. E' uma com-
pilação das collecçoens esclavonias já mencionadas. Foi com-

posta , segundo o testemunho dos mesmos editores, sobre

muilos manuscritos da classe d^Aristenes, e sobre um só

da classe de Zouoras. O que diz respeito ao direito canó-

nico achá-se nVjIla dividido em setenta capítulos. Quaren-

ta e um pertencem á primeira parte que comprehende os>

cânones dos apóstolos, os concílios e as epistolas canónicas»

Os restantes formam a segunda parte, na qual se encon-

tram as consutuiçpens dos imperadores byzantinos e diver-

sas dissertaçoens de direito canónico. A primeira parle é

(c) D'este numero é* a epistola canónica do metropolitano

João I (1080) ao monge Jacob ^ Strahl Geschichte der russischen

Kirche Th. I. S.-U4.
(d) O concilio mais importante foi o de Cyrillo II. (1274),

Strahl Gelehrtes Russland. S. 47; Ge6chichte der russischen Kir-
che pelo mesmo. Th. I. S. 260.

(e) Appareceu impresso cm Kiow 1620. 1624. 1629. Mos-
cow 1639. Lemberg 1646.

(f) Kooitar falia dVHe individualmente nos Jahrbiicher der

liUeratur. Band XXIII (Wien 1823) S. 220-274. Band XXXIII.
(Wien 1826) S. 288-90., e Biener do collcct. Can. Eccles.

grerce p. 60-72. Outra obra mui completa sobr'esta compilação

rorem difficil de consultar por causa da língua, é Rosenkampff
O ozrjenijeKormesej knigi. Mosc. 1829, 8.
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precedida de documentos históricos sobre as Egrejas grega

e russa , e do Nomocanon de Phocio em quatorze títulos,

exceptuando todavia os extractos das constituiçoens impe-

riaes. Estes extractos encontram-se por fim na segunda par-

te no capitulo 44*. No fim da obra vem um aviso ao leitor

sobre o titulo e a edição , depois o edicto e a doação de

Constantino a Sylvestre, e um tratado polemico contra os

latinos. Alem disso encontra-se aqui e acolá no corpo da

obra , as criticas mais grotescas contra a Egreja latina, se-

gundo o uso dos antigos escritos polémicos do Oriente. No
entretanto ainda hoje goza de grande auetoridade não só

na Egreja , mas ainda mesmo nos tribunaes seculares (g).

As fontes modernas, tem por base o regulamento ecclesias*

lico de Pedro-o-Grande (17£1), que substituiu o sancto-

synodo ao patriarcado (li). Elias se compõem dos nume-
rosos ukases expedidos depois em matérias ecclesiasticas e

do segundo volume das Pandectas do direito civil russo,

que contem o direito matrimonial (i)>

(g) Appareceram novas ediçoens em INÍoscow em 1787. 1804.
1816. Elias comprehendem algumas leves mudanças que sara

indicadas no principio da primeira parte. A seita denominada
da antiga crença ou dos Rascolnicos também publicou uma edi-

çSo d'ella em Varsóvia em 1786.
* As três edieoens de Moscow indicadas em a nota g foram

publicadas por ordem do governo russo. — Eis aqui alguns dos
ãggravos articulados no Kormczaia hiiga contra os latinos

Alimentam-se de carnes corruptas d'animaes mortos, de carne
d urso, de lontra, de tartaruga O papa auetorisou os clé-

rigos aterem sete mulheres e tantas concubinas coirio Ihesaprou-
veSíí(1 Permittiu o incesto e toda a classe dMiorrores , até
mesmo comer com os*cacns no mesmo prato

(Ao/a do Traductor franc.cz.)

(/<) Appareceu primeiro o texto russo e allemão em S. Pe-
tersburgo em 1721 , depois em Dantzig em 1725. 4; também
foi publicado na AchenwairsStalistik S. 451. Imprimiu-se uma
Iraducrao latina dVlle cm S. Petersburgo em 1785. Em fim es-

1 gulamento lambem se encontra em Haigold Beitrage Th.

V. para mais amplas informaçoens acerca d'efitas Pande-
Riejier de collect. Can. Eccles. gneeíe p. 6. 7.

W. [,

~
11 B t
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§ 79.-3) Fontes na Servia, Bulgária e Valaquia.

Os Sérvios, fundadores d'um reino na Mcesia supe-

rior (630-40) tinham abraçado o christianismo na mesma
época. Nada conhecemos de suas primeiras collecçoens de

direito ; somente é certo que se serviram das mesmas tra-

ducçpens esclavonias que os russos (k). Mais para o dian-

te o syntagma de Mattheus Blastares acquiriu grande vo-

ga entre efles , e existem muitas traducçoens esclavonias

com a orthografia servia. Também se fez um resumo com
otitulodeZakonnik, o qual se reuniu a outros resumos de câ-

nones. Um manuscrito do século XIV comprehende com este

Zakonnik um resumo do código de Justiniano, e as leis do rei

Duschan do anno 6857 (1349). Nos manuscritos também se

encontram Nomocanons que correspondem ao Manual publi-

cado na Rússia (/). Os búlgaros que se haviam fixado na Mce-

sia inferior desde o anno de 680, parece que, por occasião

da sua conversão (865) , receberam uma traducção escla-

-vonia da compilação authentica de João-o-Escolastico (m).

Porem depois que a Bulgária (1018) se tornou província

grega, por certo que as outras compilaçoens também alli fo-

ram introduzidas. Emíim a Valaquia, que se havia tor-

nado reino independente no século XIII foi dotada em
165^ com uma compilação canónica impressa na língua na-

cional (n). Esta compilação divide-se em duas partes. A

[1c) Kopitar presume mesmo que certos fragmentos de Kor-
mzaia Kniga russa provem do arcebispo sérvio Daniel, que

morreu em 1340. Wiener Jalirbiicher Band XXIII. S. 229.

(/) V. Schaffarik Wiener Jarbiicher Band LIII. Anzeige-

blatt S. 34-43.^ Macieiowski historia do direito esclavoniotrad.

em allemao por Buss. (Stuttgart 1835) P. I. §. 147.

(m) O manuscrito (Testa traducção é descrito em Biener de

collect. Can. Eccles. grsecae §. 10.

(n) As primeiras informaçoens precisas que nos chegaram

sobre este ponto dimanam de Kopitar Wiener Jarhbucher Band
XXV. S. 158-168. Band XXXIII. S. 290. Biener de collect.

Can. Eccles. grajoe. p. 43-46.
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primeira, em quatrocentos e desesete capítulos, é uma
traducção d'um d 'esses obscuros Nomocanons que a Egre-

ja grega produziu nos tempos posteriores (o). A segunda,

intitulada Nomocanon , comprehende Os cânones dos após-

tolos, dos concílios, de S. Basílio e outros padres, com a

Synopsis e os Scolios d'Aristenes. Os origin&es gregos

destas duas obras nada tinham decommum e somente por

um erro os reuniram aqui como parte d'uma mesma com-

pilação.

§80. — III. Historia do direito ecclesíastico d^ccidente

A) Desde o século V até o IX. 1)

Fontes isoladas.

O concilio de Nicéa havia sido immediatamente re-

conhecido em todo o Occidente. Pelo contrario, os câno-

nes disciplinares do concilio de Constantinopla que, ainda

mesmo debaixo da relação do dogma, só paulatinamente

obteve a auctoridade de syriQdo cecumenico, não foram

regularmente recebidos na Egreja romana (p) , e só tacita-

mente e com o auxilio das collecçoens particulares pode-
ram penetrar na vida da mesma Egreja (9). Os oito câno-

nes do synodo d'Epheso permaneceram estranhos ao Occi-
dente, porque não continham senão disposições transitórias

à respeito de Nestorio ,* porem duas cartas de S. Cyrillo a.

Nestorio, que haviam sido lidas e approvadas no concilio,

(o) O original grego encontra-se na bibliotlieca de S. Mar-
cos em Veneza onde Biener o descobriu.

(p) Ballerini Part. II. Cap. I. §. II. (Galland. T. I. p. 306-9.)

(q) O manuscrito grego que serviu de texto á Prisca conti-
nua em continuação do concilio de Chalcedonia, eem quatro nú-
meros os cânones de Constantinopla, com um mixto d'indica-
çoens erróneas que não se referem a este concilio , mas sim ao
de Chalcedonia. Leonis Magni Opera cdit. Baller. T. III. col.
553. Dionysio reproduziu estes mesmos cânones^ somente o se-
gundo e o terceiro estam reunidos debaixo d'um só numero.
Joào-o-Escolastico apresenta mais um quinto e um sexto, e na-
grandc collecção de Phocio encontra-se mesmo um sétimo.
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e uma das quacs termina com doze anath^mas, foram ad-

mittidas nas collecçoes de cânones (>•). O concilio de Chal-

cedonia foi causa de difficuldades particulares, porque de-

pois de se terem votado neste concilio vinte sete cânones

em commum, os orientaes lhes accrestaram três, o primei-

ro dos quaes , baseando-se no terceiro cânon de Constanti-

nopla , conferia privilégios ao bispo dYsla metrópole. A
resistência opposta pelo papa produziu o resultado de que

no Occidente não foram recebidos os três cânones , e no

Oriente não se inseriram nas compilaqoens senão mais para

o diante (s)„ O quinto e sexto concílios cecumenicos não

decretaram cânones. O sétimo foi principalmente conheci-

do no Occidente pela traducção que foz d'elle Anastácio

cm o século IX. Também dimana d' Anastácio a redacção

latina do oitavo concilio cecumenico a que assistiu pessoal-

mente. No entretanto surgia uma fonte nova e importante.

Eram os decrstos e epistolas que os bispos de Roma diri-

giam em resposta ou espontaneamente aos bispos dos di-

versos paizes sobre objectos de disciplina ecclcsiastica
N

(£)•

(r) Ò prinjeiro vestígio cTcllas encoutra-se em uma compila-

ção de eanones, cujo auclor deve ter tido á vista umexempiar,

contendo debaixo do titulo de Concilio cPEpheso a epistola de

Cyrillo com os anathemas. Ballerini Part. IV. Cap. IV. N.

X. (Galland T. I. p. Ó89.) As duas epistolas estam insertas

com este mesmo titulo na compilação hispanliolla attribuida ao

bispo Isidoro. Ballerini Part. Hl. Cap. IV. §. II. (Galland. T-

I. p. 504). D'ahi foram admiUidas na compilação de Dionysio

augmentada em o século IX. Ballerini Part. III. Cap. II. ^.

V. VI. (Galland. T. I. p. 488. 489).

(s) A Prisca comprehende os vinte e sete cânones de Chat-

cedonia, depois os de Constanl inópia a pox estes, como se fi-

zessem parte (Telles o vigésimo oitavo de Chalcedonia. Diony-

sio c ainda mesmo João-o-Escolastico , não tem senão os vinte e

sete eanones. A compilação de Phocio é a primeira que apresen-

ta trinta.

(/) As epistolas dos Papas até ao século V. estam compila-

das .nas obras seguintes : Epistola? Romanorum pontificum et

quse ad eos scripta? sunt a S. Clemente asque ad Innocentium

JJI. quotqitot reperiri potuerunt—studio et labore domini P<*
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Estes decretos tiravam a sua força obrigatória da mesma

naturesa da supremacia {it)
,
que também tomava nesta di-

recção um caracter cada vez mais pronunciado, á medida

que o progresso dos tempos e a extensão das relaçoens tor-

navam mais necessário chamar ao eentro da unidade a vi-

gilância da disciplina. Espalharam-se pela cooperação do$

tri Coustant presbyteri et monachi ordinis S.Benedictie congrer

gatione S. Mauri. Tomus I. ab anno CíiFÍsti G7 nd annum 440.

1'arisiis 1721. foi. Não se publicou senão esta primeira parte,

que foi reimpressa com algumas orhmissoerts de pouca importân-
cia, e \ árias addições com este títtllò : Pontifreum IlomanorumaS.
Clemente 1. usqtie ad Loonem M. epistola; genuina?. et qnse ad
eosseriptae sunt quotquot hactenus reperiri putuerunt duobus vo-

luminibuscomprehensae-. Ex recensionc et cum notis Petri Cous-
tantii et fratrum Balleriniorum. Curavit Car. Traug. Gottl.

Schoenemann. Tomus 1. continens epistolas a S. Clemente I.

usque ad S. Xystum III. Gotting. 1790. 8. A segunda parte
que devia conter as epistolas de Leão I. segundo a edição de
Bailei ini ainda se não publicou.

(»«) Siricius epist. I. ad Himerium episcopum Tarraconcn-
sem a. 385. c. 15. (20). Ad síngulas causas de qtíibus per fi-

iium nostruin Bassianum presbvterum ad romanam Ecclesiam,
nt pote ad caput tui corporis, retulisti, suffkientiaquantum opi-
nor fesponsJireddidimus. Nunc fraternitatis tureanímum adser-
varidos cânones et tenenda decretai ia constituta magis ác magia in-
citamns- ut haec quaead tua rescripsimus consulta, in omhium coe-
piscoporum nostrorum perferrifacias hotiohém .'*, etnoniçolum ep-
rum qui \ n tua sunt ( lj (T?ces i constituti , sod ctiam ad univer-
sos Carthaginenses ac Baeticos., Lusitanos atque Gallicios , vel
eos, qiii viclnis ti bi collimitant bine indo provjnciLs. hcec, qua;
a nobis sunt salubri ordinatione disposita , sub lifctcrarum tuã-
rum prosecutionc mittantur. Et quamquam staiula sedis apos-
tohóaí, vel canonnm venerabiiia definita, nuíli saeerdotum l)o-
mim ignorare sit libemm • aftlius tamen , et pró antiquitate
saeerdotii tui dilectioni tua;" esse admodum poíerit. glo'riosum,
sj ca qua? ad te speciali nomine generaltter scripta sunt, per
unanimitatis tuas sollicitudinem in universorum fratrum nostro-
rum noiitiam perferantur : quatenus et qiue a nobis nón ineon-
sulte sed provide sub nimia cautela et dileberatione sunt salu-
nriter constituía

, intemerata permaneant , et omnibus in pos-
teruin excusationibus aditus, qui jam nulli apud nos patere po-
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bispos aos quacs eram dirigidos pessoalmente (©). Desde &
século V tiveram accesso nas eompilaçoens de cânones (w)

,

terit , obstruatur.— Por pouco que se considere sem prevenção

esta passagem e outras da mesma epistola, as theorias e sub-

terfúgios d ,Eichorn I. 79. 81. 124. 125. refutam-se por si mes-

mas. Eis aqui um texto mais decisivo ainda: Lco I. epist. IV.

ad episcopos per Campaniam , Picenum , Tusciam et universas

provincias constitutos. c. 5. Omnia decretalia constituía, tam
beata; recordationis Innocentii

,
quam omnium praidecessorum

nostrorum
,
quae de ecclesiastieis ordinibus et canonum promul-

gata sunt disciplinis , ita a vestra dilectione custodiri debere

mandamus , ut si quis in illa cominiserit , veniam sibideinceps

noverit denegari.— Verdade é que Eichorn , a quem este texto

embaraça assevera , I. 84.
,
que a epistola não é dirigida senão

aos episcopi per universas provincias (suburbicarias) constituti.

Porem esta interpolação não é auetorisada por nenhum manus-
crito , e demais a Campania , a marca d'Ancona e a Toscana,

sendo já provincias suburbicarias, devera ler-se : et creteras pro-

vincias. Os mesmos imperadores ordenavam da maneira mais

expressa que se obedecesse ás disposiçoens da sé de Roma. Nov.

Valentiniani IIT. de episcop. ordinatione. Cum igitur sedis

apostólicos primatum, sancti Petri meritum
,
qui princeps est

episcopalis corona» et romana; dignitas civitai:is, sacrae etiamsy-

nodi firmarit auetoritas ^ ne quid prseter auetoritatem sedis is-

tius illicita pra;sunitio attentare nitatur. Tunc enim demum
ecclesiarum pax ubique aervabitur . si reetorem suum agnoscat

universítas. Hícc cum hactenus inviolabiliter fuerint custodita

— hac pcrenni sánctione decernimus , ne quid tam episcopi»

Gallicanis quam aliarum provinciarum contra consuetudinem

veterem liceat sine viri voncrabilis papa? urbis seternae auetori-

tate tentare. Sed hoc illis omnibusque pro lege sit
,
quidquid

sanxit vcl sanxerit apostólica; sedis auetoritas.— Não obstante

Eichorn í. 75. 77. , fazendo à'este edicto um simples rescripto,

ainda contesta o reconhecimento da supremacia formalmente

expressado nVstc texto.

(d) Siricius ad Himerium Tarrac. c. 15 (20), Zosimus ad

Hesyclinmi Solonit. c. 2 (4)., Leo M. epist. 159. ad Nicetam

Aquilcj. c. 7. ed. Baller.

(jv) Isto resulta da antiga compilação
,

gaulesa e das três

eompilaçoens itálicas. E 1
pois um ruim artificio da parte de

Spittler e outros o asseverar que as decretaes não foram intro-

duzidas nas eompilaçoens de cânones por Dionysio.
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e foram elevados ao nivel dos cânones dos concílios. (<r)

§ 81.— %) Collecçoens de fontes, a) Na Itália «) Collec-

çoens de leis ecclesiasticas.

Existia na Itália , desde a segunda metade do século

V, uma traducção d'uma compilação grega de cânones,

que é actualmente conhecida com o nome de Prisca (§63).

Pouco depois appareceram ainda outras três compilaçoens

differentes entre outros pontos da primeira , em que não

somente continham cânones dos concílios , mas também de-

cretaes dos papas (?/). Em quanto aos cânones gregos col-

ligiu-se parte da antiga compilação itálica, e parte da an-

tiga versão hispanholla. Depois segui u-se a collecção feita

pelo monge Dionysio (%) para Estevão, bispo de Salona

na Dalmácia (a). Na forma que ella recebeu no refazimen-

to (6) , contem primeiro a compilação dos cincoenta câno-

nes apostólicos traduzida do grego; em seguida com uma
numeração differente, os cânones de Nicéa, Ancyra, Neo-
cesarea, Gangres , Antioquia, Laodicea e Constantinopla^

em uma serie de cento e sessenta e cinco números , em con-

formidade com o exemplar grego que Dionysio traduzia

(§ 62); depois debaixo de novos números, os vinte e sete

cânones de Chalcedonia , traduzidos d'outro manuscrito

;

emfim os vinte e um cânones de Sardes , secundo o on>í
nal latino , e as actas do concilio de Carthago do anno de

(x) Praefatio collect. Hispan. c. a. 633. (Galland. T. I. p.
504.) Subjicientes etiam decreta prsesulum Romanorum

, iii

quibus pro culmine sedis apostolieae non impar conciliorum
exstat auetoritas.

(y) Elias sam exactamente descritas secundo os manuscritos
pelos Ballerini Part. II. Cap. IV. VI. VII. (Galland. T. I. p.
379-87. 389-400).

(*) Ballerini Part. III. Cap. I. (Galland. T. í. p. 471-81).
(a) Dionysii exigui prafatio , Cassiodor. de divin. lectiori.

c. 23.

(f>) A edição originaria conservou-se em um manuscrito, Bal-
lerini Part. III. Cap. I. §. III. (Galland. T. I. p. 431-84).
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419, em cento e trinta e oito números, nas quaes estavam

reproduzidos os cânones dos synodos africanos anteriores

(§ 83). Mais para o diante Dionysio fez outra collecçao

compreendendo todos os decretos dos bispos de Roma que

havia podido encontrar. Como pára em Anastácio II

(f 498) , e se vê do prefacio que nâo devia comprehender

senão os decretos dos papas fallecidos , fui sem duvida com-

posta no tempo de Symmaco (498-514). Referindo o mes-

mo piefacio, que a primeira collecçao já então estava feita

havia muito tempo, poem-nos em estado de lhe determi-

narmos a data aproximati vãmente. Se esta collecçao foi fei-

ta cm Roma , o que é verosímil sem ser inteiramente certo^

não se lhe pôde recuar a data alem de 49G , anno da mor-

te de Gelasio
,

pela razão de que Dionysio , como elie-

mesmo diz, nunca viu aquelle papa, consequentemen-

te não vivia ainda em Roma no. seu pontificado. Depois

dVslas duas colleccoens , Dionysio por suggcslão do papa

Hormisdas, fez uma terceira que devia conter em duas ce-

lumuas, os cânones gregos dos concílios, com otextoetra-

ducção em frente; a qual não chegou aos nossos dias (c).

Um diácono chamado Theodosio fez um pouco mais tarde

uma nova compilação, principalmente composta dos câno-

nes dcs concílios , na qual se citam , em quanto aos câno-

nes gregoa, a antiga versão hespanhola , a de Dionysio e

também a terceira versão mais acima mencionada (§ 63)

[d). Emfim pelo meado do século VI appareceu também

uma compilação notável pela riqueza de seus documentos

históricos (e). Todas estas compilaçoens cederam logo em

(c) A existoncia d'esta colleccíTo é demonstrada pelo mesmo
prefacio de Dionysio, que foi achado em Novarc. Giov. Andres

Lettera ai Sig. Abbate Morelli sopra alcuni codici delle biblio-

teche capitolari di Novara e di Vercelli. Parm. 1802.

('/) Veja-se a descrição secundo o manuscrito nos Ballerini

Pa 1. IT. Cap. IX. (Galland T. I. p. 403 9).

fe) Veja-se a descrição segundo os manuscritos nos Balleri-

ni Tart. II. Cap, XII. "(Galland. T. í. p. 449-63).
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presença das duas primeiras collecçoens de Dionysio (/).

Cumpre dizer que a primeira soffreu muitas mudanças e

addiçoens no seu contheudo. A segunda, por morte de

Symmaco, recebeu um supplemento de decretos, que ha-

viam escapado a Dionysio ou apparecido depois do seu

trabalho , e em seguida outro provavelmente no tempo

de Gregório 11 (t 731). Emfim os fragmentos d'estes

siipplemcntos foram incorporados na mesma collecção por

ordem chronologica. Pode com particularidade julgar-se do

estado das collecçoens de Dionysio no século VIII pelo

exemplar de que Adriano 1.° fez presente ao rei Carlos

(771) (<•). Mais para o diante também se encontram mais

dois documentos (h) a saber: um concilio apocryfo de Syl-

veslre, e, debaixo do titulo de cânones d'Epheso as duas

epistolas supra-meneionadas de S. Cyrillo a Nestorio (i).

(/) Já Cassiodoro certifica que a Egreja romana se serve

principalmente d'estas.

. (?) Ballerini Part. III. Cap. II. (Galland. T. I. p. 485-88).

Taes eram os três manuscritos da Egreja de Colónia segundo os

quaes Hartzheim publicou a primeira parte da collecção de Dio-
nysio. Cone. Germ. T. I. p. 131-235., Hartzheim Catalogus
eodicum mss. bibliothecae ecclesise Cólon. p. G3. 64. Outra edi-

ção da collecção de Dionysio segundo um manuscrito de Chiem-
see do século VII encontra-se em Amort Elementa júris cânon.
\eter. et moderni (Uhn. 1757. III. vol. 4.) Tom. Ií. p. 75-235.

{h) Balleriní Part. III. Cap. II. (Galland. T. I. p. 488-91).
O texto da decretai de Leão IV. (c. i. D. XX.) ao qual se re^

ftrém , não é todavia irrecusável
:,

pois foi concluido pelos cor-

rectores romanos.

(«) Foi sobre um manuscrito dVsta espécie que se fez a pri-

meira edição: Cânones Apostolorum, veterumconciliorumcons-
titutiones, decreta pontiíicum antiquiora ed. Jo. Wendelstein
Mogunt. 1525 foi. O Codex. canonum vetus Ecclesise Romanse.
Par. 1609, não e para assim dizer mais do que a reprodução.
O Codex canonum vetus Ecclesise a Franc. Pithceo ad veteres

nianuscriptc* códices restitutus et notis ilíustratus. ExBiblioth.
ill. Claudii le Peiletier Paris 1687. foi. devia ser uma edição cor-
recta e auçmenlada. As ediçoens de Chr. Justeau 1628. 8. 1643.
-. e Segundo e^tas a Biblioth. jur. ean. T. I. p. 101. apresen-
Iam uma multidão de leves mudanças arbitrarias.

W. I. 12 A fc
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Alem disso formou-se uma collecçao d'um grande numero

de documentos tanto authenticos como apocryfos que não

se achavam em Dionysio, c ajunctou-se á compilação das

decretaes , do mesmo Dionysio , tal como circulava no sécu-

lo VIII (k). Emfim devemos também mencionar uma col-

lecçao particular dos séculos VII e VIII ,* a qual, depois

da Epistola de Dionysio a Estevão e dos cânones apostóli-

cos, contem os estatutos dos bispos de Roma desde Lino •

em quanto ás constituiçoens perdidas dos papas anteriores

até Siricio ella indica suecintamente o seu contheudo em
noticias históricas que estribam em grande parte em do-

cumentos do Líber pontificalis . Depois seguem-se as epis-

tolas dos papas posteriores extraídas pela maior parte de

Dionysio (/).

§ 8&.— b) Leis seculares.

Na época em que a dominação romana cessou no Oc-

cidente o direito civil basêava-se em grande parle nos es-

critos dos jurisconsultos, cuja pratica nos tribunaes era su-

jeita a certas regras, alem d'isso nos edictosimperiaes com-

pilados no código de Theodosio II , e nos rescriptos dos

imperadores reunidos em outros dois códigos. Este estado

de coisas não foi destruído pela invasão germânica (476)

;

com effeito os súbditos romanos , o clero e a Egreja , con-

tinuaram a ser julgados nos tribunaes pelo direito romano.

Depois da recuperação da Itália por Justiniano (554) as

Compilaçoens e Novellasd'este imperador foram alli intro-

duzidas em logar das fontes supra-mencionadas , e o seu

uso penetrou d^sle modo no clero , até mesmo na corte

papal. Somente em vez do texto originário, serviram-sege-

(*) Ballerini Part. III. Cap. III. (Galland. T. I. p. 491-

500).

(I) Esta compilação está impressa em Zaccaria Dissertationi

varie italiane astoriaecclesiastica appartenenti. Rom. 1780. 8.

T. II. Diss. IV, e segundo esta edição, na de Moguncia de Gal-

land. T. II. p- (582-743.
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ralmente do resumo latino que havia composto Juliano

em Constantinopla em 55(1. Em quanto a este nao so-

brevieram novas mudanças, ainda mesmo n^quellas par-

tes que os lombardos occuparam em 568 ; e os seus reis,

convertidos ao christianismo depois de Grimoald (670), sus-

tentaram as disposicoens da Egreja com os seus próprios

edictos.

§ 83.

—

b) Compilaçoens em Afriea.

Os unicos cânones de concílios estrangeiros recebidos

em Africa, foram os de Nicéa; e o foram na traducção

que o bispo Ceciliano havia trasido mesmo de Nicéa (m).

A disciplina ecclesiastica formou~se alli consequentemente

por meio dos concílios nacionaes , um dos quaes congre-

gado por Grato (348 ou 349), outro por Genethlio (390),

e muitos por Aurélio (393-429) chegaram até os nossos

dias (n). O mais importante foi o de Carlhagode419que,
na primeira sessão, decretou logo trinta e três ou, segun-

do outra divisão, quarenta cânones, e depois inseriu em
suas actas as decisoens dos synodos congregados por Auré-
lio desde 394, comprehendendo n^llas um summario dos

cânones d'Hippona (393) que se achavam* incluídos entre

as decisoens de 394 , e na segunda sessão acerescentou seis

cânones (o). O mesmo concilio mandou vir do Oriente uma

(m) Ballerini Part. II. Cap. II. §. I. (Galland. T. I. p.
324).

(n) Os Ballerini com o seu talento e penetração naturaes
aclararam esta obscuridade das fontes africanas; De antiq. col-
leçt. cânon. Part. II. Cap. III. (Galland. T. I. p. 334-78).

(o) As actas cTeste concilio formavam pois d^lguma sorte
uma verdadeira ccmpilaeão nacional. Dionysio inseriu-as na sua
collecçào

(§ 81), porem mutiladas, augmentadas com alguns sup-
plementos e divididas em 138 números. D'ali traduzidas em
grego foram admittidas nas collecçoens do Oriente (§ 69). Chr.
Justeau fez imprimir esta parte da collecçâo de Dionysio cm se-
parado, como um código synodal completo da Egreja dWfrica,
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nova traducçao dos cânones deNicéa para aclarar uma duvi-

da. No entretanto logo appareceram compilaçoens. A primei-

ra parece ler contido a antiga traducçao dos cânones de N icéa

e os concílios africanos anteriores a Aurélio, e a segunda, os sy-

nodos congregados por Aurélio. Estas duas compilaçoens, con-

servadas nosarchivos, foram produsidas em um concilio cele-

brado em Carthago em 5^5. A terceira, cujas matérias sam
fáceis de reconhecer na collecção cTIsidoro, em que foram

admittidas, mas cuja existência é alias demonstrada com
documentos do meado do século VI , continha oito syno-

dos africanos entre os quaes> e debaixo da rubrica do quar-

to concilio de Carthago de 398 , um fragmento totalmen-

te estranho, e com uma origem incerta (p). Emfim tam-

bém acreceram compilaçoens systematicas. A primeira foi

a Breinatio do diácono Fulgencio Ferrando composta pe-

lo anno de 547 ; é urn extracto de quasi todos os cânones

dos concílios gregos e africanos classificados pela ordem das

matérias em uma serie de dusentos c trinta e dois núme-

ros. A respeito dos concílios gregos, o auetor tomou por

base a antiga versão hispanholla (q). Outro trabalho dVs-

te género é a Concórdia do bispo Cresconio composla pelo

anno de 690. E' uma refundirão das duas compilaçoens

com adita traducção grega em fronte e debaixo d'este titulo que

diz muito: Codex canonum Écclesiae Àfricariae. Lut. Par. 1615.

8. Também se encontram em Justell. T. I. p. 305-409 ,
e em

Mansi Cone. T. II. Col. 699-844.

(p) Este fragmento tem também nos manuscritos o titulo :

Statuta Eccksice antiqua et slaluta Ecclcsice Orieniis. E' um
esboço da disciplina ecclcsiastica primitivamente destinada, se-

gundo parece, a ser posta ante os olhos d'um bispo antes da sua

sagrarão, Ballerini part. II. Cap. IIT §. IV. (Galland. T. I.

p. 353-58). Os Ballerini publicaram uma nova edição com o

auxilio d'uma immensidade de documentos, Loonis Magni ope-

ra T. III. p. 653, e segundo elles Mansi Cone. T. III. col.

945. T. VII. col. 893.

(q) Ballerini part. IV. Cap. I. (Galland. T. I. p. 571-78).

Foi primeiro impressa por Francisco Pithou ,
Paris 1588. 8. ;

appareceram depois varias ediçoens nomeadamente em Justell.

T. I. p. 448. , Me«rmann Thesaur. T. 1.
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de Dionysío, na qual a ordem chronologica foi substituí-

da por uma classificação por matérias cm trezentos titulou,

cujos cincoenta e dois primeiros sam imitados dos cincoen-

ta cânones apostólicos (r). No principio da obra, imme-

dialamente depois do prefacio, vem Iresentos capítulos pe-

quenos, espécie d 'índice , onde se designa o objecto e os

fragmentos década titulo. Estes capítulos tem sido frequen-

temente copiados mesmo com as compilaçoens de Diony-

sío, que também continham os textos das citacoens, e fi-

nalmente impressos como uma obra particular debaixo do

titulo de Breviarium (.s). Este breviarium também foi re-

fundido em um trabalho sy^tematico ern doze rubricas de

que existe um manuscrito (t). A penna pára aqui diante

do alfange dos Árabes que em 707 redusiram toda a Afri-

ca christan ao seu domínio.

§ 84. — c) Compilaçoens em Hespanha (u).

A Hispanha possuía no século V, como anteriormen-
te se via, uma compilação contendo uma traducção espe-

cial dos cânones de Nicéa, Ancyra, Neoccsarea , e Gan-
grés; os cânones de Sardes , no original latino, e também
uma traducção particular dos cânones d

1

Antioquia, Lao-
dicea, Constantinopla e Chalcedonia (§$3). No século

seguinte foi incorporado em outras compilaçoens e aug-

(r) Balierini part. IV. Cap. III. (Galland; T. T. p. 582-87).
A única edição está em Justell. T. I. App. p. XXXIH: Os
manuscritos sam explicados por Henke Diss. de Crcsconii con-
córdia canonum. Helmst. 1788 (Opusc. acad. Lips. 1802. n.*
VI), Binterim epistola catholica secunda. Mogónt. 1824.

í«) Appareceu primeirocom a Brevialio de Ferrando publi-
cada por Pithou

:, mais para o diante foi impressa varias vezes
e de ordinário conjunctamente com a dita Breviatio. Também
se encontra em Justell. T. I. p. 455.

(0 Theiner siir Yves p. 7-9.
(w) Arevalo trata muito bem as colleceoens hispanhollas in

<>Pfr. S. Isidorii Hispalensis (Rom. 1797)" Tom. II. Part. II).
Cap. 91.
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montado com grande numero de matérias (y). Cerca de

572 Martinho, bispo de Braga na Gallecia , compoz um
resumo de concílios gregos pela maior parte, de que elle-

mesmo fez uma nova traducção para este fim. Esta obra

comprehende oitenla e quatro capítulos divididos em dois

livros, sendo o primeiro concernente aos bispos e ao clero,

e o segundo aos seculares (w). No século Vil appareceu

uma nova e volumosa compilação Çt) ; a qual se divide

em duas partes , a exemplo da de Dionysio : a primeira

comprehende os concílios gregos segundo a antiga versão

hi-panholla, com o concilio dVEpheso ou as duas epistolas

de S. Cyrillo (§ 80); alem d'isto oito concílios africanos

da eollecção africana anteriormente mencionada (§ 83)

;

dez concílios daGallia; quinze d'Hespanha, entre os quaes

lambem os capítulos de Martinho de Braga ; em fim sen-

tenças commummenteattribuidas ao concilio d'Agdo (506).

A segunda parte é uma reproducçâo da segunda compila-

ção de Dionysio, e mais algumas decretaes insertas com
os nomes dos papas de que dimanam. Esta obra deve ser

posterior ao quarto concilio de Toledo (633) ,
porque con-

(v) Também existe um fragmento d' uma compraçao d'esta

espécie, Ballerini Part. II. Cap. II. £. II. N * XII. (Galland.

T. I. p. 3.27). Diversos se manifestam cm outra compilação, na

cjtiaí foram aproveitados, Ballerini Part. IV. Cap. IV. (Gal-

land. T. I. p. 5í)4).

(rv) Ballerini Part. IV. Cap. II. (Galland. T. I. p. 578-8?),

Theiner diso,uisit. critic. p. 373-75-. Ha edicoens em Justcll.

T. I. App. P. VIL, Lopcz deBarrera Excrcitatío histórica de

atifiquo códice eanonum Eeclesiíe Hispana;. Rom. 1758. 4., Man-
si cone. Tom. IX. col. 846-60.

(ar) Ballerini Part. III. Cap. IV. (Galland. T. I. p. 500-

526), (C. de la Serna Santander) Prrefatio histórico critica in

veram et genuinamcollectionem veterumeanonum Ecclesiae His-

pana; a divo Isidoro Hispalensi Metropolitano, Hispaniarum

Doctore primum ut creditur adornatam. Bruxellac Raip. Gal.

Anno VIÍI. (no supplemento ao cathalogo dos livros da biblio-

líieca dcM. C. de la Sema Santander. Bruxellas an. XI (1803).

8.), Eiehhorn uber diespanische Sammlung (nos Abhandl. der

Bcrliner Akademie Jahrg. 1834).
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tem os seus cânones ,
porem anterior a 636 ,

porque foi

citada por Isidoro , bispo de Sevilha, eme morreu n^ste

anno. Até mesmo a attribuiram a este bispo
,
porem esta

opinião não se firma em nenhuma base certa. Mais para

o diante o segundo de Constantinopla e vários da Gallia e

d^Hespanha foram intercalados na primeira parte, apoz

os concílios anteriores do mesmo nome. A segunda parte

,

que termina com as epistolas de Gregório 1.°, não rece-

beu mais do que uma só addição (?/). Depois d
1

estes aug-

mentos e pelo fim do século VJI fez-se um resumo syste-

matico d'esta obra. Este resumo compoem-se de dez livro?,

e cada livro de vários títulos, nos quaes a disciplina eccle-

siastica é esboçada em theses succintas, e os textos cor-

respondentes da collecção indicados por seus números (%).

E' mui possível que 'a mesma collecção houvesse sido refundi-

da n'esta ordem, bem como o extracto destinado a servir-lhe

d'index. Esta opinião corrobora-se com o facto de que os
manuscritos comprehendem urna traducçâo arábia da com-
pilação hispanholla assim distribuída (a). Todavia esía

traducção pode não ter sido feita senão mais tarde por meio
do dicto extracto. Independentemente d'estas compilaçoens,

(y) As duas partes da compilação não foram impressas senão
n estes últimos tempos: Collectioeanonum ecclesiae Hispana? e\
probatissimis et pervetustis codicibus nunc primum in luct-m
edita a publica Matritensi bibliotheca. Matriti ex typographia
Tegia MDCCCVTII. Foi. (Pnefatuís est Fr. Ant. Gonzalez. pu-
bl. Matr. bibl. pra?feet. a. 1821).— Epistola» deeretales, ac res-

cripta romanorum pontiticum. Matriti ex typographia hseredum
D. Joachimí de Ibarra. MDCCCXXI.

(z) BalleríniPart.íV. Cap. V. (Galland.T. I. p. 59 4-60*).
Eis as edicoens dVste resumo: Index sacrorum canonum qui-
bus Ecclesia praesertim Hispânica regebatur ab ineunte sexto
sseculo usque ad initium octavi (A^uirreCollect. Cone. Hispan.
Tom. Hl.), Codex veterum canonum Eeolesve rfispanae ope
Cajet. Cenni. Rom. 1739. 4. , Manai Cone. Tom. VIU. col.
11 79-1200.

{a) Casiti Biblioth. Arabico-Hispaniea Escuriàlensis T. \.

P; fi4i* N.° 1618. Codex a presbítero quodam Vincentio Htle-
ris Cupfcicis anno a-rae Hisp. 1087 (Ohr. 1019) descriptus.
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a Egreja também se servia não só do código de Theodosío

II, mas também do que actualmente se chama firgwarium

dos Visigodos, e\ traído dás fontes vigentes do direito ro-

mano, e composto por ordem d'Alaríeo li (506). Mai
3

para o diante tendo os reis, depois de Reccaredo (589) c

repudiado o arianismo, o código visigothico recebeu na
sua nova redacção, pelo fim do século VII, muitas dk-
posieoens importantes para a Egreja.

§ 85.— d) Fontes na Inglaterra e na Irlanda.

O christianismo foi introduzido na Bretanha no tem-

po da dominação romana, na Escócia e na Irlanda desde

430 ,* porem não ha indícios de que alli tenha existido al-

guma compilação de direito. No tempo dos anglo-saxo-

nios a disciplina ecclesiastica desinvolveu-se principalmen-

te pelos cuidados dos concilio» provinciaes, e estas assem-

bleias aceitaram expressamente os cânones dos concílios occu-

menicos. Alem d'isso os reis testemunharam o %eu respeito

para com a Egreja por meio de disposíçoens importantes

que para seu beneficio tomaram nas dietas (6). Mais para

o diante também se espalharam alli ascompilaçoensde Dio-

nysio. Em miado do século VII, Theodoro , arcebispo de

Canluaria consignou os principaes pontos de disciplina ec-

clesiastica nas suas capitulares compostas de cento e sessen-

ta e nove números (c). Na segunda metade do século V III,

Egberto, arcebispo cTYorck, compoz com as fontes exis-

tentes uma grande compilação sy^tematica do direito canó-

nico; da qual apenas se imprimiram alguns fragmentos. O
mesmo também escreveu um breve diálogo sobre certas ins-

(b) D. Wilkius Leges Anglo-Saxonieae ecclesiasticae et ci-

viles. Lond. 1721. foi., Sehmid Gesctze der Angelsachsen. Th.

I. Leipz. 1832. 8. A tradueção latina só se encontra em Can-

ciani Barbarorum loçes antiquse Tom. IV.

(c) Acham-se em L. dvVchery Spicilegium cd.nov.T. I. p.

4C6-91., Mansi Cone. T. XII. col. 25-37.
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tituiçoens ecclesiasticas (d). Mais para o diante, cerca de

1040, o diácono Hukario fez um resumo (e) da grande com-

pilação dVEgberto
,
que por equivoco se attribuiu egual-

mcnte áquelle (/). Na Irlanda também appareceu
,

pro-

vavelmente no século VIII, uma compilação syslematica

em sessenta e cinco livros ou thulos, na qual sam citadas

as collecçoens de Dionysio e dos concílios romanos, gaule-

ses e irlandezes (g). Além d'isso a matéria da penitencia

foi, assim como no Oriente, objecto de collecçoens parti-

culares, nas quaes sobre os dados e concílios dos sanctos-

Padres se havia determinado para cada falta uma peniten-

tencia precisa. Uma obra d^ste género foi feita por Com-
meano que morreu pelo anno de 661 (/t). O mais impor-

tante n'este género utilisado em todos aquelles que se se-

guiram , mas ainda não impresso na sua forma authenti-

ca , é o de Theodoro , arcebispo de Cantuaria (j 690) (i).

Um penitenciário de Bede (j 735) não chegou aos nossos

(d) E' impresso em Wilkins Cone. Britann. T. I. p. 32
86. , Mansi Cone. T. XII. col. 482-38.

(e) Excerptiones e dictiset canonibusSS. Patrumconcinnatae
et ad ecclesiasticaepolitiae institutionem conducentes. Encontram-
se em Wilkins Cone. Britann. T. I. p. 101-12., Mansi Cone.
Tom. XII. col. 411-31.

(/) O erro e demonstrado por Jac. Warseus Annotat. ad
Synod. S. Patricii in edit. Opp. S. Patricii. Lond. 1656.,
Ballerini Part. IV. Cap. VI. N.° IV. V. (Galland. T. 1. p.
605 606.)

{g) Ballerini Part. IV. Cap. VII. §. I. (Galland. T. I. p.
609-11), Theiner disquisit. critic. p 277. 273. Só fragmentos
tem sido impressos : L. d^chery Spicileg. ed. nov. T. I. p. 492-
50T. , Edm. Marteno Thesaur. nov. aneedot. T. IV. p. 2-22.,
Mansi Cone. T. XII. col. 118-44.

(A) Conf. Theiner disquisition. critic. p. 279-81.
(i) Ballerini Part. IV. Cap. VI. N.° I. (Galland. T. I. p.

602). O que Jacrjues Petit publicou debaixo do titulo Theodori
s.mctissirai ac doctissimi arehiepiscopiCantuariensispoenitentia-
le. Lut. Paris. 1677. II. vol. 4. nao é a mesma compilação de
l heodoro

, mas em grande parte uma compilação de fragmentos
d cila que se encontraram espalhados nas compilaçoens ulterio-
res .

W. I. 1!B,
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dias(k.) A grande obra do arcebispo Egborto também conti-

nha uma secção particular sobre a penitencia; a qual pa-

rece ter sido copiada em separado como uma obra particu-

]ar, e atribuída mais tarde a Bède (/) Outros dois peni-

tenciários que se attribuiram ao arcebispo Egberto perten-

cem na verdade á sua época , mas nâo provêm dVlle (?«).

§ 06. — e) Fontes nas Gallias e no império dos francos a)

Collecçoens de cânones.

Desde o século V no tempo de Gelasio a ppareceu na Gá-
lia uma grande compilação quecontinha assaz confusamente,

cartones de concílios e decretaes. Os cânones gregos d'ella

sam tirados da antiga versão hispanholla, exceptuando os de
Chalcedoma

?
que sam tirados da Prisca (?z). Esta compila-

(Jc) O que Mansi produziu debaixo do nome de Bède é com
toda a verosimilhança uma compilação gaulesa (§ 87. not. n.)

(I) Ballerini Part. IV. Cap. VI. N.° II. V. (Galiand T.

I. p. 603. 605). Tem por titulo: De remeiús peccalorvm , e

encontra-sc em Spolmaim Cone. Orb. Britann. T. I. p. 281-89.,

Mansi Cone. T. XII. col. 489-98- Nào se deve confundir com
esta obra a compilação que Martene Thesaur. nov. aneedat. T.

IV. p. 22-30, apresenta debaixo do mesmo titulo,

(m) D'iim apenas se imprimiram alguns fragmentos em Spel-

mann Couc. Orb. Britann. Tom. I. p. 276-78, Mansi Cone.

Tom. XTI. col. 459-62. Os Ballerini tinham tenção de a pu-

blicar completa. De antiq. collect. cânon. Part. IV. Cap. VI.
j\.° VI. (Galiand. T. I. p. 607-608). A outra muito menos ex-

tensa encontra-se em Wilkins Cone. Britann. T. I. p. 113-44,

Mansi Cone. T. XII. col. 431-59. Spittler desconheceu comple-

tamente as duascompilaçoens.

(n) Coustant de antiq. ean. collect. Part. II. §. III. ( Gal-

iand. T. I. p. 75-87) , Ballerini Observ. ifl dissert. XII. Pas-

ch. Quesnelli de cod. can. Eccles. (Leon M. Opera. T. III. p.

753-76., Galiand. T. I. p. 783-801,) De antiq. collect. can.

Part. II. Cap. VIII. (Galiand. T. I. p. 400-402) , Savigny

Histoire du Droit romain au moyen-âge Part. II. §. 100. Esta

compilação foi publicada com as obras do papa Leão I.°, por

QAiesncl em primeiro logar , e depois pelos Ballerini que aaug.

mentaram consideravelmente, Opera Leonis M.T.III.p. 1-472.

Á?ua origem gaulesa de*monstra-se pelas razões seguintes: 1.°
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ção continuou a usar-se entre os francos; todavia logo alli se

espalharam ascolleeçoensde Dionysio. Estes primeiros traba-

lhos , conjunctamente com os cânones dos concílios provin-

ciaes dos francos, deram origem a no\as compiladoras. A
mais antiga data do meado do século VI. A julgarmos

(Telia pelo extraclo que nos ficou em um manuscrito, con-

tinha os cânones de Nicéa segundo a versão resumida de

Rufino, com estes e debaixo do mesmo nome os cânones

de Sardes , depois pela maior parte concílios francos e de-

cretaes dos papas (o). Outra compilação do mesmo lempo

contem confusamente cânones gregos , africanos egaulezes
i

e epistolas dos papas"; os cânones gregos figuram a-ella em
parte segundo a antiga versão hispanholla , e em parte se-

gundo a de Dionysio (p). Outra compilação similhante pa~

rece pertencer ao secwlo V 1 í I (q). Alem d'isso uma col-

lecçáo
, que na verdade também pode ter sido publicada

em Hi panh.i e que apresenta em um texto resumido o

theor dos cânones e decretaes, faz-sc notar como formada
segundo manuscritos hi panjioes e gauleses mais antigos do

encontram-se muitos manuscritos na Gallia , nonlinm era outra

parte. 2 .°Os cartones dWncyva apresentam nMla asmism is correc-

çoens que a collccção supramencionada (nota ojcuja origejn gaulesa

é corta, ao passo que estas correcçoens não se encontram nas ires

antigas coilacco:ms itálicas da m-srai época (§. 81). 3.° Contem
uma epistola dos bispos da Gallia a Leão (lípist. 68. ed. Bal-
ler.) que nao se encontra em nenhuma antiga compilação d'a-

queíle tempo. 4.° Nada induz a pensar que Dionysdo houvesse
conhecido esta compilação, ou que tivesse sido conhecida e <"

tada por este auetor , ao passo que resulta de provas palpáveis
que a dita compilação serviu aos compiladores e escritores fran?

cos: /Vpezar d'isto Eichom I; 113 pretende que provem da Itá-

lia.

(o) Ballerini Part. II. Cap. X. §. I. II. III. (GallandT.I.
p. 409-20).

(/>) Coustant deanliq. can. colle-t. Part. II. §. II. (GallamV
T. I. p. 68-74), Biilleriui Part. li. Cap. V. (Galland. T. I,

p. 387).
>

v - •'

vi) E impresso segundo um manuscrito de Diessen em An.ort
Elementa jur. can. veter* et moderni T.. II, p. 273-61)4.
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que a collecção hispanhola do século VII (r). Em fim

também existem compilaçoens especialmente consagradas

aos concílios francos (s). A collecção d'Adriano acquiriu

desde Carlos-magno uma grande voga na monarchia fran-

ca (t) e foi nomiada por excellencia Codcx canonum. De-
mais d'isso espalharam-se na Egreja dos francos copias da
collecção hespanholla augmentada § (84) ; as primeiras

eram puramente litteraes (u) ; as outras contem addiçoens

e variantes (v). Tomaram-se passagens em copias da collec-

ção d'Adriano (w). Alem d'isso diversas Egrejas possuíam

compilaçoens especiaes que continham epistolas dos papas

e os concílios que directamente interessavam á província

(x). Os bispos também proviam á disciplina de suas dioce-

ses por meio de breves códigos que continham extractos das

fontes existentes com instrucçoen* próprias. Taes eram os

capitulares de Bonifácio, arcebispo de Moguncia (745) (?/);

Theodulfo, bispo d'Orleans (cerca de 797) (z) ; Haython,
bispo de Bale (cerca de 830) (a) ; Hérard , arcebispo de

(r) Ballerini Part. IV. Cap. IV (Galland. T. I. p. 587-94),

(s) Ballerini Part. II. Cap. X. §. IV. V. (Galland, T. I.

p, 420-23).

(t) Assim também na Egreja de Colónia no tempo doseuar-*

cebispo Hildebald , Hartzheim Cone, Germ, T. I. p. 131. 549,

(u) D'este numero é o exemplar feito por ordem do bispo

Rachion de Strasburgo (787) , Granddidier historia da Egreja

c dos bispos príncipes de Strasburgo (Strasb. II, vol. 4, T. I.

p. 314. T. II. Cod. dipl. p. CXLI). , Koeh nas noticias e ex-

tractos manuscritos da bibliotheca nacional T. VII. P. II. p.

173-215.

(v) Os Ballerini o descrevem d^sta sorte Part, III' Cap. IV.

§. V. (Galland. T. I. p. 517-20).

(tv) Os Ballerini descrevem um exemplar da collecção d' A-

driano assim augmentado. Part. III. Cap. V. (Galland. T. I.

p. 526).

(x) Por exemplo a Egreja d'Arles, Ballerini Part. II. Cap.

XITI. N.° IV. V. (Galland. T. I. p. 466-70).

(y) Encontram-se em L. d^chery Spicileg. ed. nov. T. I.

p. 507. Mans. Cone. T. XII. col. 383.

(z) Mansi Cone. T. XIII. col. 993-1003.

(a) Mansi Cone. T. XIV- col. 393.
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Toilrs (858) (6); Walther; bispo de Orleans (871) (c) 5 e

Hiucmar, arcebispo de íleims (SÔS-874) (d).

§ 85. — d) Collecçoens syslematieas.

Ao lado das compilaçoens classificadas em cânones e

decrelaes, appareceram obras na Egreja dos francos, nas

quais as fontes estavam repartidas em títulos e argumentos*

Entre as compilaçoens reunidas deste modo conheeiam-se

particularmente quatro. Uma, em noventa e dois titulos,

bebeu em diversas collecçoens mais antigas, com especia-

lidade nade Dionysio , tal como existia antes de Adriano;

consequentemente foi composta pelo menos antes da segun-

da metade do século Vi II (c). A segunda é exactamente

egual á precedente em quanto aos argumentos e á ordem
dos titulos (e). A terceira em trinta titulos, é um extracto

d'uma das precedentes (/). A quarta, em setenta e dois

capítulos, é do mesmo tempo; e apresenta o mesmo con-

theudo que a primeira, mas differe totalmente em quanto ao

plano (g). Estas compilaçoens com as leis ecclesiasticas ,offe-

reeiam textos dos padres da Egreja, os quaes foram assim

paulatinamente admiti idos no numero das fontes. Pelo fim

(b) Baluz. Capit. rog. Franc. T. I. col. 1233-95.
(c) Mansi Cone. T. XV. col. 605-509.
(J) Mansi Cone. T. XV. col. 475-504.
{e) Ballerini Part. IV. .Cap. Vil. §. IT. (Galland. T. I. p.

Í11-1G). Jacques Petil reproduziu fragmentos d'eila no s»mi Pae~

nitentiale Theodori Cantuar. T. I. p. 97-280.

(é) Theiner sur Yves p. 3. 4.

(/) Theiner sur Yvcs p. 5. 6.

{9) Ballerini Part. IV. Cap. VII. §. III. (Galland. T. I.

p. 61G-1R).

(A) Ballerini Part. IV. Cap. VI1T. N.° I. II. (Galland. T.
I. p. G19). Está impressa em L. d'Achery Spicileç. ed. nov.T.
I. p. 509-04.



390 DIREITO ECCLESIASTICO.'

do século V í I í appareccu uma compilação systematica mãíJ

extensa; mas riao contem senão texto dá colleccào hispanhoHÉ

e da de Adriano, talvez mesmo unicamente d'um manuscrito

da ultima augmenlado com matérias dac< Ilecçióhispanholla

Li. Esta obra é dividida em três livro?, o primeiro» dos quaes

trata da penitencia e dos penitentes, o segundo das acusaeoens,

o terceiro da ordenação, clericato e episcopado (/i)'. Do
mesmo tempo data uma compilação éfm tresentòs e oitenta

e um capítulos extraídos das colleeçoens hispanholla e d'A-
driano, dos Padres da Egrèja e d 'um penitenciário romã-

no(i) . Urna compilação que se aproxima muito das duas

precedentes é a que foi composta, cerca de 825, por Ha-
litgar, bis-no de Cambrai ; dividida em cinco livros. Uma
sexta, formando uma espécie de supplcmento , contem em
grande parte fragmentos d\im penitenciário que talvez pro-

cedesse dos arebivos da Bgreja de Roma (k). Esta compi-
lação serviu de base a duas obras similhantes de ííaban

Maur. Uma, dedicada pelo anno de 811 a Otgar, arce-

bispo de Moguncia, intitula-se o Livro dos Penitentes (A.

A outra, uma volumosa epistola á Heribaldo, bispo d'Au\cr-

re (8Ô3) , contem as mesmas matérias que a primeira, mas

(i) WasserscMeben Beitrage S. 3-9. 192. Também se encon-

tra em raanuscríptos annexos como quarto livro umas vezos ao

precedente, outras á colleccào mais ampla attrihuida a Egberto

(§ 85). E 1 sem razão que Theiner disquigil. p. 334-36. a con-

sidera como extracto de Burchard de Worms (& 95).

(k) Balcrini Part. IV, Çfrp. VIU. N.° líl. (Galland. T. I.

p. 620). A compilação inteira encontra-se em 11. Canisii Lèc-

tiones Antiquai ed. Basnag. T. II. P. II. p. 81., A. Gallanclii

Bihliotheca veterum patruin T. XIII. p. 521. O penitenciário

romano tal como existia á vista do compilador, na sua forma

original e sem os textos a|>oerifos, foi conservado, com especia-

lidade em H. Canisii Lection. antiq. T. II. P. II. p. 132; A
este respeito foram feitas indagaçoeu* por Ang. Maii Scriptor.

vct. nova collectio. T. VI. P. II. p. 161-91.

(/) Balterini Part. IV. Cap. VIII. N.° IV. (Galland. T. I<

p. 621). Encontra-se em Ant. Augustin. CoUect. eanon. poeni-

tent. Tarrae. 1582. Venet. 158 1. 4. , Kabani Mauri Opera ed.

Ge.Colvénerii. íColon. 1627. VI. vol. foi.) Tom. VI.
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em uma ordem diffeiente (m,). Alem d'isso composeram-se

resumos especiaes sobre a penitencia. Um dVstes peniten-

ciários, datado do primeiro quarto do século VIIL, é fal-

samente altribuido a Bède (n) $ outro éattribuido ao papa

Gregório II I (o); e um terceiro écomprehendido em uma

admoestação de Théodulo, bispo cTOrleans (797), ao cle-

ro (p).

ô 88.— 7) Direito secular.

A Egreja e o clero, nas suas relaçoens externas, eram jul -

gados pelo direito romano, que era principalmente bebido no

código de Theodosio 11 e no resumo dos Visigodos. Ascom-
pilaçoens de Justiniano, as suas Novellas, eo Epitorne de Ju-

liano transpozeram lambem os limites da Itália evulgari*a_

ram-se entre os francos Alem d
,
isso certos pontos de contacto

com a vida civil foram regulados nas leis especiaes dos diverso^

povos, com especialidade nas dos ripuarios, bavaros ealle-

maens (q). Uma legislação mais importante foj o doscapi-

tulares quedos reis decretavam nas asserriblêas do clero ed<;s

senhores. As di&posiçõens dVlles que dizem respeito á Egi. -

(m) Eallerini Part.IV. Cap. VIII. N.° V. (Galland.T. I.

p. 622). Está impressa em Jl. Canisii Lection. Àntiq» ed. Ba«r-

nag, T. II. P. II. p. 293. Regínonis Prumicnèis libri duo od.
Baluz. (Paris. 1671. 8.° p. 465-519). Hartzhèim cone Gemi.
T. II. p. 190.

\n) Ballerini Part. IV. Cap. VI. N.° ITI. (Galland. T. T.

jp. 601). Ejjcontra-se em Marlene Thesaur. nov. Anecd. T. IV.
p. 31-57., Mansi Ço|ic. T.*XIÍ. col. 498-520.

(o) Encontra-se em Mansi Cone. T. XII. eol. 2S7-96.

(p) Encontra-se em Mansi Cone. T. "XIII. col. IÒ09-102S.
Relativamente a outros penitenciários V. Wasserschleben Bei-
trage S. 78-161.

(7) Estas leis e as supra-mpueionadas cios Visigodos e \onjh
"bardos estam reunidas no P. Georgiíeh Coreus júris Germ.Hirtfj
antiqui. ííaue 1738. 4. , P. Canciani barba rorum legcs awtí-
quai. Venct. 1781-92. V. vol. foi,, F. Vyalter Corpus jtu?isíS«f.

nianici antiqui. Berol. 1824. III. vol. 8.
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ja sam pela maior parte bebidas nos cânones e Padres da

Egreja. A principio os capitulares circulavam isoladamen-

te; mais para o diante, o abbade Ansegise reuniu- os (827)

em quatro livros, o primeiro dos quaes contem as leis ec-

clesiasticas de Carlos-magno , e o segundo asde Luiz-o-Bo-

nachão (r).

§ 89. — tT) A eollecçao das falsas decretaes. 21) Historia

da eollecçao.

Em o século IX appareceu no império dos francos

uma eollecçao notável
,
porque independentemente de di-

versos documentos apocryfos que já haviam sido suecessi-

vamente publicados e insertos pela ignorância nas collecqoens

particulares (s) , continha uma immensidade de faisifica-

(r) A principal compilação dos capitulares era até hoje : St.

Baluzius Capitularia regum Francorum. Paris. 1677. Cura P.

de Chiniac. Paris. 1738. II. \ol. foi. Pertz os submetteu a ura

trabalho critico e as imprimiu novamente (1335) nos Monumenr
ta Germaniae histórica. T. IIT. IV.

(s) Qs documentos falsos que se encontram já nas comptlaçorms

anteriores sam os seguintes: t.° Epistola? II. Ciementisad Jaco-

hum fratrem domini. Sam muito antigas e já haviam sido traduzi-

clasdo grego porlíufino. .2." Cânones Apostolorum. 3.°Constitu-

tum domini Constantini imperatoris in gratiam romanae Kccle-

siae , o acto conhecido de doação de Constantino; Biener decol-

lect.can. Eeclesiae grsecai p. 72. 4.°Capitulum editum a Sitvestro

papa, Ballerini de antiq. collect. can. Part. IT. Cap. 1V.N.°
VII. (Galíand. T. I. p. 385). E' o cânon Silvestri, Ballerini

Part.II. Cap. VI. §. IV. Cap. VIL §. III. N.° VI. (Galland.

T.I. p. 390. 394),MansiT. II. col. 613.5 °Constírutum Silves-

tri , Ballerini Part. II. Cap. VII. §. III. N.° VI. (Galland.

T. I. p. 394), Mansi T. II. col. 1081. 6.° Epistola (SynodiNi-

cíEíiíe) directa ad synodum Ptomse. 7.° Epistola Silvestri episco-

pi ad concilium Nicaenum, (Ballerini Part. II. Cap. VII. §. III.

N.* IV. V. Part. III. Cap. III. §. V. N.° LXXV. LXXVI.
LXXVII) (Galland. T. I. p. 394. 494). Estes quatro ducumen-

tos datam do tempo de Symmaco (f 514). 8 o
. Gesta Marcel-

lini, Liberii, Xysti , Polyehionii, inventados na mesma época.

9.° Onze epistolas sobre a causa d'Acácio inventadas por gregos

antes do quinto synodo «ecuménico. 10,° Interlocutio Osii. 11.°
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çoens novas. Segundo o mais antigo manuscrito que existe

cTella, divide-se em três partes (í). A primeira, depois do

prefacio extraído em parte da collecçao hispanholla attribuí-

da ao bispo Izidoro e alguns outros documentos destinados

a servir d
1

introducção , contem os cânones dos apóstolos , e

depois cincoenta e nove falsos decretos e epistolas com o

nome dos trinta primeiros papas desde Clemente até Mel-

quiades (f 313). Na segunda parte, depois d'uma espécie

de Prooemium , segue-se o acto falso da doação de Cons-

tantino , depois dois documentos servindo d^ntroducção e

extraídos um do prefacio já citado da compilação hispa-

nholla, e outro da antiga compilação gaulesa do século V,

em fim os concilios gregos , africanos
,
gaulezes e hispa-

nhoes, exactamente segundo a compilação hispanholla au-

gmentada, tal qual era pelo annode6í>3. A terceira parte,

depois d'um prefacio também copiado da compilação his-

Epistolse II. Hieronymi ad Damasum et Damasi ad Hiero-

rvmum 12.° Epistolse II Damasi ad Hieronymum et Hiero-
nvini ad Damasum. 13.° Epistola Leonis ad episcopos Ger-
maniarnm. 14.° Um longo fragmento apocryfo accrescescen-

tado a uma carta de Gregório 1.° a Secundino. A exposi-

ção supra-meneionada firma-se nos dados extremamente exactos

dos Ballerini. Spittler também considera os documentos seguin-

tes como mais antigos do que o falsificador da compilação hispa-

nholla. 15.° Epistola Stephani Archiepiseopiettriumconciliorum
Africa; ad Damasum. 16. Rescripta Damasi, ad eosdem. 17.

Epistola de Dâmaso aos bispos de Numidia. 18. O sexto e sé-

timo Capítulos da Epistola de Virgílio aProfuturo. Porem e- ta

opinião nada tem de certa, Ballerini Part. III. Cap. IV. §. V.
N. XVI. (Galland. T. I. p. 519.) 19. Em fim o sexto livro

da Compilação de Halitgar (§ 87) contem sete breves fragmen-
tos de suppostas deeretaes de sete papas do século II até o IV.
Estas falsas deeretaes que haviam ficado completamente inaper-
cebidas até á quarta edição d ,

cste manual , sam inteiramente
differentes d^quellas que contem a compilação hispanholla fal-

sificada. Graciano as reproduziu em parte.

(í) Este manuscrito é explicado pelos Ballerini' Part. III.

Cap. VI. §. V. (Galland T. I p. 542-53). N'estes últimos
tempos havia sido levada a Paris; Camus, cotejou-a alli com ou-
tros quatro manuscritos mui divergentes,* Noticias e extractos
dos manuscritos da biblioth, nation. T. VI. p. 265-301,

W. I. 13 A.
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panholla, contem por ordem chronologica os decretos dos pa-

pas desde Sylvestre (t 335) ale Gregório II (f 731), entre os

quaes também trinta e cinco falsos decretos e vários con-

cílios fictícios. Os documentos authenticos sam tomados da

compilação hispanholla , da antiga compilação gauléza e

da de Dionysio ; alguns são falsificados por meio de in-

terpolaçoens. Depois do decreto de Gregório II que ter-

minava originariamente o manuscrito, estam escritos da

mesma mão alguns documentos com o nome de Symmaco

(| 514), nomiadamente dois falsos concílios romanos; este

supplemento também é seguido d'um segundo da mesma
mão. A obra na sua essência , como o provam os prefácios

e a segunda parte, é a compilação hispanholla attribuida

ao bispo Isidoro de Sevilha (u) com intercalação dos no-

vos documentos nos logares com que tem relação. Os ob-

jectos de que se occupam as falsas decretaes sam mui diver-

sos ; ellas tractam de questoens de dogma , da dignidade

e preeminência da Egreja de Roma , da gerarquia supe-

rior , das accusaçoens e demandas dos bispos e clérigos, das

appellaçoens para a Sancta-Sé , dos usurpadores de bens da

Egreja , da ordenação, dos decanos
,
parochos e diáconos

,

do baptismo , da confirmação e matrimonio , da missão e

jejum, da festa de Paschoa, da invenção da Cruz, da tras-

ladação dos corpos dos apóstolos, dos sanclos óleos, da agua

benta , da consagração dasegrejas,* da benção dos fructos da

terra, dos vasos sagrados e vestes sacerdòtaes ; e diveisas

sam concernentes a negócios pessoaes; em fim as falsas de-

cretaes na maior parte do texto não apresentam senão ex-

hortaçocns geracs de moral e religião. A collecção passava

(m) O mais antigo manuscrito snpra-mencionado tem mes-

mo na frente do prefacio: Incipit prsefatio S. Isidori episcopi

libri hujus. Tsidorus Mercatòr servus Christi lectori conservo suo

et parenti in Domino iklei salutem. O epitheto Mercatòr nao

existe absolutamente em alguns manuscritos ou está corrigido

em outros polo de Peccator de que usavam frequentemente 09

bispos. Secundo Blasco também houve manuscritos que tinham

originariamente Peccator.
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pila verdadeira compilação d'Isidoro de Sevilha (?>) , da

qual se dizia que Riculfo, bispo de Moguncia (787-814?)

havia recebido um exemplar d^ispanha (w) . Por conseguin-

te as falsas deeretaes foram invocadas como as outras pelos

bispos e concílios francos quando pareciam próprias para a

sustentação da disciplina dominante, e a compilação espa-

palhou-se até o século XI I por copias ou extractos no im^-

perio , até mesmo na Itália e na Inglaterra. Náo circulou

assim sem sofrer modificaçoens , com especialidade na ter-

ceira parte; o supplc mento de documentos de Symmaeofoi

incorporado na compilação, a ordem mudada, e novos docu»-

mentos authenticos e falsos augmentados (.x). As falsas de-

orqtaes d 'este modo espalhadas foram admitlidas em mais

(v) Hincmar. Rhera.
(f 83.2) opuso. XLVIII. c. 22-2Ó. Scrí-

ptirrri est in quodam sermone sine exceptoris homine de gestis

S. Silvestri excepto, quem Isidorus episcopus Hispalensis colle-

gifc cum epistolis romanae sedis pontiíjiciim a S. Clemente usque
ad B. Gregorium , eundem S. Silvestrum decrevisse , ut nullus

laieus criraen elerico audeat inferre, etc. Falla-se aqui do ex-
tracto feito polo Pseudo-Isidoro do cânon falso, porem mais an-
tigo de Sylvestre. Hincmar combatia-o como contrario á disci-

plina ecclesiastica • em quanto ao mais elle mesmo cita muitas
vezes em suas epistolas as outras deeretaes.

(rv) Hincmar. Rhem. opusc. contra Hincmar. Laudun. c. 24 Si
vero ideo talxa quae tibi visa sunt , de praefatis sententiis (Angilra-
mni) ac sa?pe memoratis epistolis detruncando, et praepostorando
atque disordinando eonlegisti, quia forte putasti neminem alium
easdem sententias , vel ipsas epistolas praeter tohabere, et idcirco
talia libere te existimasti posse eonligcre: res mira est, cum deipsis
sententiis plena sit ista terra, sicut et de libro conleetarum epis-
tolarum ab Isidoro, quem de Hispânia adlatum Riculfus Magon-
tinus episcopus, in hujusmodi sicut et in capitulis regiisstudio-
sus

, obtinuit, et istas regiones ex illo repleri fecit. Náo tendo
as falsas deeretaes sido inventadas em Hispanha , assim como
mais abaixo se demonstra , a obra que no fim do texto se faz

levar a Riculfo é necessariamente a compilação hispanholla pu-
ra. Eichorn I. 157. também acceitou esta opinião.

(*) (K Ballerini Part. III. Cap. VI. §. VI. Çap. VII,
VIII. copiam d 1

estes manuscritos. Segundo um exemplar assim
modificado e augmentado é impresso o texto que forma toda
a primeira parte da compilação cie concílios de Merlin , IV

*
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ou menos numero nas colJecçoens systematicas que appare-

ceram desde o século X ale o XII.

§ 90.— ff) Descoberta da falsificação.

Como os documentos falsos insertos nas compilaçoens

ulteriores não continham nada que fosse opposto aos textos

que acompanhavam , não se deu pela falsidade em uma
época em que só se tinha em vista a applicaçâo das fontes

e não a sua origem. Porem desde o século XV alguns eru-

ditos declararam falsas as decretaes attribuidas aos primei-

ros papas (y) e no XVI , especialmente depois da impres-

são de toda a compilação, foi este ponto logo evidente pa-

ra os críticos d'Allemanha (z) e de França (17). Os doctos

protestantes, associados para a composição d'umu historia

da Egreja, explorando este achado a beneficio da sua po-

ris 1524. Colónia 1530. Esta primeira parte é a uniea edição

existente da compilação como tal.

(y) Nicolaus Cusanus de concórdia eatholica L. III. Cap.

2. , Joan. a Turrecremata Summ. eccles. Lib. II. Cap. 101.

(z) E' o que certifica George Cassandre na Defensio inson-

tis libelli de pii viri officio publicado debaixo do anonymo cerca do

1564: De reliquis, quaeClementis, Anacleti, Evaristi, Alexandri
,

Telesphori , etc. , nomine circumferuntur
,
qui credi possit , ut

ea homo vérítatis et sinceritatis amantíssimos tantòpere probet,

cum pleraque eorum et olim ab ipsis pontificibus inter apoery-

pha sint rejecta, etpostremis hisce sseculis nostraque etiamaeta-

te a viris ])rudentissimis et doctissimis , adjectis gravissimis et

firmissimis rationibus, in dubium sint vocata, in quibus est Ni-

colaus Cusanus , vir rerum eeclesiasticarum peritissimus acerri-

mique judicii. — Erasmi vero nostri de his scriptis judicium

omnibus notum est.

(a) Já Bumoulin se havia expressado mui claramente «obre

este ponto por occasião do c. 2. D. XXII. Leconte exnoz de

modo mais formal as provas geraes da falsificação na epistola de-

dicatória de sua edição entregue á prensa antes de 1556 ,
mas

publicada somente em 1570. A passagem em questão que pare-

ce ter motivado asuppressao da epistola pela censura acha-se no

principio do quarto volume de C. Molinéei Opera omnia ed.

Franc. Pinson.
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lera-ica , levaram mais longe a demonstração da falsifica-

ção (6). Em vão o jesuíta Torres tentou defender contra

elles a auetoridade das epistolas (c) ; o predador reformado

Blondel, poz a coisa fora de duvida em uma ampla dis-

sertação embebida em fel ,
porem notável pela sagacidade

e erudição (d). Mais para o diante a critica incisiva dos

irmãos Ballerini demonstrou ainda a falsidade de vários do-

cumentos importantes Cfue o mesmo Blondel havia tido por

authenticos (c). Em Blondel e nos Ballerini tem os auc-

tores subsequentes colhido directa ou indirectamente o seu

material histórico e critico; somente cada um tem procu-

rado appltcar-lhe as idèas que o preoceupavam (/).

§ 91 — <g). Investigaçoens criticas.

Segundo uma noticia histórica (g) , foi cm Hispanha

que esta collecção se publicou
;

porem como é differente

da collecção hispanholla d' Isidoro de Sevilha
,
que se não

(b) Ecclesiastica historia contesta per aliquotstudiososet pios

viros in urbe Magdeburgica. Tom. II. (Basil. 1560) Cap. 7.

Tom. III. (Basil. a. 1561) Cap. 7.

(c) Franc. Turri-anus ad versus Magdeburgenses Centuriato-
res pro canonibus Apostolorum et epístolis decretalibus pontiâ-
cum Apostolicorum libri V. Florent. 1572. Cólon. 1573. 4.

{d) Bav. Biondelli Pseudo-Isidorus et Turrianus vapulantes.
(Genev.) 1628. 4.

(e) Ballerini Part. III. Cap. VI. (Galland. T. T. p. 528-
58).

(f) Z. B. Van-Espen decollectione Isidori Mercatoris (Oper.
omn. T. III. Lovan. 1753), Blascus decollectione canonum
Isidori Mercatoris. Neap. 1760. 4. (Galland. T. II. p. 1-150),
SpittlerGeschichte cíescanonischen Reehts(Halle 1778) §. 59 CO. ,

J. Ant. Theiner de Pseudo Isidoriana canonum collectione. Vra-
tisl. 1827. 8., Eichorn Kirchenrecht I. 147-68., F. H. Kuust
do fontibus et consilioP.-Isidorianíecollectionis. Gòtting. 1832.
4 -—Em quanto á parte dogmática das falsas decretaes, Mòbler
a trata com a sua sagacidade costumada em Tubingcr thoolog.

tiuartalschrift Jahrg. 1829. Heft. III. Jahrgang 1332. Heft I,

(</) O texto retro-citado dTOincmar (§. 89, nota tv).
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encontra manuscrito algum (Telia em Hispanha (h)
,

que

pelo contrario a collecçào authentica d'Isidoro alli perma-

neceu incessantemente em uso (i) , segue-se que esta noti-

cia repousa em uma equivoeaçào. A presumpçâo mais na-

tuial é que a collecçâo provém do mesmo paiz em que co-

meçou a ver-se , istoé, da parte occideutal do império

dos francos. N'este sentido militam lambera as observa-

çoens peremptórias de Blondel e dos Ballerini. Em pri-

meiro logar , dizem*eíles, todos os manuscritos da collec-

çào falsificada sam d'origem franca , e as falsas decretaes

nào sam primitivamente ciladas senão por escritores fran-

co,. Alem d'isso faz-se nellas uso d 'epistolas de e para Bo-
nifácio , arcebispo de Moguncia, as quaes nâo eram co-

nhecidas senão no império dos francos. Emfim a compila-

ção que lhe forma a base nâo é puramente a cTIsidoro;

nVlla se encontram as versoens e modincaçoeos que aeom-
pilaçâo hispanholla havia sofrido na monarquia dos fran-

cos. Por outro lado nada indica que a obra seja origina-

ria d' Itália (&). Em quanto á data dV*las decretaes, já

Blondel observou que ellas contem litteralmente fragmen-

tos do concilio de Paris de 829 , e consequentemente de-

vem ser posteriores. Knust demonstrou tanto do concilio

(h) E' o que testemunha C. de la Seroa Santander Praefat.

in veram collect. eccles. Hispanse §. 144. 145.

(i) A prova nos Ballerini Part. III. Cap. VI. N.° XIV.
(Galland. T. I. p. 541).

(fc) No entrantoFebronio assigna Roma por pátria ás Decre-

taes , e Theincr , (]ue em geral adoptou , e muitas vezes ate

mesmo litteralmente reproduziu todas as más opiuioens de seus

predecessores, lambem abraçou esta. Em quanto a Eiehorn, aí-

firma que as falsas decretaes foram todas forjadas em Roma no

século VIII reunidas em uma compilarão da qual foram extraí-

das no século IX na monarquia dos francos para se inserirem na

collecçâo hispanholla. O seu principal motivo é que o Liberpon-

Upcãlis, segundo o qual foram em grande parte forjadas as falsas

epistolas não teria sido conhecido fora da Ilaiia. Potcni esta as-

serção ,
que suppoem uma ignorância completa das eommunica-

ç-oens lítterarias nVjuella época, já foi refutada por Knust •

que provou que Bède , Raban 3VUuj e Hi.ncmar se serviramdV
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çPÀíx*Iá-Cfrapelle de 836. Por outro lado , devem ter

existido em 8Ò7 ,
porque se lhe citaram textos em uma

dieta (Paquelle armo (/). Um dado mais preciso ainda re-

sulta de sua correlação com a compilação formada por Ben-

to, diácono de Moguncia, entre 810 e 847. Esta corre-

lação é tal que se pode olhar com uma espécie de certeza

Bento como o auctor das falsas decretaes (m). Pelj con-

trario, no século VIII, nào se descobre nenhum indicio

quelle livro pontifical. Para julgar quanto este livro estava vul-

garisado , nada mais se precisa do que consultar as antigas bi-

bliothecas
,
por exemplo as de Berne e Colónia , Pertz italie-

nische Reise S. 487. , Hartzheim Catalogus bíbliothecae ccclesiai

Coloniensis p. 134. Outro motivo seria a existência de manus-
critos em que só* as decretaes se encontrem reunidas sem oscon-

cilios. Mas segundo a descripeão dos Ballerini , estes manuscri-
tos sam os extractos e compilaçoens modernas, cuja origem, co-

mo mostra Knust, émui natural. Es'à opinião infundada, unica-
mente imaginada para ultrajar a Sancta Sé, refuta-se também
com os factos seguintes: 1.° Até o século IX não havia em Ro-
ma outra compilação em uso , senão a collecção augmentada de
Dionysio^ Léo IV. a. 850. ad. episc. Britannise (c. l.D.XX.),
Nicol. I. a. 863. ad Hincmar. Rhem. (MansiT. XV. col. 374).
2.° Nem mesmo nas-outras compilaçoens itálicas, ha algum ves-

tígio d
,
estas falsas decretaes; quanto ao supplemento á compila-

ção de Dionysio, composto no século VIII, e contendo muitos
documentos apocryfos , devia nomiadamento apresentar alguns
vestígios, se ellas já então alli tivessem existido. 3.° As falsai

decretaes contem fragmentos inteiros da lei dos visigodos e da
Breviarum Alarici. Se tivessem sido forjadas em Roma, incon-
testavelmente teriam feito uso das compilaçoens de Justiniano.

(/) Epistola sjnodalis Caroli post svnodum Carisiacum a.

857. ad episcopos et comités Gallire (Mansi; T. XV. col. 127.,
Baloz. T. II. col. .92).

(m) Eis as razoens para decidir : 1 .° Nas decretaes e com-
pilaçao de Bento, tractam-se certos pontos com egual predilec-
ção e as mesmas repetiçoens ; taes sam as accusàçóens de bispos,
abolição de decanos, os primazes. 2.° Tendo umasimilhánea pas-
mosa

, as falsas decretaes não sam nunca plenamente, como uma
parafraze dos textos de Bento, nem estes.tomo extractos» das ÚÁ-
cretaes, o que seria mui longo para se demonstrar aqui :

.". ' 4
linguagem de Bento no prefacio

,
para recommendar o seu ter-*
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de sua existência (n).— Os materiaes que serviram para a

fabricação das epistolas, saro tirados como já mostrou Blon-

del , do antigo libcr pontijicalis (o), dos concílios, decre-

tos e epistolas authenticas dos Padres da Egreja, das obras

ceiro livro cm que principalmente se apresenta a coincidência

com as falsas decretaes, e nos versos dedica tórios, concorda per-

feitamente com o espirito e o tom da compilação falsificada. 4.°

No fim do seu terceiro livro procura Bento apoiar a sua compi-
lação na auctoridadc apostólica, coi-a também habitual nas de-

cretaes. 5.° Seria inaudito, que não ficassem nenhuns outros ves-

tígios d'um homem tão productor e para o seu tempo tão ins-

truido como o auctor das falsas decretaes.

(n) O que FeWonio, Blasco , Theíner, e Eichprn affirmam

em sua defensa não é sustentável: 1.° Invocam o diácono Ben-
to, que n

nos termos de seu prefacio teria principal mente bebi-

do nos archivos de Moguncia e nos materiaes alíi reunidos por

Riculfo (787-81 4.) Mas pelo que toca ás falsas decretaes, este

texto não prova nada a não ser que lhe façam dizer çT.antemão

o que deve provar. 2.° Outra auctoridacle seria ílincmar
,
que

segundo o seu dizer já existia a compilação no tempo de Ricul-

fo. Porem esta passagem, se com effeito merece confiança, e não

é antes um ecco.de Bento, íirraa-se em uma confusão da com-

pilação pura d^sidoro com os falsos documentos que só mais tar-

de foram insertos n'ella| (§ 89. nota fc). 3.°Fundam-se em duas

compilaçoens do século VIII em que sara citada* as falsas decre-

taes , a saber os capítulos d'Áng;ílramíi e os de Remi , bispo de

Coire. Porem estas mesmas compilaçoens sam falsas e só appa-

reeeram no século IX (§ 93). 4.° Do mesmo modoocapit. aquis-

gran. a. 803. c. 4. no qual se quer encontrar ooiihí cimento das

falsas decretaes é* apócrifo, e extraído de Bento pelos modernos.

5.° Finalmente o capit. VI. a. 80G. c. 23. não é colhido em
uma falsa decretai d'esta época, mas sim no falso cânon de Sil-

vestre que já existia desde o século VI.

(o) Líber pontifícalis sive de vitis romanorum pontificum cu-

ra Fr. et J. Blanchini. Rom. 1718-35. IV. vol. foi. (Também
eroíVIúratori Rer.Itajic.Scriptor.Tom. I1T. P. I. Mfediol. 1723.

foi. As breves noticias que este livro contem sobre os diversos

papas encontram-se mui frequentemente nas decretaes que lhes

sa ri attribuidas somente sam mais explicadas e revestidas da

íó ma legal. Mesmo algumas vezes uma decretai não contem na>

d> mais do que a biografia. Testemunha a epistola d'Anastacio

ajô bispos borguinhoens.
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d^isloria ecclesiastica de Rufino (p) e Cassiodoro (q) usa-

das no século IX, das fontes romanas do Breviarium dos

visigodos , assim como da interpretação que contem d'elle

e das outras partes do direito romano (r).— Emfim, se se

investiga a intenção do falsificador
,

pelos termos do 9eu

prefacio (s) e como o demonstra a compilação, era reunir

em uma só obra para o clero e povo toda a disciplina ec-

clesiastica (t). Somente se demorava mais, eé natural,

nas parles da disciplina que então eram as mais amiaçadas

ou descuidadas. A esta causa e não a uma protecção espe-

cial da parte dos papas (u) deve esta collecçao o acolhi-

mento e a voga de que gozou.

(p) Rufino traduziu nove livros d*Eusebio , e escreveu em
dois livros uma continuação que chega até 395.

(q) M. A. Cassiodori Historia ecclesiastica quam tripartitam

vocant (in Opp. ed. Garet. Venet. 1729. II. vol. foi.). E' um
resumo de Sócrates , Sozomènes et Théodorèto.

()•) O partido que o auetor das falsas decretaes tirou do di-

reito romano da-lhe, para a historia dVste direito naedade me-
dia , uma importância que nem sempre se notou.

(s) Gtuatenus ecclesiastici ordinis disciplina in unum anobis

coacta atque digesta et sancti praesules paternis instituantur re-

gulis, et obedientes Ecclesiae ministri vel populi spiritualibus

imbíiantur exempliset non malorum hominum pravitatibus de-

cipiantur.

(/) Por tanto ha parcialidade em pretender que o auetor te-

ria tido principalmente em vista alguns resultados especiaes, co-

mo o engrandecimento da Sé romana , o abatimento dos con-

cílios provinciaes , a elevação dos primazes., a protecção do cle^

ro contra as perseguiçoens dos seculares. Com justa razão se po-

deria dizer outro tanto dodesinvolvimento das idêas riligiosas e
raoraes , da organisação do culto , da tutella dos bens da Egre-
ja

,
porque as falsas decretaes se oceupam d*isso frequentemen-

te e com um cuidado escrupuloso.

(u) Os papas não se apoiavam primitivamente nas falsas epis-

tolas senno quando as mesmas partes as haviam invocado em seus

escritos de controvérsia. E* o que mostra Blascus decollect. Isi-

dori Mercat. cap. IV. (Galland. T. II. p. 21-30). A mesma
ppistoln de Nicolau 1.", que ordinariamente recita a este res-

peito não contem o seu reconhecimento especial. Os bispos fran-

cps haviam rontostado não a authenticidade, mas somente ava-
W. T. 13 B,
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.& 92.— JD) Influencia das falsas decretaes sobre a disci-

plina ecclesiastica.

A questão importante para o direito canónico é saber

qual a influencia que as falsas decretaes tem exercido na

constituição da Egreja. Os eruditos da escola francesa (u),

copiados em Allemanha amo d'ordinario por Febronio ,

tem feito prevalecer a idêa de que ellas haviam mudado
essencialmente a disciplina em prejuiso dos direitos dos bis-

pos e do estado. Para apreciar esta opinião cumpre inda-

gar duas questoens: em primeiro logar contem as falsas de-

cretaes alguma innovação na disciplina do século IX l Em
segundo logar esta innovação penetrou realmente na vida

da Egreja e recebeu-se na pratica? I. As decretaes nào

contem na essência nada particular sobre a natureza do
episcopado. Em quanto ao essencial de sua dignidade, o s

bispos, dizem-ellas, sam eguaes entre si, ainda que se dis-

tingam entre elles metropolitanos e primazes (w) , o seu

officio é uma missão divina para instruir os povos; por

tanto estes devem honrar rTelles Christo que os enviou , e

todo aquellc que se levantar contra elles ou os perseguir é

excluído da communhão dos fieis (cc). Os metropolitanos

lidade d'alguns documentos, porque não os viam na compilação

usada de cânones isto 6 na coliecção deDionysio. E' d'este mo-
tivo somente que se trata na epistola citada , e o papa podia

combate-la com bom direito, sobretudo em relação ao? bispos

que já haviam invocado similhantes documentos em outras cir-

cunstancias •, Nicol. I. ad. universos episcopos Galliae a. 865.

(Mansi Cone. T. XV. col. 693., c. 1. d. XIX). -

(v) P. de Marca de concórdia sacerd. et imperii Lib. III.

Cap. 6., Baluzii prtefatio ad Ant. Augustini deemendat. Grat.

dialog. §. I. (Galland. T. II. p. 204), Coustant de antiq. can.

collect. Par. II. §. X. n.° CLVII. (Galland. T. I. p. 143).

(n>) Anacloti epist. III. c. 3. Não cito estes textos segundo

a paginação da rara edição de Merlin , mas do modo que figu-

ram nas collecçoens modernas de concilios.

(x) Clementis epist. III. (c. II. c.XI. q. 3), Anacleti epist.
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ou arcebispos sam os bispos das grandes cidades e os chefes

das províncias ecclesiasticas. Chamam-se primazes ou pa-

triarcas aquelles que enlre os metropolitanos sam constituí-

dos superiores dos outros como grau superior de jurisdicçào*

e com o fim d'uma união mais estreita com a sé de Ro-

ma (ij). Esta dignidade era então d^nstituiçâo recente, e

não obstante as falsas decretaes não se sustentou. II. El-

ias faliam da Egreja de Roma em geral nos termos fami-

liares ás fontes authenticas mais antigas e então universal-

mente usadas (%). A se-apostolica de Roma, dizem-ellas,

II. c. 2. (c. 15. c. II. q. 7), Alcxandri epist. I. c. í., Calixti

epist. II. c. 1., Pontiani epist. I., Eusebii epist. I. c. 1. epist.

III , Pelagii II. epist. II et VIII.

(?/) Clementis epist. . I. (c. 2. D. LXXX.), Anacleti epist.

II. c. 4. (c. 1. D. XCIX.) epist. III. c. 3., Anicii epist. c. 2.

(c. 2. eod.), Stephani epist. II. c. 6. (c. 1. D. LXXX.), Julii

epist. II. c. 12. O que subministrou ao auctor aoccasião defal-
lar assim obstinadamente d'esta dignidade , foi que na mesma,
época , e ver se-ha n'is-o uma nova prova da data de suas epis-

tolas, a monarquia dos francos recebeu de novo um vigário apos-
tolco

, depois de longa interrupção. O nome, iomou-o da com-
pilacão de Dionysio, em que osexarcas, cujas attribuiçoens tem
grande relação com as dos vigários apostólicos , sam nomiados
primazes de dioceses, Cone. Chalc. a. 451. c. 9. 1T. O direito
que a devia reger, regulou-o segundo as disposiçoens que achou
nas antigas fontes sobre os patriarcas , exarcas, e vigários apos-
tólicos. Também tomou alguma coisa da instituição dos prima-
zes da Egreja d' Africa

,
que em quanto ao mais era bem diffe-

rente. Em alguns textos apoia-se também no concilio deNicéa,
que havia conferido aos bispos de Roma , Alexandria e Antio-
quia , alguns direitos depois adequados aosexarcas, Julii epist:.

II. c. 12., Epist. Egypt. pontif. ad Felic. II. (Mansi T. HL
col. 405.) Felic. II. epist. I. c. 12. A opinião de Blasco

,
que

suspeita que o auctor teve principalmente em vista nos textos
citados a elevação da Se de Moguncia , é de certo falsa, porque
os dados que subministram para o estabelecimento das Sés-pri-
raazes não tem nenhuma com Moguncia ou não se lhe applicain

o por meio d'uma interpretação bem forcada.
Testemunha Uincmar, espirito tão independente no mais

que citafrequeutemente es^es textos authenticos, Opusc. XLIV.
'. 10. 11. 22. 23, 24. 23.

*
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recebeu immediatamente de Christo (a) a supremacia da

Egreja, na pessoa de Pedro, a quem foi dado ser o pri-

meiro dos apóstolos (ò). Portanto a Egreja de Roma é o

centro d'onde procedem as outras Egrejas (c) 9 a mãe cuja

sollicitude as abrange a todas (d). N'elle se tem conserva-

do intacta a tradição apostólica (e)
; por conseguinte as

suas regras formam a linha de que nao devemos separar-:

nos (/). JII, A cerca da auctoi idade e força obrigatória

(o) Melchiadis epist. proeem. , Vigila epist. II. c. 7. Licet

omninm apostolorum par esset electio , beato tamen Petro con-

cessutri est , ut cseteris prseraineret. Copiadas de Leoa. I. epist.

XIV. c. 11.

(6) Anacleti epist. III. c, 3. (e. 2. D. XXII.), Julii epist.

I. c. 1. 2.
:,
copiadas do Cone. Rom. a. 494. c. 2. (c. 3. D. XXI.),

Pelo contrario alguns textos parecem fazer derivar o primado
de Pedro somente da escolha dos apóstolos , Decreta Anacleti

epist. II. c. 2. (c. 2. D. XXI.) (Apostoli) ipsum principem eo-

rum esse voluerunt. A epist. I. Julii c. 2. é concebida no mes-

mo sentido. Estijs citaçoens sam próprias para provar pelo me-»

nos quanto a malignidade foi estranha á composição das falsas

decretaes.

(c) Marcelli epist. I. (c. 15. c.XXIV. q. 1.), Vigilii epist.

II. c. 7. Era coisa reconhecida d'ha muito noOccidente, Inno-?

cent. I. epist. I. ad Decent. (c. 11. D. XI.).

(d) Julii epist. I. c. 4. Copiada de Leon. I. epist. XIV. c.

II. Alem de que este principio já tinha sido expressado em
muitas occasioens. Innoc. I. epist. XXV. ad Milev. , Leon. I.

epist. V. c.2., Gelas, epist. VI. ad Honor., epist. Xl, adepisc.

Dardaniae.

(e) Lucii epist. c. 6. (c. 9. c.XXIV. q. 1), Felicis I, epist.

III. c. 2., Marci rescript. ad Athanas. Estes três documentos

offerecem litteralmente o mesmo texto tirado da Epist. Agathon.

ad ímperat. Constant. a. 680. (Mansi T, XI. col. 289).— Eu-

sebii epist. III. (c. 11. c. XXIV. q. l)«, exactamente confor-

me ao Exemplar precum Justiniani ad Agapetum (Mansi T.

VIII. col. 847). Este principio também havia sido expressado

d'ha muito, debaixo cToutra forma , Leon I. epist. IX. (c

16. c. XXIV. q. 1).

(/) Calixti epist. I. c. 1. (c. 1. D. XII.). Julii epist. I. c
4. (c. 3. D. XI.). Estes textos sam tirados d^nnoc. I. ad De-

cent, (c. 11. D. XI.). Gelas, epist. IX. ad episc, Lucan. c 9.
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das decretaes dos papas, as falsas epistolas reproduzem uni-

camente (g) o que já havia dito Sirieio, e mesmo em ter-

mos idênticos, Leão I (/t). De ha muito qua os dois textos

eram geralmente conhecidos por meio das compilaçoens de

cânones, e Carlos-magno também havia lembrado expres-

samente o decreto aos seus bispos (z). Por tanto a opinião

de que as falsas decretaes tivessem enunciado efeito admi t-

lir na pratica alguma these nova sobre este 'ponto é oeffeito

d'uma ignorância ou mentira (k). IV. Pelo que diz res-

peito ao papa em relação aos bispos, as decretaes reproduzem

uma proposição primitivamente emittida em outra ordem
de idéas, a saber : que o chefe da E^reja associou os bis-

pos á sollicitude geral que lhe incumbe sem todavia lhe

conferir a plenitude de poder (l)
; porem ellas insistem ener*

gicamente para que as esferas d'acçâo estabelecidas pela dis-

íg) Damasi epist. V. (e. 12. c. XXV. q. 1).

(A) Os dois textos sam citados mais acima {§. 80. nota u).

(í) Capit. Caroli M. a. 789. c. m. (58. ed. PertzA
(á) Esta opinião é principalmente da invenção d

1Eíchom ,

cjue a elaborou affanosamente no seu livro. Para a povar, co-
meça (pag. 34) por intercalar arbitrariamente na rubrica dodf
creto de Lião o vocábulo Suburbicarias (§ 80. nota u) . que
principio parece sem importância; depois , a pagina 153, invo-
ca o texto assim modificado, como se esta co.recção fosse um ne-
gocio regulado. Emnm , nas paginas 165 e 1G5 pronuncia a sua
opinião segundo estas premissas. Mas todas estas fraudes nada
valem á vista da disposição clara e geral de Carlos-magno que
«lie como germanista não devia ignorar.

^ M Vigilii epist. II. c. 7. {c. 12. c. II. q. 6). Ipsa nam que
Ecclesâa., quae prima est , ita reliquis Ecclesiis vices suas credi^
dit largiendas

, ut in partem sint vocatce soliicitudims , non ia
plenitudinem potestatis. Estas palavras sam tomadas d'uma epis-
tola de Leão .1.° ao seu vigario-apostôlico em Thessalonica , o
qual havia excedido os seus poderes. Leon I epist. XIV, c. I.

(c 8, c, III. q. 6). Ellas sam reproduzidas com um sentido mais
gerai por Gregório IV na epist. I. a. 835 (c. II. c. II. q. 6.J, de
queaiiásoauctorda-j falsas epistolas tirou partido com frequência.
Elias fizeram attribuir a este muitas vezes a opinião de que com
este fundamento se devia negar o poder ordinário dos bispos e
abate-los ao simples papel de delegados da Sé -apostólica. Porem
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ciplina daEgreja sejam respeitadas (m). Deste modo os ne-

gócios diurna província devem ser regulados pelo metropo-

litano d^icordocom todos os seus bispos (n). Se houver de-

sintelligencia entre elies , o negocio deve ser levado á sé

apostólica, em conformidade com a disciplina d'enlão(p).

Todavia suppoem-se que foram precedentemente delibera-

dos no concilio provincial o qual os levou ao conhecimento

do papa (q) V. Segundo as falsas decretaes devem também

esta inculpação nao pode snstentar-se diante dos numerosos tex-
tos citados mais acima, que reconhecem na pessoa dos Apósto-
los a paridade dVseolha, e denominam os bispos enviados e man-
dalarios directos de Christo.

(m) Calixti epist. II. c. 3. (c. 1. 3. c. IX. q. 2.) Sixti II.

epist. II. c. 3. Julii epist. II. c. 6.

(?•*) Hyghvi epist. I. c. 2. (c. 4. c. IX. q. 3.), Anitii opisf.

c. I. 3. (c. 5. 6. eod.), Calixti epist. II. c. 3. (c. 7.eod.),Lu-
cii epist. c. 3., Julii epist. II. c. 23.

(o) Clementisepist. I. (Mansi T. T. cot. lOt), Anaelcti epist,

I. c. 3. 4.
, JPelagii li. epist. VIIÍ. (c. 5. D. XVII).

(p) Ànacleti epist. I. c. 4. epist. c. 4. , Gaji epistJIÍ. c. 6., Mar-
celli epist. I. (c. 15. c. XXIV. q. ] .), Melehiadis epist. prosem. Ju-

lii epist. I.(c. í). c.lll. q.(i.) epist. II. pr. etc. 2., Vigilii epist.

II. c. 7. (c. 12. c. II. q. <3.), Kelagii II. epist. VIII. (c. 6. D.
XVII.). Estes textos baseam-se em ínnocent. I. epist, II. ad Vic-

tricinm c. 3. , Leon. I. epist. V. c. 6. epist. VI. c. 5. epist.

XIV. c. 1. 7. 11. Somente sele em alguns, depois de causai

majores estas palavras : et judicia episcoporum. Fúndam-se no
eonc. Sardic. a. 344. c. 3. 4. 7. (c. 7. c. VI. q. 4. , c. 36. c.

II. q. 6., Gregor. IV. epist. I. a. 835. (c. 2. D. XII). O mes-

mo principio se encontra debaixo d'outra forma em Alexandri

epist. I. proaem. (c. 14. c. XI. q. 1.) Esta epistola é tirada do
cone. Roman. a. 680. (Mansi T. XI. col. 183^.

(q) Ànacleti epist. I. c. 4. , Hygini epist. I. e. 2., Anitii

epist. c. 1. 3. (c. 5. 6. c. IX. q. 3), Calixti epist. II. c. 3. (c.

7. eod.), Lucii epist. c. 3., Julii epist. II. c. 23., Pelagii II.

epist. VIII. (c. 5. D. XVII.). Por conseguinte sem razão se

imputa ordinariamente ás falsas decretaes o terem querido con-

ceder ao papa as cau^.ce majores directamente , e não pod judi~

ciuvn episcopale. Depois de haver esboçado a disciplina como el-

le o fez , o auclor nao teria jamais procurado illudir assim os

concílios provinciaes , de que se havia constituído ardente de-

fensor.
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celebrar-se regularmente concilies provinciaes em conformi-

dade com a disciplina canónica (r). Sem duvida que o prin-

cipio de que todos os synodos
,
para se reunirem, carecem

do assentimento (s) ou pelo menos da approvação ulterior

do papa (t) é novo em relação a ellas; mas precisamente

por esse motivo não foi admittido na vida da Egreja (w).

Por conseguinte a viva descripçâo feita por Spittler dos ef-

feitos que as decretaes teriam por este motivo produzido es-

triba na ignorância da pratica. VI. Relativamente áorde-

(r) Anacleti epist. T. c. 4. , Felic. II. epist. I. c. 3. 17.
^

Julii epist. II. c. 17. Poder-se-iam citar muitos outros textos.

(s) Julii epist. I. (c. 9. c. III. q. 6.) epist. II. proaem. Non
debere praiter sententiam Romani pontificis ullomodo concilia

celebrari. Texto copiado na Histor. tripart. L. IV. c. 9. 19.
,

onde é traduzido de Sócrates II. 8. 17. Deste modo ha uma ver-

dade histórica na essência dv
isto , ate mesmo na indicação do

papa. O mesmo principio se encontra litteralmente reprodusido
na Epist. ./Egypf. pontifi ad Felic. II. (Manei T. III. Col. 404),
Pelagii II. epist. VIII. (c. 3. D. XVII). Debaixo d ,nma for-

ma um pouco diversa em Marcelli epist. I. et II. (c. I. D. XVII.),
Julii epist II. c. 29: (c. 2. eod.) , Damasi epist. IV. c. 2. Co-
mo lei positiva e applicavel aos concílios provinciaes, era effec-

tivãmente novo.

{t) Julii epist. II. c 29. (c. 2. D. XVII.). Damasi epist.

I\ . c. 2. Debaixo d'outra forma Epist. JEgypt. pontific.

ad Felic. II. (Mansi T. III. col. 406)., StephanTad Damasum
(Mansi T. III. col. 430). Estes dois textos sam extraídos quasi
litteralmente d'Innoc. 1. epist. XXIV. ad Cone. Carthag. An-
tes d'esta época já havia acontecido serem confirmados algiinscon-
cilios provinciaes pela sé de Roma, Leon I. epist. XII. c. 13.,
Gelas, epist. XIII. ad episc. Dardan. (c. I. c. XXV. q. l)

,

Hormisdae epist. XXVI. ad Sallustium Hispalensem (Mansi T.
VIII. co!. 433), Bonifac. II. Authoritas a. 530. qua synodns
Aransica confirmata est. Esta pratica nao era por certo gerai
na Egreja, porem , como ja dissemos, não >e tornou assim pe-
la influencia das falsas decretaes.

(u) E 1
o que mais adiante mostraremos por oecasião dos

concílios provinciaes.
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nação (v) ou á transferencia dos bispos (to) , eá consagra

çào das Egrejas (x) , as falsas decretaes nâo atlribuem áSé

de Roma nenhum direito particular; e a confirmação, o

juramento (Tinvestidura e a renuncia, o paliio, os privilé-

gios e dispensas não sam tratados nVUasÇy). VII. Em quan-

to ás relaçoens da Egreja com a auctoridade temporal, li-

mitam-se a reproduzir o principio já estabelecido d'ha mui-

to na monarquia dos francos (%), que os bispos e mais mem-
bros do clero dependem unicamente dos tribunaes ecclesias»

ticos (a). VIII. Sobre as accusaçoens dos bispos em parti-

(v) Anacleti epist. II. c. 1. (c. 2. D. LXIV., c. 1. D.
LXXV., c 2 D.LXVL), Anitii epist. cl. (c.4.D. LXIV

,

c. i.D. LVIJ5C.). Authoritate apostólica no primeiro texto de
Graeiano não significa, como alguns pensam

,
por ordem da sé

de Roma , mas sim em virtude cTuma disposição geral dos após-

tolos. E' o que demonstra o terceiro texto de Graeiano, que

no original está estreitamente ligado com os dois precedentes.

(w) Evaristi epist. II. (c. II. c. VII. q. 1.), Caíixti epist.

II. c. 3. (c. 39. eod.), Anteri epist. (c. 34. eod.), Pelagíi II.

epist. I. (c. 35. 36. eod }. Estes textos fundam na verdade so-

bre a auctoridade da Sé-aposíolica a possibilidade das transfe-

rencias cm geral
;

porem como fez observar Blasco , não dizem

que pertença a ella somente , o direito de as effectuar. De col-

lect. Isidor. Mercat. Cap. X. §. 1. (Galland. T. II. p. 83-86).

Theiner invoca verdade seja o c. 34. c. VII. q. I. citado mais

acima :, vibrem precisamente a passagem sobre que. se funda foi

acerescentada mais tarde por Graeiano. De mais d'isso, a auc-

torisação dos papas para as transferencias dos bispos era já uma
pratica recebida n'esta época no reino dos francos. A prova em
Hincmar. Rhem. Opusc. XLV. c.7. (Oper. T. II. p. 744. ed.

Paris. 1645).

(x) Felicis IV. epist. I.c. l.(c. 1. 2. D. I. decons.). Thei-

ner invoca, verdade seja, o c. õ. eod.,* porem este texto de

Gelasio não pertence ás falsas decretaes:, é authentico.

(y) Conf. Blascus de collect. Isidori MercatorisCap.X (Gal-

land. T. IT. p. 83-99).

(a) Capit. Pippin. a 756. c. 18., Capit. I. Caroli M. a.

789. c. 37., Capit. Francof. a. 794. c. 37.

(a) Pontiani epist. I. (Gaji epist. c. 2. (c. I. c. XI. q. I.)

Silvester in Cone. Rom. II. (c 9. 10. eod.\ Estas disposiçoens

sam textualmente extraidas dos c. 12. 41. 47. C. Th. de episc.
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cular , as falsas decretaes traçam a marcha seguinte : a acção

deve ser intentada, segundo a antiga disciplina
,

perante o

metropolitano e o concilio provincial (6) ; o accusado tem

a faculdade d^ppellar da sentença para a Sé de Roma (c),

ou também se o tribunal lhe parecer suspeito de preocupa^

Ção ou inimisade pode evocar o negocio para a Sé-aposto-

Uca {d). Nos dois casos, é licito ao papa dar conhecimen^

[16. 2.) O direito romano, verdade seja, nao se expressava d'es-

te modo senão a respeito de delictos leves , ao passo que as de-

cretaes dam a estes textos um sentido absolutamente geral. Po-
rem é o que havia já feito d'ha muito a interpretação dos Wi-
si^odos , e as decretaes também se auctorisavam com o que so-

bre este ponto haviam estabelecido os capitulares.

(b) IXygini epist. I. c. 2 (c. 4. c. IX. q. 3.), Anitii epist.

c. 3."i(c. 5. eod.), Fabiani epist. III. c. 2. (c. 2. c. III. q. 6.),

Lucii epist. c. 4., Stephani epist. II. c. 7., Felic. I. epist. II.,

Felic. II. epist. I. c. 17. , Sixti III. epist III. Alguns textos
exigem um tribunal de doze bispos. Anacleti epist. I. c.3., Ze-
phyrini epist. I. (c. 2. c. V. q. 4), Pelagii II. epist. VIII. (c.

2. c. VI. q. 3). Este numero era fixado peloConc.Carthag.il.
a. 090. c. 10. (c. 2. c. ITI. q. 8.), Gregor, I. lib, V. Epist. 53.
(ai. lib. IV. epist. 50).

(c) Sixti I. epist. II. c. 2. (c. 4. c. II. q. 6.) , Zephyrini
epist. I. (c. 8 ed.), Fabiani epist. III. c. 2. (c. I. 2. 20. 21.
eod.), Lucii epist. c. 2., Sixti II. epist. I. (c. 5. eod.), Mar-
çelli epist. II. (c. 6. eod.), Julii epist. II. c. 2. 22. (c. 9. eod.)
Estas appellaçoens foram instituidas pelo concilio de Sardes (no-
ta p) , e d'ha muito se apresentavam numerosos exemplos del-
ias.

(d) Anitii epist. c. 3., Victoris epist. I. c.3. (c. 7. c. II. q.
6), Sixti II. epist. I. (c. 15. eod., c. 5.C.III. q. fí), Julii epist.
II. c. 3.4. 10, Felic. II. epist. i. c. 19. (c. 16. eod.). Estes tex-
tos sam a reproducção do Cone- Chalced. a. 451. c. 9. ^.Tam-
bém se deve mencionar aqui Fabiani epist. III. c. 2. c. 2. 1. c. II.

q. 6.) , Felic. I. epist. II. , Sixti III. epist. III.; estes texto*
sam copiados da Interpret. c. 2. 15. C. Th. de appell. (11.30).O mesmo principio tambem se encontra debaixo d'outra forma
em Eleutherii epist. I. c. 3., Felic. I. epist. I. c. 4. Fste ulti-
mo texto é copiado da Interpret. Nov. Martian. Lib. III. Tit.
1. A segurança que aqui concediam as falsas decretaes denomi-
tfa-se agora Direito de recu sacão d'um juiz suspeilo. Os tempos
anteriores ao dito concilio já offeiecem vestígios d'elle, Episto-

W- I. 14 A.
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to (Telia aos seus vigários ou reserva-la para si (e). Vários

textos que senão podem conciliar com os mais parecem mes-

mo estabelecer que um concilio provincial não pode profe-

rir sentença sobre um bispo sem approvação anterior da Sé-»

apostólica (/). Isto seria sem duvida uma innovaeâo, Porém
admittindo mesmo que tivesse influído na pratica (g) , se»

ria de pouca importância em razão da raridade do facto,

IX. O conhecimento das accusaçoens contra os presbíteros

la Romani concil. a. 378. ad Gratian. et Valentian. impp. c.

9. , Rescriptum Gratiani a. 379. ad Aquilinum viearium ur-

bis. c. 6. (Schoenemann Epistola? Roman. pontif. T. I. p. 359.

364). O direito romano e a naturesa das coisas também impli-
cavam este principio, e os papas o haviam já explicado, antes

mesmo que as falsas decretaes lhes fossem conhecidas , Gregor.

IV. epist. I. a. 835. (c. II. c. Ií. q. 6), Leon. IV. epist. II.

a. 850. (c. 3. c. II. q. 4.) Nicolau t .9 procurou estabelepe-lo na
causa de Rothad , bispo de Soissons , não pelas falsas decretaes,

mas secundo o espirito do direito antigo. Nicol. I. a. 865. ad,

episc. GallisB (Mansi T, XV. col. 693-700).

(e) Victoris epist. I c, 3., Sixtill. epist. I. (c. 5. c. III. q.

6). Marcelli epist. I. , Julii epist. II. c. 3. 21. Estes princípios

sam bebidos no Concilio de.Sardes (nota p.). Sem razão preten-

de Eichorn I. 164., que o papa não recebera do concilio senão o

direito de fazer proceder no sitio a uma nova inquirição por com-
missarios. O quarto cânon diz expressamente :« Si proclamaverit

agendum sibi negotium in urbe Roma. » D^sto mesmo se apre-

sentaram também exemplos com frequência, Innocent. I. epist.

XVII. ad episc. Maced. c. 7. (14), Leon. epist. c. 6. epist. VI.
c. 5. enist. XIV.c7.IL, Gelasii epist. XV. ad episc. Dardan.
(Mansi T. VIII col. 81. 82). A pratica do século IX é de-

monstrada por Sergius II. a. 844. ad episc. Transalp. (Mansi

T. XIV. col. 806-8.)

(/) Eleutherii epist. I. c. 2. (c. 7. c. ITT. q. 6.), Victoris

epist. I. c. 3., Zephirini epist. I. <c. I. c. III. q. 8,c. 2.c. V. q.

4), Sixti III. epist. I. (c. 5. c. III. q. 6) , Marcelli epist. T-,

^Fuíii epist. I. c. 2. (c. 9. eod.) , Julii epist. I. prooem. , Felic.

II. epist. c. 17. 18., Damasi epist. IV. c. 2.

(g) Muitas razoens apoiadas na experiência aconselhavam ,

no interesse mesmo dos bispos
,
que não os citassem perante os'

seus eguaes. Por isso no Oriente, aonde todavia as falsas de-

cretaes não exerceram nenhuma influencia, os bispos foram di-

rectamente submettidos á jurisdicção do patriarca por esta epo^

ca, Couc. Constant. IV. a. 869. c, 26,
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e minorislas era commettido em ultima instancia aos me-

tropolitanos e primazes {li). Por tanto sem razão se impu-

ta ás falsas decretaes as appellaçoens dos simples presbyte-

ros para Roma que , sem duvida , se tornaram então fre-

quentes (i) ; ellas eram precisamente contrarias a isso. Es-

sas appellaçoens tinham a sua origem na tendência e neces-

sidades do tempo e fazem ver o aspecto que tomavam as

coisas independentemente das falsas decretaes. X. O modo

de proceder nas accusaçoens é tratado rfellas por miúdo e

í0m repetiçoens enfadonhas. Qualquer pena, dizem ellas,

não se deve infligir senão por meio do direito depois d'um

processo regular (k) Por tanto os bispos expulsos de suas sés

sem julgamento e simplesmente pela força devem primeiro

que tudo ser reintegrados, e, pela designação fuma di-

lação sufficiente, postos em estado de refutar as allegaçoens

4o seu accusador (/). A acção é regularmente intentada na

{h) Eleutherii epist. I. c. 2. (c. 7. c. III. q. 6.)

(i) V. Hincmar. Rhem. opusc. XLVII.
(k) Eleutherii epist. I. c. 2. (c. 4. c. II. q. l) , Marcelli

«pist. II. (c. 5. c. III. q. 9), Melchiadis epist. c. 1. (c. 13. c.

II. q. 1).

{I) Zephirini epist. II. c. 1. (c. 6. c. II. q. 2.} copiada em
parte da Hist. tripart. lib. VII. c. 12), Fabiani epist. II. c.

2 (modificada no c. 2 c. III. q. 1), Stephani epist. II. c. 2.

(c. 3. c. II. q. 2. , Felic. I. epist. II. (c. 8, c. III. q. 2., uma
parte do primeiro texto , a qual foi omittida por Graciano , é

tirada de Dionysio , Synod. Afric. c. 87), Gaji epist. c. 3. (c.

1. c. III. q. I., c. 5. c. III. q. 2), Marcelli epist. II., Ensebii
epist. II. (Uma parte dVste texto é tirada daL. Wisigoth. Lib.
VIII. Tit. 1.c. 2.,- Graciano não lhe reproduziu senão frag-

mentos , c. 4. c. II. q. 2., c. 4. c. III. q. 1., c. 6. e. III. q.

2), Jnlii epist. IT. c. 8. (c. 5. c. II. q. 2), tirada em parte

<TEnnod. libell. apol. em Mansi T. VIII. col. 281), Felic.

IT. epist. I. c. 4. 8. (c. 7. c. III. q. 2), Damasi epist. IV. c.

5. (Ktteralmente como no texto supra-citado de Zéphyrin.) ; Sy-
nodus Rom. V. sub Symmacho (Mansi T. VIII. col. 297.; es-

te 9ynodo e o sexto no tempo deSymmaco sam egualmente apo-
cryfos , como foi demonstrado pelos Ballerini:, a passagem que
se refere ao nosso objecto é areproducçâo litteral do texto d^Éu-
sohio); Decreta Jofiannis epist. I. (c. 1. c. II. q. 2., c. 3. c.

III. q. I.^ este segundo texto é redigido segundo uma antiga
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província do accusado, perante o seu juiz ordinário (m)
$

o accusador nâo o deve citar perante um tribunal estranho

(n) , nem o accusado invoca-lo fora do caso d'appellaçao (o)
\

porque a sentença pronunciada por um juiz estranho não

tem effeitd (p). Alem disso as accusaçoens não devem ser

sustentadas por escrito, porem verbalmente em presença do
accusado (q) sem precipitação (r) , e com observação rigo-

gloza extraída da interpretação do Breviarium , Savigny His-
toire du Droit romain au moyen age, chap. IX. §. 41. noten)
Felagii II. epist. II. (c. 2. c. III. q. 2). Estes princípios encon-
tram-se também em substancia no c. 3. C. Th. ad L. Jul. de
vi publ. (9. 10.), Leon. I. epist. CXIII. c. 3., Synod. Rom.
III* sub Symmacho a. 501.

(m) Eleutherii epist. I. c. 3., Felic. I. epist. I. c. 4. , Ju-
lii epist. II, c. 25. Estes textos estam em Graciano debaixo tPum
titulo falso, c. 17. c. IIÍ. q. 6. Sãm litteralmente extraídos da
Interpr. Novell. Martian. Lib. III. Tit. 1.

(n) Anacleti epist. I. c. 3. (c. 13. 15. c. III. q. 6.), Hygi-
m epist. I. c. 4, Fabiani epist. III. c. 2. 3. 4. (c. 1. 2. 3; c.

III. q. 6), Stephani epist. ÍI-. c. 8. (c. 4.eod.)^ Felic. I. epist.

II., Julii epist. II. C. 16. 17. 32., Damasi epist. IV. c. 9.

(c. 7. c. III. q. 9)* Estes textos sam tirados da const. 10. C.

Th. de accus. et inscr. (9. 1). eda interpretação d'esta. Ornes-»

mo principio encontra-se debaixo d'outra forma no Decret. Fe-

lic. I. epist. II. (c. 16 c. III. q. 6). Esta epistola écopiada dá

Rubr. nov. Martian. Lib. III. Tit. 1.

(o) Cornelii eptst. II. cl., Marcelli epist. I. O segundo

texto é copiado d'InnoCi I. epist. II. c. 3. (c. 14. c III. q. 6).

(p) . Zephvirini epist. I. (com adiçoens no c. I. c. III. q. 8),

Cal ixti epist! II. c. 3., Fabiani epist. III. c. 5., Sixti II.

epist. II. c. 3., Eusebii epist. III., Julii epist. II. c. 34., Sixti

III. epist. III. Copiadas da const. 2. C. Th. de re judicata (4.

16) e da interpretação d^sta.

(g) Teiesphori epist. c. 4. (c* I. c. III. q. 9), Calixti epist.

II. c. 5. (c. I. c. II. q. 8), Stephani spist. II. c. 5..(ç. 5.eod.),

Felic. I. epist. II. (c. 18. c. 111. q. 9) . Damasi epist. VII. (c.

8. eod.) Os elementos d'estes textos sam tirados quasijitteral-

mente da Intérpr. c. 15. C. Th. de accus. et inscript. (9. 1),

ínterp. c. 9. C. Th. de íide test. (11. 39.)

(r) Fabiani epist. III. c 4. (c. 5. c. II. q. 3) , Sixti III.

epist. III*, assim se expressa a Interpr. c. 5.C.Th. de accus. et,

mscript. (9. !)>



ro*a das formulai prèiertptfti (*), As aag5@iei!i!fflfewkfSM«©B*

tm os bispos e clérigos sam. çombiruJqs ç]e pena8«everas(í)
$

piem deque não se admíttem senão as aceusaçoens intenta-»

das por homens dignos e irreprehensiveis (u). Em conse-r

quencia , sam excluídos os homens de maus costumes (t?)j

os grandes criminosos (w) , ainda quando se denunciem ao

mesmo tempo como complices {x) , os detractores da reli-

gião christan (y) , os herejes, judeus, e todos os indivíduos

excommungados ou proscritos, os escravos, os libertos, e

íiquelles a quem as leis civis lambem recusam o direito d'a-

cusar (%), Alem d^sso o inferior não se deve apresentar co-

(s) Eittyehiani epist. ÍI. c. I. (c. 3. c. II. q. 8), Damasi
tepist. IV. c. 7. (c. 2. c. IV. q. 4), O primeiro texto é copia-

do da c. 19. C. Th. de aceus. et inscrípt. (9. l).

(O Gaji epist. c. 3. (c. I. c. II. q. 3), Sixti III. epist. Ill
copiadas da c. 41. C. Th. de epise. et. cler. (16. 2).

(w) Anacleti epist. II. c. 2. (c. 15. c. II. q. 7), Evarist.
epist. II. (c. 17. c. II. q. 7), Hygyni epist. I.c. 3.(c. 52.eod.),
Pii epist. I. c. 2. (c. 3. c.III. q. 4). A fonte é o Cone. Chale.

a. 451. c. 21. (c. 49. c. II. q. 7).
(v) Anacleti epist. II. c. 2. (c. I. c. Vi. q.I) > Pii epist.

I. c. 2. (c. 9. c. VI, q. 1), Felic. I. epist. II. (c. 3. c. IV. q.
«). Copiadas em parte do cone. Carthag. II. a. 390. c. 6.,Car-
th. III. a. 397. c. 7. (c. I. c. IV. q. 6.), Capit. I. Carol. M.
a. 789. c. 34.

(n>) Clementis epist. I. (c. 5. c. VI. q. I), Eutychiani epist.
II. c. I. (c. 3. §. I. c. II. q. 8.), Eusebii epist. III. (c. 9. c.
JIT. q. 5). Os dois últimos textos sam copiados da L. Wisigoth.
Lib. II. Tit. IV. c. I.

(x) Dionys. epist. II., Stephani epist. II. c. 8. (cl. c.III.

<J.
II), Julii epist. II. c. 18. (c. 5. c. XV. q. 3). Copiadas da

const. 12. C. Th. de aceus. et. inscript. (9 1) e da interpreta-
ção d'esta.

{y) Anacleti epist. I. (c. 2. c. III. q. 4). Hygini epist. II.
(c. I. eod.).

(z) Calixti epist. II.. c. 5. (c. 18. c. II. q. 7., c. 5. c. III.

q. 4), Pontiani epist. II. (c. 4. c. III. q. 5), Fabiani epist. I.
(C 7. c. III. q.4., c. 4. c. VI. q. 1.) epist. II. c 2. epist. III.
cl., Stephani epist. 1. c. 1. (c. 17. c. VI. q. 1) epist. II. c.
4. 9. (c. 6. c. III. q . 4 . , c. 8. c. III. q. 5) Eutychiani epist. II.
Ç, 2, (c. II. c.III. q. 4), Gaji epist. c. l.(c.25. c. II. q. 7). Eu-W • I. 14 B,
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mo accusadordo superior (a) 5 assim, em these geral, osecu^
lar contra o ecclesiastico (6). O juiz deve examinar tudo com
cuidado (c) , e abster-se de condemnar em quanto a culpa-

bilidade lhe não seja demonstrada pela confissão ou por teste-

sebii epist. I. c. 1. (c. 5. c. III, q. 5. , C. 19. c. VI. q. l) , Ju,
lii epist. II c. 33. (c. 10. c. III. q. 5), Felicis II. epist. 1. c.

14. (c. 11. eod.). Pelagii II. epist. II. (c. 6. eod.). Tudo isto

estava já estabelecido d'ha muito. Cone. Constant. I. a. 381. c.

6. , Carth. VII. a. 419. c. 1. 2. , Tolet. IV. a. 633. c. 64. (c.

24. c. II. q. 7). Sobre este ponto o direito civil também havia
remettido expressamente para as leis ecclesiasticas , Capit. I.

Carol. M. a. 803. c. 7. No numero dos indivíduos que foram
exauetorados e proscriptos estam incluídos os que recusam obe-
diência ás leis da Egrejae da sé apostólica } H/ygini epist. II. (c.

1. c. III. q. 4). Pii epist. I. c. 2. (c. 3. eod.). Isto também é tirado
da pratica d'aquelle tempo em que a excommunhão arrastava a
exauetoraçao e proscripção d^quelles que se não reconciliavam

,

capit, Capit. Pippin. a 755. c. 9.

(a) Este principio é tirado do cânon Silvestri cap. III. , ca-

jmn falso, na verdade, porem muito mais antigo, (c. 10. c. II»

q. 7).

(ò) Clementis epist. I. (c. 5. c. VI. q, l) , Marcellini epist.

II. c. 3. (ç. 3. c. II. q, 7), Eusebii epist. I. c. 1. (c. 5. 14.

eod.), Silvester in Concv Roman. II. (c. 2. eod. O ultimo texto,

e consequentemente também o mesmo principio é tirado textual-

jmente da antiga biografia do papa Silvestre. A prova em maté-

ria criminal limitando-se sempre segundo as instituiçoensnacio-

Jiaes dos germanos ao combate singular ou juizo de Deus, o que
pela Egreja era prohibido aos clérigos, recusavam-se os secula-

res ern virtude cPisso a adinittir os clérigos como aceusadores

nostribunaes. As falsas decretaes fundam-se mesmo expressamen-

te a esse respeito ^ Telesphori epist. c. 1., Fabiani epist. II. c.

2. (c. 6. c, II, q. 7), Sixti II. epist. II. c. 5. , Julii epist. c.

36. (c. 4. eod.). Em quanto ao mais este principio nunca foi

admittido na pratica, e nos casos particulares evitavam a diffi-

culdade como podiam. Nao era raro ver os ecclesiasticos sujeitos

apesar de tudo aos juizos de Deos e combates judiciários , e nesr*

te caso substituiam-se combatentes assalariados, c. 1. 2. X. de

cleric. pugnant. in duell. (5, 14), c. 1. X. de purgat. vulgaç.

(5. 35).

(c) Eleutherii epist. I. c. 2. (c. II. c. XXX. q. 5) , Julij

epist. II. c. 31. Copiadas da c. I. C. Th. de judie, (2. *8) e

da interpretação d'esta.
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munhas (d). Sam somente admittidos a depoimento aquel-

les que também possam ser accusadores (e). Para fazer pro-

va plena contra um bispo não é necessário menos de setenta

e duas testemunhas (J). O depoimento deve ser sempre ver-

bal (g) e a sentença final pronunciada em presença do ac-

cusado afim de que não a ignore {li). Todos estes princi-,

pios sam tirados em grande parte da natureza do processo

çTaccusação e do Direito romano, que então era o direito

pessoal do clero e a regra dos tribunaes ecclesiasticos. XI,
Theiner segundo Sauter, classifica entre as criaçoens das

falsas decretaes o principio de que chefe supremo da Egre~

(d) Zephyrini epist. I. Felic. I. cpist. I. c. 5. (c. 5. c. II.

q. I.), Julii epist. II. c. 26. Em parte copiadas da interpr. c.

I. C, Th. de pcen. (9. 40), donde também provem] o c. 2.c. II.

(e) Este principio esteve sempre em vigor. Cone. Carthag.
"VII. a. 419. c. 4. (c. I. c. IV. q. 2), e se representa na maior
parte dos textos das falsas decretaes que tratam da incapacidade
de aceusar.

(/) Zephyrini epist. I. Esta disposição é tirada do falso
,

porem muito mais antigo Canon Sylvestri cap.III. (c. 2. c. II.

q. 4.) Era um antigo uso, de que Godofredo sobre a c. 20. C.
Th. quorum appellat. (II. 36) dá vários exemplos de convocar
setenta e dois bispos para julgar um. Os germanos fizeram d'es-
tes setenta e dois juizes setenta e duas testemunhas oucejurato-
res que confirmavam a aceusação com juramento. Leon. IV.
epist. II. c. a. 850. (c. 3. c. II. q. 6.) No espirito do direito
germânico, estava a coisa bem concebida

,
porque um tal jura-

mento arrastava immediatamente a condemnação, e deste modo
os cojuratores eram juizes propriamente faltando. Porem era
contrario ao espirito do direito canónico, e é n'isso que se fun-
da a exprobraçao de Phocio em Baron. anh.861. n.°46. Tam-
bém esta disposiyao nunca foi admittida na praxe.

(</) Calixti epist. II. c. 5. (c. 15. c. III. q. 6.) Copiada da
L. Wisigoth. Lib. II. Tit. 4. c. 5.

(A) Eleutherii epist. I. c. 3. (c. 2. c. II. q. 9), Felic. I.

epist. I. e. 6., Julii epist. II. c. 24. Estes textos sam copiados
dos Statuta Ecclesice antiqua c. 30. Este principio encontra-se
debaixo d'outra forma em Felic. I. epist. II. (c. II. c. III. q.
9). A dita epistola é a copia da Iaterpr. ad PauliSent. recept.
Ub. V. Tit. 5. c. 6.

r
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ja não tem ãcíma de d outro juiz senão Deu?, Porem esta

opinião não é fundada de modo algum (4); XII, Emultw
ma analyse^ deve pois reconhecer -se que as falsas decretaes

não mudaram nada d'essencial na disciplina ecclesiastica

;

ellas nâo eram senão a expressão do seu tempo, que sem
el!as teria -do mesmo modo seguido o seu curso (k).

§ 93. <£) Outras collecçoens em relação com as falsas

decretaes.

Outras obras d'esta época apresentam uma correlação

(i) Dois textos que elles citam , tomados no seu complexo,
não faliam da sé de Roma somente, porem dos bispos em ge-

ral, em relação aos tribunaes seculares , Anacleti epist. II. c.

2. (c. II. D. LXXIX. et c. 15. c. Tí. q. 7. combinado*), An-
teri epist. (c. 15. c. IX q. 3). O terceiro texto é tirado do fal-

so, porem muito mais antigo Canon. Silvestri c. 3. 20. (c. 2.

c. II. q. 4., c. 13. c.IX. q. 3). Demais esta proposição era tam-

bém d'ha muito expressada e reconhecida; Gelas. epist* IV. ad

Faustum (em parte no c. 16* c.ÍX. q. 3)*, epist. XI

V

* ád episc.

Dardan. (c. 17. 18. eod.) , Synodus Roman* ÍÍT* stíb Sjmma-
cho a. 501., Ennod. libell. apolog. â* 502. (cí* 14* eod.), Aviti

Vienn. èpist. a. 502. ad Senatum (Mansi T. VIII. col. 293),

JBonifac. Mogunt. c. a. 750. (c. 6. D. XL) , Cone* Roman, a.

800. (Mansi T. XIII. col. 1044).

(k) Esta observação de se attribuir de ordinário ás falsas de-

cretaes uma mui grande parte da influencia sobre a mudança
da disciplina, e que na essência não fizeram mais do que enun-

ciar e applicar o que já exiscia d^ia muito, acha-sejá emScho-
neíiiann ad G. L. Bõhmer princip. jur. can. ed. VII. §. 122.

jiot. 6. onde havia ficado inapercebida. E* apresentada com mais

clareza e sagacidade por H. LudenAllg. Geschichte derVolker

nnd Staaten des Mittelalters. Th. II. B. II. Kap. 10. §. 104,

et Geschichte des Teutschen Volkes BuchXII.Kap. 10. Aqui se

encontra o melhor do que se tem dito sobre as falsas decretaes

até o presente. Gieseler e Eichorn da sua parte denominaram

a opinião aqui demonstrada, a dos ultramontanos, oucurialistas.

Porem o artificio que consiste em enfraquecer com um nome de

partido a impressão d'uma verdade a que se não pode oppor ne-

nhum argumento solido é" inteiramente indigno da sciencia. E
também, como é que os protestantes Schõnemann e Luden se

encontram nas fileiras dos ultramontanos e curialistas?
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com as falsas decretaes. Na primeira classe figura a com-

pilação retro-mencionada do diácono Bento em três livros.

E' dada por um complemento da compilação de capitulares

do abbade Ansegise, e com effeito contem fragmentos de

capitulares. Porem evidentemente era com especialidade des .

tinada ao clero e ao uso dos tribunaes ecclesias ticos , e por

conseguinte, contem textos da Escritura, dos Padres da

Egreja, dos concílios e decretaes, do Breviarium dos Visi-

godos, do código de Theodosio li, do resumo de Novel-

las de Juliano, e dos coaigcs germânicos, tudo em grande

desordem sem indicação das fontes (/). Segundo se depre-

hende dos seus prefácios, a compilação foi formada na épo-

ca em que os filhos de Luiz já cingiam a coroa, consequen-

temente depois de 840, por suggestão d'Otgar arcebispo de

Moguncia, morto em 847 ,• mas não se poz em circulação

senão depois da sua morte. Foi primitivamente empregada

e cilada como uma compilação separada (in) ; e Isaac,

bispo de Langres pela volta de 859, fez um resumo d'ella

em onze títulos para a sua diocese (n). Porem mais para o
diante reuniu-se aos quatro livros d'Ansegise, aos quaes

aquelles três livros foram servir de continuação como quinto,

sexto e sétimo. Alem d'isso recebeu diversos supplcmentos :

um comprehende as oitenta regras estabelecidas pelo con-

cilio d'Aix-la-ChapelIe para a vida monástica. Estas regras,

êki alguns manuscritos, encontram-se mesmo reunidas ao
sétimo livro de Bento, debaixo da mesma serie de núme-
ros (o). Existe um segundo, um terceiro e um quarto sup-

plcmentos similhantes á compilação de Bento na forma e

no contheudo, somente no quarto sam ciladas varias de-

cretaes com o nome dos papas a que eramattribuidas. Ou-
tro resumo de direito ecrlesiastico em quatro livros, que
m: diz similhaule á compilação de Bento, ainda não está

{l) Veja-se a este respeito a Dissertado de Knust cm Pertz
Rfonum. Gcrvnan. bistor. T. IV. P. II. 19.
(w) As provas no prefacio da edição de Baluze.

Èneontra-se em Baluze Capital. T. I. col. 1233-83.

" Balu/ius Pra-f. Cap. KLVIII.
W. i, 14 C,
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impresso (p). Deve aqui menc*onar-se também uma com*

pilação em setenta e dois ou , secundo outra divisão , oi-

tenta capítulos ou sentenças que Hincmar bispo de Laon,

invocou para sua defesa contra Hincmar de lieims (7).

Esta compilação passou por ler sido dada por Adriano 1.°

aAngflramn, bispo de Metz (r) , durante a assistência que

este teve de fazer em Roma (785) ;
porem foi sem funda-

mento. Estas sentenças parecem nào ser outra coisa mais

do que um extracto dos textos das falsas decretaes relativos ás

aceusaçoens e appellaçoens e o seuauctor teve de certo avis-

ta as falsas decretaes (s). Até mesmo ha razoens para se pen-

sar que ellas provém do mesmo auetor das falsas decretaes,

de sorte que o diácono Bento compozera na mesma época

os três livros de capitulares, a compilação das falsas decre-

taes , e as sentenças d'AngiIraih!i*. Estas sentenças também

se acham comprehendidas quasi todas nos três livros deca-

(p) Esta compilação que até aqui não havia fixado a atten-

çao , é descrita por Hartzheim Catalogus codicum mss. bibliothe-

cse Cólon iensis p. 77-78.

(</) AVerca d'«sfca compilação veja-se : Ballerini Part. T1T.

Cap. VI. (Galland T. T. p. 533-36) , Blascus de collect. cânon.

Isid. JVfércat. Append. (Galland. T. II. p 151-53), Camus em as

noticias e extractos dos manuscritos da biblioth. nationale. T.

VI. p. 294-301., Thciner de Pseudo-Isid. can. collect. p. 28-

38., Knust de íbnlibus 1's-Isidor. collcct. p. 16. 1T.

(r) Hincmar. lihem. opusc. contra Hincmar. Laudun. c. 24,

De séntentiis vero, qúse dicuntur ex graecis et latinis canonibus,

atque decretis pnésuílum et duciim Romanorum conlectse ab

Adriano papa, et Engelramno Meteusium episcopo data?, quan-

do pro sui negotii causa agebatur, etc. Em alguns manuscritos,

a rubrica da compilação parece indicar pelo contrario que An-

gilramn a dera ao papa Adriano:, por isso esta opinião tem

tido partidários, como se pôde ver cm Camur. ; ainda que esta

versão tem contra si o maior numero de manuscritos e os me«

lhores, sem contar mesmo o texto d'.Hincmar.

(s) Depois da demonstração dos Ballerini nao e permittido

duvidar d^isso. Todavia Camus e Theiner , fundando-se na Ru-

brica , olham a compilação como mais antiga do que as fa

decretaes e como a fonte cai ijue ellas hauriram.
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pitulares (/). Uma ultima compilação que deve ser citada

é a que o seu primeiro editor (w) atlribuiu , por mero ca-

pricho n Remi (denominado indiíferentemenle Rancãius e

Remigius), bispo de Coire (800 820). E' quasi toda ex-

traída das faldas decretaes; mas ainda se não pôde deter-

minar a sua origem e o paiz a que pertence (v).

§ 94— 3) Rituaes e formulários.

Independentemente das compilaçoens de fontes eccle-

siasticas, appareceram obras que continham as formulas e

regras dos actos e praticas d'uma natureza uniforme, ver-

dadeiros quadros do direito vigente na sUa applicaçao im-

mediata. jVeste numero figuram primeiro os rituaes, com
particularidade os da Egrfeja de Roma (Ordlncs Jíomam)*

Um dos mais antigos e mais amplos é o que deve remon-
tar ao tempo de Gregorio-magno (f 604). Alem dos ritos

do culto ordinário contem os que se observavam então na

sagraçâo dos bispos e do papa, na dedicação das Egrejas,

na unção dos reis e do imperador e na abertura dos con-

cílios geraes (WJ. Para a praxe dos negócios actua a-se um

(t) Elias firam frequentemente impressas, nomiadamente em
asi T. XIT. col. 903-36. A' leitura das notas, boas emsi,
it. Agostinb que de ordinário as acompanham,' não se ã

esquecer que no tempo em que elle as escrevia nao era ainda
pletamente reconhecida a inauthenticidade das- falsas dacre-

taes.

(<:) Goldast Rer. Alem. Scripfor. T. IT. V. TI. p. m-33. ,

•muo elíe Hartzheim Cone. T. IT; p. 41 i-:i<).

(v) Ballerini Part. IV. Cap. VI. § IV. N.° XTTI. (Gaí-
land. T. I. p. 540), Krimt nos Studien uud Critiken de U!!-
mann. Jahrg. 1836. Ileft. I. , Kunstmann die Canoncmsamm-
lung desRcmcJius vou Chur zum erstenmalo vollsti atfs-
gegebeh. Tubingen 1830. 3 , Uiehter crítísche JahrblícHer fur
deutsclie Ilechtswissenschaft. Jahrg. 1837. Heft IV.

(n>) Foi publicado pela primeira vez por Georgé Cassán^rV,
Co.onia, 15$1 •, depois com outras antigas obras do mesmo ge-

o em Melchior Hittorp de divinis càthòllcíeéccles1ítí6fficiÍs,ac
míiusteriis. Cólon. 1568. foi. George Ferrari o publicou de no>

*
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subsidio análogo nos formulários que continham os aclos

mais communs tanto civis como ecclesiasticos. Na monar-

quia dos francos , havia diversas compilaçoens d'esta espé-

cie ; a mais antiga é a do monge Marculfo , composta pe-

lo armo de 660. Outras foram publicadas por Sirmond, I3i-

gnon , Lindenbrog
? Baluze e Lepelletier (x). Encontra-se

n'ellas as formulas das cartas de recommendação que leva-

ram os ecclesiasticos quando viajavam , e com particulari-

dade os diversos actos que eram mister para a eleição e

lnstallaçao d'um bispo {y). Entre os formulários da Egre-

ja de Roma figura o livro de Chancellaria (Liberdiurnus),

que parece ter sido composto pouco depois de 712 (%). Tra-

ta do ceremonial das cartas do papa ao imperador, a im*

peratriz
?

aos patrícios , exarcas , cônsules , reis , e pa-

triarcas ; depois com muita individuação da sagraçâo do

papa e dos bispos suburvicarios , da collaçâo do pallio, das

i-elaçoens nas causas entre o papa e os bispos d' Itália sa-

grados por elle, da administração e alienação dopatrimo-

vo com numerosas addiçoens ; Roma 1591 e Paris 1610. Mais

para o diante, a propósito da Liturgia, tratar-se-ha ainda d'ou?

tros rituaes designados também em parte com o nome d'Orc/í-

nes Romani,
(x) As ediçoens mais completas d'estes formulários encon-

tram-se nas compilaçoens publicadas por Canciani e Walter.

Baluze não os contem todos.

(y) Uma compilação d'actos verdadeiros d 'esta espécie, ex-

traídos tanto das obras .d'Hincmar de Reims (f 882) , como dos

archivos e outras fontes, encontra-se também em Sirmond Cone.

Gallia; T. II. p. 638. Baluz. Capit. Reg. Franc. T. II. p. 593.

Não se podem denominar formulas com Sirmond ,
se bem que

apresentem d'um modo palpável a praxe d'aquelle tempo.

(z) Liber diurnus Roraanorum Pontificum ex antiquíssimo

códice ms. nunc primam in Incem editus opera et studio Johan-

jiis Garnerii presbvteri e societati Jesu. Paris. 1680. 4. J. Ma-

billon Museum Italicum T. II. P. II. p. 32. fez-lhe addiçoens

com as quaes appareceu de novo em Chr. God. Hoffmann nova

scriptorum et monumentorum collectio (Líps. 1733. II. vol.4).

Tom. II. Depois cur. P. Riegger. Vienn. 1762. 8. A. historia

d'esta obra
,
que por muito tempo ficou desconhecida , é reve-

lada por Hoffman no seu prefacio,
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nio da Egreja de Roma, em fim dos prjvilegros e conces-

soens de toda a espécie.

& 95.— B) Estado do direito canónico desde o século X
ao XI J. 1) As collecçoehs anteriores aGraciano.

No século IX o direito canónico escrito compunha-se

principalmente da compilação hispanholla tanto aulhentica

como falsificada . das collecçoens de capitulares, e das fon-

tes então usadas do direito romano. Estes matcriaes reuni-

ram-se em novas compilações de diversas espécies nasquaes

também entraram , em parte, os cânones dos concilios pro-

vinciaes que depois sobrevie-am. As novas compilaçoen 3

não permaneceram nos limites em que haviam apparecido
;

em razão da sua utilidade também se espalharam mui prom-
ptamente no estrangeiro. Dest'arte a sciencia e a praxe

concorreram para desinvolver cada vez mais o elemento da
universalidade, e dotaram um paiz com a experiência do
outro. Eis as compilaçoens conhecidas efeste género (</) : 1)

uma compilação inédita em tresentos e quarenta e um ca-

pítulos , contendo um resumo em ordem quasi chronolooi-
ca da collecção de Dionysio e do Pseudo-Isidoro (6). ^)
Uma grande compilação inédita em doze partes, dedicada
ao.arcehispo Anselmo (c). Comprehende os concilios gre-

gos e africanos e as decretaes authenticas, segando a eól-

ia) As obras que trafam dVllas sam : Ballerini Pari. IV.
Cap'. X-XVI1I. (Galland. T.I. p. 625-76), Aug. Theincr sobre-
o supposfo decreto dTvo. Mògúncia 1832.8. em lafím nas suas
Dis<jiHsition«B criticas p. 139-21Ô., Savígny Ilistoire du Droit
ronialn a" moyen-âge. Part. II. §. 100-109., A. L. Richter
Beitrage zur Kenntniss der GUiellen dos canonischen Rechts.
Leipz. 1834. 8., Aúg. Theineri Disqiiisi(ionés criticae. Roinse
1836 pag. 269-397., H. Wàsserschleben Beitrage zur Geschi-
ehte der Vorgratíaníschen Kirchê«rechtsquelíen, Leipz. 1339. 8.

(o) Theiner sur Yves p. 9. 10.
(e) Ballerini Part IV. cap. X (Galland. T. I. p. 825-30),

IhemersuT Yves p. io. 14., Savigny 11. &. íoo. 101*., íliéhtèr
Bextíage p. 38-75.

J V
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lecção dVVdriano, os concílios gaulezes e híspanhoés se-

gundo a collecçáo authentica hispanholla. As falsas decre-

taes também alli sam egualmente citadas; por tanto devia

o auctor ter tido presente um manuscrito da compilação

cTAdriano enrequecido de fragmentos dacollecçao aulhen-

tica hispanholla (d), alem da fal?;a collecção hispanholla ou
íuites um extracto contendo unicamente as falsas decretaes.

Outros documentos sam tirados do Rcgisírum de Gregório

I.°, das compilaeoens de Justiniano, do resumo de Novel-

Ias de Juliano, c de dois concílios romanos congregados no

tempo de Zacharias (743) e d 1

Eugénio (82t>). Por conse-

guinte a compilação appareccu incontestavelmente na Itá-

lia no tempo d'Anselmo II, arcebispo de Milão desde 888

até 897 (e). Também se encontraram em dois manuscritos

alguns resumos em que os textos do direito romano sam es-

pecialmente omittidos(/'). 3) Uma compilação inédita con-

servada em um manuscrito da bibliothcea de Vienna , e

também procedente do século TX. Contem fragmentos das

decretaes desde Clemente ate Gregório II hauridas no

Pseudo- Jsidoro alem disso extractos dos concílios, e uma
serie de textos dos Padres da í igreja e das decretaes (g)-4*)

Uma compilação inédita em nove livros, do século IX ou

X, contendo textos de concílios , de decretaes, da Escri-

tura-sagrada , dos Padres da ijgreja e do direito de Justi-

niano (/*).. 5) A cornpilaçào de Reginon, abbade de Priím,

composta entre 906 e 915 (i). A fallar a verdade é uma

(et) A este respeito veja-se o §. 86; Nota rv.

(e) Sarti de elaris arcbigymr.asii Bononiensis professor. T.I.

P. II. p. 189-91. dea segundo o manuscrito defeituoso do Va-

ticano 580, um bosquejo dos capítulos das quatro primeiras par-

tes sem todavia haver reconhecido a compilação e utilisado os

doeumentos dos Ballerini.

(/) Sayigny II. §. 1,01.

kg) Theincr surTves p. 15. 16.

(h) Ballerini Paft. IV Cap. XVIII. N.° VI. (Galland. T.

í. p. 671), Savigny II. §. 102.

(i) Ballerini Part, IV. Cap. XI. N.° I. II. III. (Galland.

T. I. p. G31." 03.2) , Savigny II. §. 102. , Wasserschleben Bei-

trage S. 1. 33.
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instrueçao sobre os assumptos que o arcebispo em visita de-

ve vigiar, e as leis correspondentes estam juntas a ella co-

mo auetoridades canónicas. Divide-se em dois livros, um
dos quaes é concernente á disciplina do clero, e outro á

dos seculares. As leis sam principalmente tiradas das com*

pilaçoens francas em três livros, e em tresentos e oitenta

e um capítulos, cTHalitgar e de Raban (§ 87) (&). Os câ-

nones gregos sam tomados ora da versão de Dionysio, ( ra

da hispanholla, porque assim se via nas compilaçoens cita-

das. Reginon acerescentou a estes materiaes alguns fragmen-

tos dos Padres da Egreja, das falsas decretaes, da íhter'-

prcVãçiio do JJrcviarium , dos capitulares , do direito dos

borguinhoens e dos ripuarios (/). 6) Uma compilação im-

dita em cinco livros, que appareceu verosimilmente na Itá-

lia em meado do século X (m). Tem por base a compila--

cao em sessenta e cinco títulos formada na Irlanda (§ 85).

Alem d^sso contem textos dos Padres da Egieja, da vida

dos sanctos, de Penitenciários, de falsas decretaes, do re-

sumo de Novellas de Juliano, dos capitulares eleis dosjn:-

peradores até Henrique 1.° (919-3T3).. Fez-se d'ella um
resumo em cinco livros (n). 7) Uma compilação inedi-

(h) Theiner sur Yves p. 14. aceusa os Uallerini de terem
pretendido sem razão que Reginon também se servira da com-
pilarão supra-citada N.° 2. Porem a compilarão a o

t
ne os 13a

1-

lerini romettem não é esta } é o grande penitenciário d ?
JEg-

berto.

(/) A primeira edição (Testa compilarão foi publicada por
Joach. JTildebrand. líolmstnd 16ã9. 4. depois appaieceu de-
baixo dn titulo Repinotiís Abb. Prnmí. nsis iíbti duo de eecV-

a disciplina edit. St. líaiuz. Paris. 1G71. 0. uma mi:ito

melhor (pie o conde Aíojps Christiani fez reimprimir , Vionna
.1705. 4. A compilarão encontrado lambem em JJart::heim cone.

Gorm. E. II. p. -138. Uma nova efl^çao acaba de apparceer aom
o titido. Ucginonis Abbatk» IVurniesnsis Libri duo de synoda-
libus causi^ < t di ciplinis mleben
Lio ií o.

(m) BaUeriniPart. IV. ( it. N.° l\
*• p- '•'

. II. §. i . i-oo:3.

(n) ') heiner disouieit. p. .
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ta em dose livros formada provavelmente na mesma épo-

ca em Allemanha ou em França (o). E' um extra-

cto do numero 2 augmentado de muitos concílios ger-

mânicos e gaulezes. 8) A compilação d'Abbon , abba-

de de Fleury, composta no fim do século X (p) j con-

tem cm cincoenta e dois antigos textos dos concílios, de-

cretaes , e capitulares, do Breviarium dos Visigodos e do

Epitome de Juliano, ligados entre si por exposiçoens do

compilador (q). 9) A compilação de Burchard , bispo de

Worms (r), composta de 1012 a 1023 (s). E' dividida tm
vinte livros, em que se seguem os diversos textos sem liga-

ção em uma ordem assaz arbitraria (i) : o prefacio indi-

ca como fontes da obra uma compilação de cânones que

nao determina, os cânones dos apóstolos, os concílios ul-

tramarinos ,
germânicos, gauleses e hispanhoes os decretr s

dos pupas, oTestiiniento velho e novo, os esc ri tos d os. após-

tolos , d iycrso» de Padres da Eg reja e três penitenciários (tt).

(o) Ballerini Rart. TV. Cap. XVÍII. N.° VII. (Galland. T.

I. p. 674), Savigriy TI. §. 104., Tfreíher disquisit p. 303-3.3.,

Wasserscliíeoen Beitrãge S. 31-46.

(p) Ballerini Part. IV. Cap. XI. N.° IV. (Galland. T. I.

p. 632), Sayigjiy II. §. 102.

(q) Está inserto em Mabillon Vetera analeeta (ed. II. Pa-

ris. 1723. foi.) p. 133-4Í5.

(r) Ballerini Part, IV. Cap. XTT. et Cap.XVTII. N.°XII.
(Galland. T. f. p. 638;40. 67 4), Savigny II §. 102.

(s
v

A. primeira data deduz-sedo L. II. c. 227. (c.I. D.LXXFI)",
a segunda de que os decretos do syuodo congregado n este

mesmo anno em SeHgenstadt , nao fazem parte integrante da

compilação e somente estarei annexos a ella.

(i) D. Burchard i Wormaciensis ecclesia? episcopi Decreto-

mm I^ihri XX. ex Conciliis et orthodoxorum patrum decretis,

tum ctiam diversarum nationum Synodis, seu loci comraunes

congosti, in quibus totum ecclesiasticum múnus luculenta bre-

vitate , et veteres Ecclesiaruin observationes complectitur. Opus

mine primum excussum , omnibus Ecclesiasticis ac Parochisap-

prime necessarium. Colonife MDXLVIIT. fo!. min. Outras edi-

çoetís appareeeram em Paris 1549.8. e em Colónia 1560. foi.

(k) Este prefacie soffreu ulteriormente uma immensidade de

mudanças nas ediçóens. Foi impresso na sua forma primitiva
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Todavia um exame punctual demonstrou que Burchard

apenas bebeu na collecçâo indicada com o numero 7,ea
reproduziu em grande parte (t?). Ora sendo esta collecçâo

extraída por seu turno (w) da compilação dedicada a Anselmo

(n.° 2) já se explica como os concílios gregos em Burchard

sam copiados da versão de Dionysio, exceptuando somente

algumas passagens. Burchard também tirou; de Reginon al-

guns documentos, com particularidade textos de capitula,

res e de Raban ; somente para lhes dar mais auctoridade ac,

cresceiitou na rubrica o nome dalgum concilio ou dal-

gum papa. Estas falsas indicaçoens foram reproduzidas pe.

los compiladores ulteriores que beberam em Burchard. Ain-

da existe um extracto inédito de Burchard, do século Xíl{
(?/). 10) Uma compilação inédita do século Xi , dividida

.em seis livros e achada em um manuscrito de Tarragona

(%). 11) Um' guia para a disciplina ecclesiastica extraído do
resumo em cinco livros mencionado em N.° 6, e de Bur-

chard (a). 1^) Um penitenciário inédito em dois livros, com*
pilado das obras de Halit£'ar (§ 87), de Raban Mauredò
Burchard (6). 13) A preciosa compilação inédita d'Ansel-

mo, bispo deLucca(t 1086), em treze livros (c). Os sete

.è authentica pelos Èaílerini Part. IV. Cap. X1T. (Galland. T.
I. p. 635).

(v) Theiner disquisit. p. 308-16. Wasserschleben Beiírãge
S. 38. adopta uma opinião differeute.

(tv) Eis o motivo porque esta compilação era anteriormente
olhada como a fonte directa, de Burchard } Theiner sur Yves p.
13. 14. , Richter Beitrage S. 52-75.

(y) Theiner sur Yves p. 61. Sem razão se lhe tem ainda at-

tribuido outra (§. 87. nota i).

(*) BaUerini Part. IV. Cap. XVIII. N,° X. (Galland. T.
I. p. 673).

(a) Theiner disquisit. p. 305-7.

(b) Theiner disquisit. p. 336.

(c) BaUerini Part. IV. Cap. XIII. (Galland T. I. p. 640-

45), Sarti de ciar. arehigymn. Bonon. profess, T. I. P. II. p.
191-94.

, Anselmi epislola nunc primum vulgata acc. i^i decre-
ti.m nis. Anselmi animadversiones M. A. Monsaerati. Lucse
fC2J . 8. , Savigny II. &. 103. . Richter de emendator. Gratia*

W. L. lò A.
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primeiros Um por base a colleeeao dedicada a Anselmo-,

osseis últimos da de Burchard. Por conseguinte os concilies

gregos sam produzidos n'elJa segundo a versão de Dio-

nysio; todavia alguns o sam segundo aversão hispanhol-

la ou mesmo segundo uma versão particular. 14) Uma
compilação inédita em setenta e quatro títulos, cujos

mater iaes sam todos tomados da precedente [d) 15) Uma
compilação inédita em nove livros , composta pelo fim do

século XI sobre Anselmo e Burchard, mas não desprovi-

da de documentos próprios (é). 16) Uma compilação da

mesma época, em treze livros haurida em grande parte em
Anselmo e Burchard , porem contendo alguns documentos

cujas fontes sam desconhecidas (/). 17) Uma compilação

da mesma época , em treze livros, diferente da precedente

(g). 18) A compilação não impressa do cardial Deusde-

dit, em quatro livros, composta no fim do século \i (h) t

Os cânones gregos sam reproduzidos em grande parte se-

gundo a versão de Dionysio, e também segundo as anti-

gas versoens itálica e hispanholla. Os cânones publicados

n'estas du;is ultimas versoens acham-se na ultima das três

antigas compilaçoens itálicas retro-mencionadas (§ 81), á

vista do que se pode pensar que o auetor também fez uso

d^ella. Diversos documentos raros foram tirados directamen-

te dos archivos de Roma. 19) a compilação inédita de Bo-

nizo , bispo de Sutri , em dez livros. Foi composta pouco

depois do armo de 1089 (i). 80) Uma compilação inédita,

ni p. 4-8. , Theiner disquisit. p. 363-82.

(d) Theiner disquisit. p. 338-341.

(e) Ballerini Part. IV. Cap. XIII. N.° VIII., Thèinérdis-

quisit. p. 383-97.

(f) Savi^ny IT.-&. 103. , Theiner sur Yves p. «58-6.?.

(q ) Ballerini Part. IV. Cap. XVIII. N.° VIII. (Galland.

T I. p- 672-)

(A) Ballerini Part. IV. Cap. XIV. (Gallanrl. T. I. p. 646

56), Zaccaria de duab. antiq. can. collect. ParsII. (Galland. T.

II p. 743-63), Pertz,Italian.ReiseS. 86-88., Saviçny II. §. 104.

(i) Ballerini Part. IV. Cap. XV. (Galland. T. I. p. 657-61),

Noticias e extractos dos manuscritos da bibliotheca nacional.

Tom. VII. P. II. p- 74-83.
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em três secçoens , da mesma época (&). Offerece a parti-

cularidade de que a divisão por secçoens nâo se refere ás

matérias, porem á natureza das fontes. A primeira contem

decretaes authenticas e falsas cm ordem ehronologica; a

segunda cânones dos concílios também por ordem chrono-

logiea; a terceira textos dos Padres da Egreja e compila-

çocnf de direito romano e franco, classificadas systemati-

camente em vinte nove rubricas. As duas primeiras secçoens

pam exclusivamente tornadas do Pseudo- ísidoro ; e a ter-

ceira quasi toda de Burchard. Existe um resumo dVllaem
um manuscrito (/).

c21) Uma compilação inédita, em dois

livros, do século XI ou XII (m) ; o primeiro capitulo do
primeiro livro tem por titulo : da supremacia da Egrcja
de Roma (»). %%) Urna compilação*inédita em sete livros

do principio do século XI f, extraída em parte dWnsel»
mo e das çollecçoens citadas em os números & eS0(o).S3)
A Pannormia 'd'Yvo, bis; o de Chartres (| 1115) em oito

partes (p). E' quasi unicamente tirada de Burchard e da
eollecção em três secçoens citada em N.°SO; d'ahi proce-
de que os concílios gregos figuram nV;lla

,
parte segundo a

versão de Dionysio, e parte segundo a hispanholía (</). As

(*) Ballerini Part. IV. Cap. XVIII. N.° IT. (Galland. T.
1- P- 609), Thejrier sur Yvos p. 17-20., Savigny II. §. 105.
109. Wasserschleben Beítrage P. 44-77 , emitte urna opinião
inteiramente differente acerca desta eompilação e da sua relação

1 os N.° 23 e 21.
(') Tlieiner sur Yves p. 40-50.
(ira) Ballerini Part. IV. Cap. XVIII. N.° III. (Galland. T.

1. p. 669).
(ra) IliSle primeiro capitulo foi algumas vezes transcripto em

spparado, e assis? publicado por Wendelstcin com a compilà-
r 10 de Diqnjsio. Depois também o incorporaram nas compila-
$pem dos .concílios, Mansi Cone. T. I. col. 71-77

(o) Ballerini Part. IV. Cap. XVITI. N.° V. (Galland. T.
1- P- 671), Theincr disquisit. p. 345-56.

CP) Ballerini Part. IV. Cap. XVI. (Galland. T. I. p. 661-
*6), Theiner sur Yves p. 26-43., Savigny II. §. 10G-9.

v W Portanto os Ballerini não tem razão em" pretender que
Ivo bebera principalmente na compilação hispanholía falsificada.
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matérias copiadas estam reunidas em um bom plano (r).

Descobriu-se em um manuscrito um resumo da obra (s).

24) O grande decretum em seíe partes , attribuido ao mes-

mo Yvo (£); é uma reccpilaçao assaz grosseira de Bur-

chard, da compilação em três secçoens e da Pannormia,
ou esta ultima obra serviu de base e as outras de comple-

mento (w). Será Yvo realmente oauctorfHa bastantes pre-

sumpçoens para se duvidar d'isso. Existe um resumo inédi-

to em dezeseis partes que verosimilmente procede d'Hugo
de Châíons, contemporâneo d' Yvo (v). 85) A Pannor-

mia, conjunctamente com a compilação em três secçoens e

a de Burchard, serviu de thema para outra compilação em
dez livros (n>) similhapte ao Decretum , e que parecia pro-

ceder d^ildeberto , bispo de Tours (t 1134). Achou-se

egualmete em um manuscrito um resumo composto por

(r) Existem duas ediçoens doesta Pannormia : Liber Decre-

torum sive pannormia ed. Sebastian Brandt. Basil. 1499. 4,
7

Pannormia seu Decretum Ivonis Carnotensis restitutum , cor-

rectuni etemendatum ed. Melch. a Vosmediano, Lovannii lõ57.

8. Não se encontra na collecção das obras completas d'Yvo.

(s) Theiner sur Yves p. 50. 51, , Savigny II. §. 106. nota

d, — Theiner attribue este resumo a Hugo de Châlons , p

que Savigny contesta com rar.ao.

(<) Vejam-se os auctores citados nota p.

(u) Decretum D. Ivonis episeopi Carnutensis septem ac de-

cem tomis sive partibus eonstans. — Cura acstudioJo. Molimei.

Lovanii MDCLXT. foi. Joào Frouton publicou nas Opera Ivo-

nis. Paris 1647. II. vol. foi. outra edição correcta em conformi-

dade com outro manuscrito. Sarti não quer ver n,isso o decreto

na sua forma primitiva
}
pretendia ter achado a obra authenti-

ca em um manuscrito de que prometteu dar uma descrição em

um supplem nlo^ porem o seu continuador Fattorini não com-

nriu a promessa, De claris archigymnasii Bonon* profess. T. I.

P. I. d. 249.

(v) Theiner sur Yves p. 55-53. , Savigny II. §. 106 . Mota

d., Kind Summarium 1832. Lieferung 15. S. 280.

(w) Ballerini Part- IV. Cap. XVIII. N-° XIV- (Galland. T.

I. p. 675), Theiner sur Yves p. .31-39. j
Savigny H. §. 106.

Note/.
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Ilaimon, de Châlons (f 1113) flr>. M Uma compilação

medita em quinze livros, denominada compilação de Sa-

ragoça em virtude do manuscrito em que foi achada (?/);

íís matérias foram principalmente hauridas em Anselmo

de Lucca e no Decreturn attribuido a Yvo. @7)Uma com-

pilação inédita em dez livros, inteiramente extraída da pre-

cedente (*)• '28) Uma compilação inédita em quatro par-

tes, recopilarão de Burchard e do Decreturn d'Yvo (a).

£9) Um penitenciário em nove títulos (6). Vários documen-

tos n'elle comprehendidos demonstram que foi escrito no

século XII. (e). 30) A compilação inediía ê*wti presby-

tero hispanhol chamado Gregório, a qual tinha rui frente

o nome de Polycarpo e provinha do segundo quarto do século

XII (d). E' dividida em oito livros cujocontheudo é princi-

palmente auferido ern Anselmo de Lucca e na collecçâo

dedicada a Anselmo. (31) Finalmente a obra d'Algerus,

de Liege, sobre a caridade e a justiça (e), a qual deve ter

sido composta no primeiro quarto do século XII. Contem
um tratado em três secçoens sobre a disciplina eccJesiáStfr»

ca, com textos auxiliares que denotam que o auetor tirou

partido de Burchard e d'Anselmo de Lucca (/).

§ 96.-2) As collecçoens de Graciano e do cárdia!

Laborara.

A's compilaçoens já descritas se liga a que Graciano

(. ) Theiner sur Yves p. 51-55., Savígny II. §. 1*06. Nota 7.
*

(y) Ballerini Part. IV. Cap. XVIII. N.° XI. (GalIand.T.
I: p. 675), Savigny II. § 104., Theiner disquisit. p. 356-59.

(z) Theiner disquisit. p. 360-62.
(a) Theinc>-3ur Yves p. 62. 63.

{bl JBaTícThn Part. IV. Cap. XVIII. N. XIII. ffcaíland. T.
I. p. 674).

(t) Foi publicado por Ant. Ãçôstirto ('§. ,
c 7. Nota l).

^ <jl) Balterini Part. IV. Cap. XVII, (Galland. T. I.j>. G66-69J
Thtinrr "disquisit. p. 341-45.

i>) Martene Thesaur. aneedot. T. V, p. 4Q20-U38.
(/) Ricbter Beitrage S. 7-17.
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(g) , monge do mosteiro de S. Félix, então pertencente á

Ordem dos Camaldulenscs (h) , compoz pelo meado do sé-

culo XII (i). Porem nao é somente uma compilação; a

fallar a verdade é um tratado scientifico e pratico sobre to-

do o direito canónico, contendo a citação litteral das leis

como textos subsidiários , a analyse dVstes textos e a con-

ciliação das anomalias. Divide-se em três partes principaesí

a primeira trata logo individuadamente das fontes ecclesias-

ticas, depois dos órgãos das leis da Egreja ou das pessoas

e officios ecclesiastieos. A segunda contem trinta e seis ca-

sos de direito : o caso é primeiro exposto succintamente

;

depois segue-se a indicação das qucstoens a que dá legar

e

os textos sobre que repousa a sua solução. No caso tri-

gésimo terceiro, a terceira questão traz um tratado expli-

cito sobre a penitencia, que depor si forma quasi uma obra

pequena. Graciano seria determinado a isso pelo exemplo

dns compilaçoens anteriores, em que a penitencia também

formava d^ordinario uma secção de per-si (k). A terceira

parte trata do culto. O nome que toda a obra recebeu do

auctor não é certo (/). Os textos subsidiários sarn hauridos

(g) J. H. Bòhmer de varia decreti Gratiani fortuna. Ha-

lie 1743. Em frente da sua edição do Corpus júris canonici). P.

J.de Riegger do decreto GratianíTVindob. 1Y60.8. (Schmtdt

Thesaur. jur. eccles. T. I. N.° III.), J. A' a .Riegger de Gra-

tiano autíiore Decreli (Opuseul. Friburg. tÍÍ9. 8. N.° X.), Sar-

ti de ciar. archigymn. Bonon. profèss. T. I. P. I. p. 259-82, Este

ultimo rectificou muitas asserçoens e supposicoens erróneas das

dissertaçoens anteriores.

(h) Sarti provou-o amplamente. Graciano abraçou esta re-

gra, ou em outro mosteiro onde se achava anteriormente, ou

em Bolonha.
(i) Sobre esta data veja-se Savigny IV. P. 126. 130-34. Uma

chronica citada em Warnkònig Flandrische Ptecbtsgesch. I. 49.

indica o anuo de 1151.

(k) Segundo Sarti este tratado foi primeiro publicado em se-

parado por Graciano, e talvez mesmo empregado também nas

escolas, e só ulteriormente incorporado por elle na grande com-

pilação.

'(/) Os glossadores remettem cora as palavras in àecretis aos
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em todas as fontes do direito , nos cânones apostólicos, nos

decretos dos concílios, nas decretaes verdadeiras e falsas,

nas obras dos Padres da Egreja, nos três penitenciários de

que Uurchard também tirou partido (m), no livro de chan-

cellaria e no Ritual da Egreja romana (§ 94) , no direito

romano, nos capitulares dos reis francos, e também em
obras puramente históricas. Estes fragmentos nao sam tira-

dos de suas fontes primarias, porem doutras collecçoens

,

nomiadamcnte da compilação em três secçoens. D 'esta ul-

tima obra se introduziram na compilação de Graciano vários

erros que ficaram inexplicáveis até estes últimos tempos (w).

Graciano também se serviu de Burchard, AnselmodeLi c-

ca (o) , da compilação em nove livros (p) supra-designada

em n.° 15, da de treze livros mencionada em n.° 16, das

d^vo, (7), e do tratado (TAlgerús de Liege (r). O em-
prego d'estas diversas obras explica também como os concí-

lios gregos figuram ora na versão de Dionysio, ora na ver*

são hispanholla, e lambem como os mesmos cânones sam
algumas vezes produzidos em diversos logares segundo dif-

fei entes versoens (s). Se Graciano tivesse auferido diiecta-

textos de Graciano. E* também o que faz Alexandre ITT. (1 180)
noe. 6. X. de despons. impub. (4. 2). Um tanto maistardede-
ftominou-se a compilado Discordaniium canonvm concórdia , e no
século XIII já se jnlgava que este nome provinha do mesmo auc-
tor

:,
Savigny

, Histoirc* du Droit romain au moyen-âge Part.
III. §. 190. Nota a. Opinião errónea, porque assim como ob-
servou Sarti , este nome não se encontra nos manuscritos mais
antigos e quasi contemporâneos. Mais para o diante, a compi-
lação recebeu também o nome.de Decreium.

(m) Sam o penitenciário romano (§87. Nota fc), o deTheò-
doro de Cautuaria .(§ 85. Nota i) , e o attribuido a Bède (§87.
Nota n). . -

(n) A honra d'esta descoberta pertence a Theiner sur Yv? ;
:

j>. 63-80.

- (o) Theiner disqnisit, p. 376. 377.

[p) Theiner disquisit. p. 385. 386.

(ç) Theiner sur Yves p. 60.

(»•) Esta descoberta pertence' a Richtér Beitíage p. 7-Í7.
Por exemplo Cone. Nicaen. c. 17. (c t 2. D. XLA IX. e 1
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mente 1 «is suas eilaçoens dos concílios gregos na compilação

d 'Adriano ou na compilação hispanholla, teria seguido com
regularidade a mesma versão (/). Por conseguinte a sua

obra , como compilação, não era essencialmente differente

das precedentes
;
quando muito distinguia-se d*ellas por uma

maior abundância (u). Nâo foi eila a única emprezadVste

género n'aquella época; porque em 118$, o cardial La-

borans publicou uma compilação que, no seu contbeudo

,

ofíerecia grande similhança com a de Gracíano. Esta com-

pilação é dividida em seis livros; os cinco primeiros divi*-

dem-se por seu turno em varias partes, e estas partes em
-titulos ou rubricas debaixo das quaes sam classificados os

diversos textos. O sexto livro nâo é mais do que um epi-

logo a fim de recapitular todo o trabalho (v). Segundo a

opinião dalguns historiadores, Omnibonus havia compos-

to uma Concórdia discordantium canonumj porem esta as-

serção firma-se em um equivoco (w).

§ 97.-3) Fontes nos reinos do norte.

Em Inglaterra, nao appareceu n^este período nenhu-

c. 8. c. XIV. q, 4), Cone. Laodic. c. 12. (c. 4. t>. XXIV.,
c. 6. D.LXI).

(i) Verdade e que que Sarti pretende òom este fundamento

que Graciano corrigiu algumas faltas commetidas por Burchard

e yvo nas Rubricas. Porem estas correcçoens sam incontestavel-

mente auferidas d'Anselmo ou da compilação em três secçoens.

(u) Por tanto sem razão se quer ver na obra de Graciano ten-

dências inteiramente especiaes, como para restabelecer o estudo

despresado do direito canónico, ou para oppor uma compilação do

direito eeclesiastieo ás collccçoens de Justiniano exploradas com

novo zelo. De facto o direito canónico não estava de nenhum

modo despresado , e as compilaçoens também lhe não faltavam-

(v) Ughelli Itália sacra. T."lTL Archiepisti. Florent. N.°

30. , Sarti de claris archigyiíin. Bonon. profess. T. I«'P«. *• P*

218. Esta compilação é attentamente descrita por Zaocari^Dis-

s?.rt. latin. de rebus ad histor. atque antiquit. ecclesise pefti-

nentibus. (Fuíginiâe Í781. 4.) Tom. II. Diss. XIV. (GallatuU

T. II. p. 5W-") , Theiner dbqnisit. p. 399-447.

(rv) Sarti de ciar. archig} mn. Bonon. profess. T. I. P. L p- 2Vj2 *
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ma compilação de grande extensão e somente succintos ex*

tractos que apresentam analogia com os capítulos dos bis*

pos na monarquia dos francos. DVste numero sam as leis

pro\avelmente promulgadas entre 949 e 95S ,
para os cie*

rigos de Northumbria (x) ; os canor.es queappareceramno

reinado d'Edgar cerca de 960, nos quaes se encontram mui*

tas disposiçoens sobre a penitencia (y) ; os cânone* sobre á

reforma do clero (a) colligídos pela volta de 970 para o

bispo Wulfin por jÉlfric que por certo era monge 5 em
fim as leis ecclesiasticas publicadas cerca de 994 pelo mes*

mo iElfric (a) , as quaes não sam outra coisa mais do que

uma traducçâo anglo-saxonia dos capítulos de Théodulfo

d'Orleans (§ 86). Em quanto ao resumo feito pela volta

de 1040 da grande obra do arcebispo Egberto
, já se fez

menção d'elle (§ 85). Alem de que a disciplina ecclesias-

tica foi poderosamente sustentada pelas disposiçoens que to-*

maram os reis nas dietas. Taes sam as leis d'Alfredo-0-

Grande (871-901); o tratado d'este com Guthum, rei dos

Dinarnarquezes, tratado renovado pelo anno de 906 no
reinado d'Eduardo-0-Velho ; diversos estatutos (TiEthefe*

tan (9§8) e dVEdmundo (944); a primeira parte das

íeis d'Edgar (967), em cujo reinado se começou a clas-

sificar as leis em ditas secçoens, segundo ellas tratavam

de matérias erclesiastkas ou seculares ; o livro das con?-

tituiçoens d'^Ethelred (1008), as decisoens da dieta de
>Enliam (1009) ; as leis ecclesiasticas d'^Ethelred (1018)

;

(x) Encontram-se em Wilkins Cone. Britann. T. í. p. 218
i2í. , Mansi Cone. T. XIX. col. 67-70.

(y) Estam impressos em Wilkins Couc. Britann. T. I. p.
223-239, Mansi Cone. T. XVIII. col. 514-26.

(*) Encohtram-se em Wilkins Cone. Britann.T. I.p. 250-55,
e 'menos completas segundo Spelmann em Mansi Cone. T. XIX.
col. 697-702.

(a) Estam impressas em Wilkins Cone. Britann. T. I. p.
765-82. Mansi reproduzi u-as duas vezes por equivoco, mis traduc-
ropn* latina* «FWilkin* e de Spelmann. Cone. T. XTX. col.
2170-94. 703-14.

W. 1 15 B.
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a constituição sobre a paz da Egreja (1014) (e) ; emfim a

primeira secção das leis de Canuto-o-grande (d) , compos-

tas pelo anno de 1032. O que as fontes supra-dcsignadas

haviam fundado , foi consolidado e aperfeiçoado debaixo

dos reis normandos que, desde 1066, occupararn othrono

d'Inglaterra. Testemunha as leis de Guilherme-o- conquis-

tador (1066-87) ; a compilação publicada em nome de

Eduardo-o-confessor, porem que pertencia ao reinado de
Guilherme II (1087-1100) (e), e as cartas dTlenrique 1.°

(1116), Estevão (1136) e Henrique II (1155), sobre as

liberdades da Egreja anglicana. Porem as compilaçoens ec-

clesiasticas anteriores, escritas em anglo-saxonio, caíram em
desuso, visto que não tardou que a maior parte das sés-

episcopaes fossem occupadas por prelados normandos. Por
esse motivo espalharam se alli as compilaçoens de Burchard
e Yvo, mais para o diante também a de Graciano. Na
Dinamarca , Suécia , Norwega e Islândia também se for-

maram fontes particulares, pouco depois de se haverem con-

vertido ao christianismo
;
porem é melhor reuni-las ás do

período seguinte. Na Hungria, onde as instituiçoens ec-

clesiasticas haviam acquirido um caracter durável no tem-

po de seu primeiro rei Estevão, as ordenaçoens promulga*

das por este rei pelo auno de 1016, e as de André 1.° (pe-

ja volta de 1048) , e as de Coimann (cerca de 1103), fo-

ram de. grande importância (/).

(6) Encontram-se nas collecçoens de leis anglo-saxonias de

Wilkins, Canciani e Schmid. A maior parte também foram
insertas nas compilaçoens de concílios de Wilkins e Mansi.

(c) DVstes quatro monumentos do reinado d'j23thelred , o

primeiro e o quarto nao se encontram nas compilaçoens de con-

cílios
,
pelo contrario o terceiro só delias se encontra.

(d) Existe uma nova edição : Legum regis Canuti Magni quas

Anglis olim dedit versionem antiquam latinam ex códice Col-

bertino variantibuslectionibus atqueobservationibusadditiscum

textu Anglo-Saxonico edidit. J. L. A. Kolderup Rosenvinge.

Hauniae 1826. 4.

U) Veja-se para mais amplas informaçoens G. Phillips En-

glisclie Reichs und Rechtsgeschichte (Berlin 1827. 8.) § XXV.
(/) Também se encontram na compilação de concílios de Mansi.
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§ 98. —C) Estado do direito canónico desde o século XII
ale o XV. 1) Direito commum. a) Os

concilios geraes.

Em quanto os auctores de collecçoens particulares, os

concilios provinciaes e diocesanos, e alguna soberanos pios

trabalhavam dest'arle para o bem da Egreja , haviam-se

suscitado muitas dificuldades e contestaçoens que se tenta-

ram resolver nos conciiios geraes segundo o antigo uso.

Comtudo como o Oriente se havia separado da unidade so-

mente os bispos do Occidente tomaram parle nelles. O pri-

meiro foi oconciii ) de Lalran congregado ápoz a contesta-

ção das investiduras; depois seguiram-se os concilios de La-
tran segundo (1139), terceiro (1179). Estes quatio concí-

lios independentemente das difliculdades politicas edogma-
Mcas que haviam sido a sua occasiâo immediata , decreta-
] am muitos cânones da mais alta importância e d'uma in-

fluencia poderosa. O mesmo succedeu com os concilios de
Leão primeiro (1845) e segundo (1274) e com o de Vien-

na (1311). Estes sete concilios ligam-se dignamente comos
oito concilios geraes dos tempos anteriores , e aonde as fon-

tes existentes não bastavam já ás -novas relaçoens e necessi-

dades fizeram esforços para as regular por meio de legisla-

rão geral.

§ 99.

—

b) Recepção da collecção de Graciano nas

universidades.

Desde a segunda metade do século XT havia-se des-
pertado no Occidente uma actividade intellectual absoluta-
mente particular que logo se apoderou também das scicn-

cias elhes imprimiu uma nova direcção. Ella teve natural-
mente por orgâos os estabelecimentos eeclesiasticos e secii<

lares d 1

instrucção que com quanto obscuros e definhados,
"xistiam desde tçrripqs remotos. Os de Paris e Bolonha ac-
'juiriram.logo grande celebridade. A estas duas cidades af--

fluíam os mancebos de todos os paizes; e Relias estudavam
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as compilaçpens admittidas de direito pratico , voltavam á
sua pátria com os conhecimentos acquiridos, e ahi os e«-?

palhavam pelos seus escritos já como advogados já como
juizes. Deste modo as universidades se tornáramos focos da
vida intellectual,e a decisão com que rejeitavam ouappro-
\avam faziam lei para quasi toda a Europa. Por conseguin-

te ao lado da legislação positiva surgiu um novo elemento,

a auctoridade da doctrina que a dominava quasi de todo >

e mantinha a uniformidade nas suas diversas partes. Esta

actividade desinvolveu-se primeiro sobre a compilação de

Graciano. Esta compilação havia apparecido em Bolonha

na época em que a escola de legistas fá alli havia altingido

um alto grau d'esplendor; e demais d^sso tratando d'uma
matéria que offerecia por si mesma immenaa importância,

logo se tornou objecto d^nsino , talvez das liçoens do mes-

mo Graciano. Por este motivo nasceu com a compilação

uma nova escola que, sem nenhuma recommendaçâo espe-

cial , lhe valeu consideração e acolhimento em toda a Eu-

ropa (g). Os professores d'esta escola eram denominados Ma-
gistri, um pouco mais tarde Doctores decretorum , e os

seus membros em geral canonistas , decretistas ou decreta-

listas (h). Independentemente do ensino oral, a actividade

dos mestres assignalava-se por meio de trabalhos escritos.

Estas producçoens eram principalmente glossas, isloéexpli-

caçoens annexas ao texto, a fim de serem copiadas e espa-

lhadas como todos os outros livros (?). No principio, estas

glossas eram muito succintas, e podiam escrever-se entre as

linhas; mas pouco depois fizeram-se á margem mais desin-

(g) Segundo o calendário de Bolonha esta compilação foi ap-

provada e muito expressamente recommendada por Eugénio III

:

porem a falsidade dVste calendário é* hoje reconhecida geralmente.

Savigny HistoireduDroitRomaUxau moyen-âge Part. III. §. 4.

(h) Savigny prova Part. IV. r>, 47?. que estas expressoens

eram indifferentemente empregadas uma pela outra.

(i) A relação das ditas glossas com as annotaçoens escritas nas

liçoens oraes é mui claramente exposta por Savigny Part. III.

cap.XXIV,
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volvidas que pouco apouco terminaram por formar uma es-

pécie de cominentario seguido. Um tal commentario ou

serie dVsdarecimentos acerca de todo o texto por um mes*

mo jurista chamava se appáratus; de ordinário continha

j>Íosgas dos escritores precedentes. Mais para o diante as ex-

plicaçoens do texto receberam mais nexo entre si , e desde

logo lambem o nome de eommenlarios. Os primeiros glos-

sadores da compilação de Graciano, pela maior parteseu»

discípulos e sueeessoies em Bolonha , nào composeram ve-

rosimilmente senão suecintas glossas interlinearias. Entre el-

ks, cilam-se Paucapalea , Omnibonus. Sicardo, Ansal*

do e outros (k). As glossas de Rufino, Sylvestre, Joh Fa-

ventino, Joh. Hispano, Petr. Hispano, Estevão deTour-
nay e outros já eram mais desinvolvidas, mas ainda estam

em parte inéditas , e em parte sam apenas conhecidas pe-

los appáratus dos mestres subsequentes. Um grande com-

mentario ainda inédito, intitulado Summa deeretorum^foi

começado por Huguccio de Pisa (/) , e depois da sua mor-
te (1210) continuado, pelo anno de 1&4V7, por Johanne*
de Deo, mas não terminado de todo (m). Em fim Johan-
nos Teutonicus escreveu sobre o decreto

9
cerca de 1212,

um appáratus que, pela volta de 1^36, foi augmentado e

correcto por Barthólomeu de Brescia , e foi admittidocom
esta forma nas ediçoens impressas.

§ 100. — c) As collecçoens de decretaes anteriores a Gre-
gório IX (n).

Pouco tempo depois de Graciano, o direito ecclesias-

(k) As melhores investígaçoens acerca (Testes glossadores Sé

«los*seguintes sam as fci!as peias ahbades da ordem dos Camal-
dulenses Maurd Sartí

(f 17G6) e Mauro Fattoríni
(f 1789) na

ília obra já citada varias vezes, porem não terminada. Sobre e%-

ra obra e outras auetui idades veja-se as info-rmaçoens submi-
uist radas por Savigny. Part- Xíi. cap. XVII.

(/) E* anaJysado por Sartí de claris archigymnasji Bonort.
profes». T. I» P. I. p. 27 1. 273. 275. 297.

(m) Sarti T. I. V. II. p 194., Savigny Pai*. V. p. 425.
(w) Sobre esta matéria veja-ye Sarti T. I. V. I, p. 25g-
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tico enriqueceu -se com novos decretos dos concílios cecu-

menicos e, era virtude da auctoridade poderosa de que go-

mava a sáncla-sé espalbaram-se decretaes e rescriptos em to-

das as direcçoens. Como estes documentos circulavam iso-

ladamente fora da compilação em uso, denominavam-se
extravagantes. A sua multiplicidade tornou logo necessá-

rias novas compilaçoen? ; eis aqui as que se conhecem: 1)

Uma compilação em cincoenta partes (o) , a primeira das

quaes contem somente os decretos do terceiro concilio de

Latran(I179) , e as outras as decretaes de differentes pa-

pas, nomiadamente d^Iexandre íll
(f 1181); as ultimas

sam de Clemente III (1191) %) Uma compilação inédita

que , depois dos decretos do concilio de Latran , contem

decretaes dos papas desde Leão 1.° até ao ultimo quarto

do século XII , ern uma serie de sessenta e cinco títulos,

e depois cânones dos concílios e outras matertas (p). 3)

Uma compilação também em sessenta e cinco títulos , ex-

traída da precedente {q). 4) Uiwa compilação inteiramen-

te similhante, em cincoenta e nove rubricas, foi descober-

ta em um manuscrito em Bruges (/•). t>) Na mesma epocn,

e pelo anno de 1190, Bernardo, então preboste do cabido

de Pavia, que foi professor em lioma e em Bolonha, com-

poz um Breviarium d'ext.ra vagantes, no qual reuniu anti-

gos documentos que senão encontravam em Graciano, e a5

5 8., Aug. Theineri commeJritaCio de Romanorum Pontifícum

epistolarum decretaiium ántiquis cdHéctSoiribiis . Lips. 1829. 4.

Também nas suas disquisit. criticai p J-109^, Recherches sue

plusieurs colleetions inodites áe déerélales du moyeii-âu;« par

Aug. Theiner. Paris. 18.32. 8. («as suas disquisit. critica p.

111^37).

(o) Theiner comment. p 5-11.. Richter de ined. coli-cr.

p. 14-17. Enontra-so nas compilaçoens de concilias, com espe-

cialidade em Mansi T XXII. col. 248-4Õ4.

(p) Esta corri ->i'aoa<> foi adiada e descrita por A. L. Rtchter

de inédita .decretaiium eoliectione Lipsiensi. Lipsiee 183f>. 8.

(q) Esta compilação foi publicada secundo um manuscrito

de Cassei por J- H. Bobnijr na sua edição do Corp. jur. cai».

T. II. App. col. 181-310.

(r) Théhier Recherch.es p, 19-25.
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decretaes desde Alexandre III até Clemente III (s).Clas-

sificou-os pela ordem das matérias em títulos e rubricas , e

dividiu tudo em cinco livros sem titulo. O código de Jus-

tiniano serviu-lhe manifestamente de modelo. Os seus ma-

teriaes sam principalmente hauridos nas duascompilaçoens

em sessenta e cinco títulos mas lambem se tirou partido da ou-

tra em cincoenta partes. Este Breviarhim de Bernardo to*

mou Ioga r ao pé da compilação di Graciano na escola de

Bolonha, foi também glossado , e, por ser a primeira com-

pilação reconhecida d\Extravagantes , denominado compi-

laiio prima (£). Pouco depois fez se um resumo dMle. (u).

6) As decretaes d^Innocencio 111 (1198-HIG) foram a

principio objecto d'uma compilação do diácono Rainerio,

monge em Pomposi , feita no terceiro anno da exaltação

d^ste papa sobre os três primeiros livros de suas Regerta,

porem nao foi recebida (v). 7) Uma compilação de Gilber-

to nào era conhecida até hoje senão por nome (w)
\
porem

esta compilação é provavelmente a que acaba de ser des-

coberta em um manuscrito em Bruxellas. A de Rainerio
loi útil a esta, em que se encontram decretaes dos cinco

primeiros aunos d'Innocencio IÍI {x). 8) Depois de Gil-

K (s) SartiT.I. P. I. p. 302-5. P. II. p. 194. ,Theinercomment.
d. 3-12. 41 4íi.

(t) Foi primeiro impresso com outras três antigas eompila-
çoens de decretaes emLerida 15*6 foi. Esta edição tornada mui
rara é devida a Ant. Ago^tino então bispo deLerida. Ph.Lab-
bé publicou uma nova edição correcta e augmentada com o ti-
tulo seguinte. Antiqua? collectiones decretalium cura Antonii
Augustini episcopi Herdensis.et Jacobi Cujacii Jc. celebernnú
notis et emendationibus. Parisiis MDCIX. foi. J. A. Rièáger
quiz publica-la cotejando-a com a compilação de Gregório IX

,

porem nao appareceu mais do que o principio : Bernardi brse-
positi Papiensis Breviarium extravagantium cum Gregorii IX.
decretai, collect. adharmoniam revocatutxi. P. I. Friburgi 1T79. 4.

(w) Theiner Recherches p. 20-31.
{v)

^
Theiner comment. p. 14! Foi publicada por Baluze r^:,

suas Epistolarum Innocentii III. Romani pontiíieis libri unde-
cim (Paris. 1682. II. vol. foi.) T T. d. 548-608.

(W) Surti T. I. P. I. p.303.
(x) Theiner Recherch& p. 3?-43,
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berto seguiu-se Alano, e sobre a sua compilação nada 39

5ab« de certo (y). 9) Outra compilação das decreta es d' In

-

nocencio III é a de Bernardo de Com postella-o-velho

5

formada em Roma mesmo nos archivos d'esta cidade, de-

nominou-se compUatio romana (%). Todavia não foi ad-

mittida (a). 10) Contendo esta compilação varias decretar 1?

que a cúria romana nap havia reconhecido como authenti-

cas Innocencio III mandou fazer em H10, pelo magister

Pedro de Benevento , uma collecção das constituiçoenspor

elle promulgadas até então, e a expediu para Bolonha,

onde foi recebida e glossada por vários
,
principalmente por

Tancredi (è). Como a Compilatw prima , cujo plano foi

adoptado pela maior parte dos compiladores que se segui-

ram , é- dividida em cinco livros e em títulos. Foi a pri-

meira collecção que appareceu com a auctoridade d
1um

papa. Todavia a escola lhe deu o nome de Compilado ter-

{ia pelo motivo que se vae indicar. 11) Pouco depois da

recepção d'esta compilação , Johannes Gallensis , sem du-

vida originário do paiz de Galles, fez outra que devia apre*

sentar a reunião mais completa até então das decretaesan-

ieriores a Innocencio III. Os seus materiaes foram princi-

palmente tirados de Gilberto e Alano (c). A escola reco-

nheceu-a ,
glossou-a , e como pelo seu contheudo se ligava

immediatamente ao Brcviarium de Bernardo, denomi-

nou-a Líber secundus decretalium , ou secundcc decreta-

(y) SartTT. I. P. I. p. 309., Theiner Recherches p. 41-46.

(z) Sarti T- í. P. I. p. 313. P. II. p. 256. Theiner com-

raenf. p- 15-

(a) Um fragmento d'uma compilação attribuida a Bernardo

r?e Compostella encontra-se nas Antiqusa collect. doeretal; (ed.

Paris. 1609) p. 721-30. Parece que se descobriram manuscritos

'la compilação inteira em Bale e em Londres, Haenel Catalogi

Uhror. manuscr. (Lips. 1830 4.) p. 556., Theiner Recherches

P . 43-55.

(o) Theiner comment. p- 15-17. , Recherches p. 55-63. Jèa

<: terceira da compilação citada d'Agostino e Labbé.

(c) Theiner comment. p. 17-19. Recherches p. 32-43.
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ks (d). Eis o motivo porque a compilação de P^drodeBe-

nevento só vem em terceiro logar. 12) Ao pé d'estas obras

figuram outras em que estam reunidas decretaes d 1

Alexan-

dre III e seus successores debaixo de rubricas com as d'ln-

nocencio III; porem sam de natureza secundaria (e). 13)

Depois. do quarto concilio deLatran, appareceu uma nova

compilação contendo os decreto» d'este concilio e as decre-

taes emitlidas por Innocencio III depois do anno de 1210

(/"); foi denominada compilalio quarta e glossada princi-

palmente por Johannes Teutonicus (g). 14) Honório III

(12Í6-27) , successor d
1
Innocencio, mandou fazer egual-

mente uma compilação de suas decretaes, que enviou ás

universidades (h). Em verdade que foi reconhecida n'ellas

como Compilatio quinta : porem como logo foi supplanta-

da pela de Gregório IX, não foi glossada senão por Jaco-

bo d'Albenga, bispo de Faenza (i).

§ 101.— d) As collecçoens de decretaes posteriores a

Gregório IX.

As decretaes estavam disseminadas em numerosas corru

pilaçoens; Gregório IX mandou formar uma nova, prin-

(d) Esta collecçao é* a segunda da compilação citada d'Ago£«
tino e Labbé.

(e) Mansi Cone. T. XXI. col. 1101. menciona uma, que se
encontra impressa em Baluz. Miscelianea ed. Luccse 1762. T.
III. p. 367-91.

(f) Theiner comment. p. 20. Recherches p. 53-63.

(</) Encontra-se com estas glossas na compilação citada d'A-
gostino.

(h) J. A. Riegger de collectione Decretalium Konorii III.
(Opusc. p. 221), Theiner comment. p. 20-24., Savigny Part.
V. p. 108. 109. 120. Part. VI. p. 455.

(0 Q.uinta compilatio, epistolaram decretalium Honorii ter-
tu P. M. nunc rrcons a tribus vett. Mss. in.lucem edita et no-
hs illustrata stutlio et industria Innoc. Cironnii. Tolosae 1645.
foi. .1. A. Riegger publicou uma nova edição correcta. Vienna
17 62. 4.

W. I. 16 A.
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cipalmente segundo as cinco collecçoens recebidas e com as

suas próprias constituiçoens
,
por Raymundo de Pennafort

(f 1275) auditor da Rota e penitenciário; depois enviou-a

em 1^34 ás universidades de Paris e Bolonha (k). Segundo
»e deprehende da carta de remessa , esta compilação , em
virtude das imperfeiçoens das precedentes, devia ser a uni*

ca empregada d'então por diante nos tribunaes e escolas,

e prohibia-se o compor alguma outra sem auclorisação es-

pecial do Papa. Segundo o modelo geralmente adoptado
então era dividida em cinco livros e em títulos. Logo foi

seguida de três breves compilaçoens que todas foram com-
postas com auctorisação do papa , e enviadas ás duas uni-

versidades. Uma d^nnocencioIV (1&43-54) contem os de-

cretos do primeiro concilio de Leão e as decretaes d'este

papa (/), e foi glossada por Henrique cardeal d'Ostia (t 1S54)#
Outra de Gregório X (H71-76) comprehende unicamente

os decretos do segundo concilio de Leão, e foi elaborada

n^ste mesmo concilio (m) ; e Guilherme Duranlis, que n'es-

te concilio havia tomado parte na redacção das decisoens

escreveu um commentario d'ella. A terceira compõem se

simplesmente de cinco derretaes de Nicolau 111(1277-80)

(n). Estas três compilaçoens deviam ser incorporadas na de

Gregório IX, e para este fim haviam os textos sido classi-

ficados segundo as rubricas a que deviam pertencer. Porem

(ft) Theiner comment. p. 25-38. 46-79.

(l) Foi publicada por Bõhmer no seu Corp. jur. can. T.Tl.

App. col. 349-68. A carta de remessa d'esta compilação á uni-

versidade de Bolonha encontra-se também em Sarti T. I. P. II»

p. 214.

(m) Encontra-se nas compilaçoens de concilios. Bohmer pu-

blicou algumas variantes d,
ella no seu Corp. jur. can. T. II.

App. col. 369.

(n) Encontra-se copiosamente glossada e acompanhada das duas

precedentes em um manuscrito da Bibliotheca d'Erlangen ,que

até mesmo contem as bulias da publicação de cada uma das três

dirigidas á universidade de Paris. Gliick Praecognita uberiora

p. 368. Gliick também se funda n ,
ella em Rodolfo} porem este

denomina o Papa Nicolau IV e não Nicolau III.
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Bonifácio VIII (1S95-1303) reuniu-as com algumas decve-

taes promulgadas pelos seus predecessores e porelle mesmo

em uma compilação inteiramente nova, que, comosupple-

mento aos cinco livros de Gregório IX , recebeu o nome

de Libcr sextus, foi publicada em Roma (1^98) em um
consistório de cardeaes, e enviada a Bolonha e Paris (o).

Esta compilação também era dividida em cinco livros eem
títulos. Depois appareceram asdecretaes de Bonifácio VIII
e Benedicto IX (f 1304) que foram isoladamente glossadas

por Johannes Monachus (f 1313) porem não compiladas

com auctoridade papal. Pelo contrario Clemente V (1305-14)

desveloU-se em fazer reunir os decretos do concilio de Vien-

na e algumas decretaes por elle promulgadas, em uma com-
pilação que foi publicada em 1313 em um consistório de

cardeaes, e enviada á universidade d'Orleans. O seu sucees-

sor JoàoXXII também a enviou em 1317a Paris e Bolonha.

Esta compilação é dividida em cinco livros, segundo ocostu.

me As Extravagantes posterioresa esta compilação nao se tor-

naram a colligir authenticamente, antes pelo contrario fo-

ram isoladamente copiadas e glossadas , como aquellas que
haviam apparecido depois do Líber sextus até ClemenLe
V. (p). Por tanto Guilielmus de Monte Lauduno (t 1 346)
glossou três Extravaganies promulgadas por João XXII em
,1317. Zenzelinus de Cassanis (1325) glossou vinte promul-
gadas pelo mesmo papa de 1316 a 13^4; estas decretaes em
cujo numero figuravam as três precedentemente indicadas
vieram assim a formar uma breve compilação. Outras mais
foram glossadas por Joa. Franciscus de Pavinis (t 146G),
e muitas também o não foram absolutamente. Estas Ex-

(o) A bulia de publicação para Bolonha está collocad a á fron-
te das ediçoens impressas. A que foi dirigida á universidade de
Paris encontrou-se em um manuscrito da bibliotheca deGiessen.
Gliick Praecognita uberiora p. 356.

\p) A historia d'estas extravagantes foi pela primeira vez
publicada na obra de J. W. Bickell iiber die Entstehung und
den heutigen Gebrauch der beiden Extravagantensammlungen
des Corpus júrii çanonici. Marbourg 1825. 8.
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travagantès não gozaram naturalmente cTuma auetoridade

incontestada como os textos comprehendidos nas compila-

çoens geraes recebidas (q) , e por este motivo foram reuni-

das muito irregularmente em maior ou menor numero ás

Clementinas, tanto nos manuscritos como nas ediçoens im-

pressas. Todavia pelo fim do século XV appareceu em Pa-

ris , debaixo da direcção de dois doctos , Vital de Theba*

e João Chappuis, uma edição das compilaçoens em uso que

tem uma importância particular para as Extravagantes (r).

Chappuis fez duas compilaçoens : uma comprehendia em
uma ordem nova e em quatorze títulos as vinte Extrava-

gantes de João XXII
,

glossadas por Zenzelinus (s). A
outra comprehendia as diversas Extravagantes disseminadas

nas ediçoens existentes; Chappuis denominou-as por este

motivo Extravagantes communes, e reuniu até setenta. Em
uma nova edição em data de 1503 ajunctou-lhe cinco três

das quaes se achavam já entre as de João XXII, mas

«Testa vez eram revestidas da glossa de Guilielmus, A se-

gunda compilação, para ser conforme com as collecçoens

anteriores, era dividida em cinco livros e em títulos; mas

em virtude de lhe faltarem matérias , o quarto livro só era

apenas indicado por uma rubrica. Desde esta época as fon-

tes do direito canónico appareceram regularmente em três

partes, a primeira das quas continha o decreto, a segun-

da as decretaes de Gregório IX, a terceira o Libersextus,

as Clementinas e as duas compilaçoens d'Extravagantessu-

nra-mencionadas.

(q) Por isso se vê o concilio deBasilea distinguir com todo o

cuidado as reservas papaes consignadas no Curpus juiis d'aquel-

las que so so firmavam nas Extravagantes.

(r) As Decretaes appareceram em 1499, o Sextus , as Cle-

mentinas, e as Extravagantes reunidas em 1500, o Decreto em

Í502.
(s) Encontram-se em algumas ediçoens do século XV. vinte

Extravagantes divididas em quatorze títulos. Não se devem con-

fundir com as supra-meucionadas.
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§ 102.— e) Trabalhos scientificos sobre o direito

canónico (/).

Os trabalhos scientificos seguiram os mesmos progres-

sos que as fontes. Já se tratou anteriormente das glossas e

do appara tus %obre o decreto. Escreveram glossas e appa-

ratos, sobre as decretaes de Gregório IX, Vincenlius II is-

panus pelo anno de 1240, Goffredus Tranensis (j 1245),

e principalmente Sinibaldus Fliscus
,

que occupou depois

a Sé-pontifical com o nome d'Innocencio IV (PM3-54).

Com o auxilio d'estes predecessores , Bernardo de Botono

(f 1266), de Parma, compoz o grande apparato que lhes

ficou constantemente annexo. Depois d^elle a dita compi-

lação foi ainda objecto d'um commenlario d'^gidius Fus-

cararius (t lâ89), e d'uma nova compilação de glossas de
Johannes Andrese

, (1^70-1348) , intitulada Novclla. O
primeiro trabalho sobre o Sextus foi um commentario do
ultimo titulo sobre as regras do direito, composto, por

ordem do papa, por Dinus, que havia concorrido para a
redacção da compilação. Alem disso escreveram glossas e

appa ratos sobre a compilação toda Johannes Monachus
(

1313) da Picardia, Johannes Andrese, Guido de Baisio

,

Zenzelinus de Cassanis. N'este numero quem obteve a pre-

ferencia foi a glossa de Johannes Andrese , composta na

sua mocidade, mas ulteriormente correcta por elles. E'
necessário não a confundir com a Novella que Johannes
Andreae escreveu sobre o Sextus. O mesmo também com-
poz (1326) a primeira glossa sobre as Clementinas, a qual
se tem conservado e foi correcta por Francisco Zabarella (|

1417). Ao lado das glossas e apparatos appareceram obras

mais independentes do texto. Taes sam assumirias (suí?i??iíf),

isto é, esboços geraes sobre o contheudo de títulos inteiros

das compilaçoens. A principio eram simples introducçoehs

(0 Na seguinte exposição utilisamo-nos cuidadosamente de
Sarti e Savigny,
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ás liçoens exegeticas, depois tomaram o caracter d'obras.

E creveram summas d'estas sobre o decreto de Graciano,

Sicardus (w), e Omnibonus ainda que com titulo differen-

te (v) ; sobre a Compilatio prima o auctor d'esta Bernar-

do de Pavia (ií?) , e Dâmaso pelo anno de HOO; e Goí-

fredus Tranensis sobre as decretaes de Gregório JX. Fo-
ram os primeiros ensaios de trabalhos systematicos n'esta

sciencia
;
porem logo foram seguidos d^obras de grande ma-

gnitude, taes como a summa d'Huguccio de Pisa (j 1^10)

sobre o d<creto, e a d'Henrique cardeal d^stia (f 1S54)

sobre as decretaes de Gregório IX. Asdistincçoens (cZis/m-

ctiones) appro\imavam-se muito das summas. Richardus

Angelus compoz algumas pelo anno de 1190 sobre o de-

creto, Pelrus de Sampso ne cerca de 1^40 sobre as decre-

taes, Johannes de Deo pela volta de 1247 sobre todo o di-

reito canónico. Este mesmo Johannes de Deo é também
auctor de dois resumos suecintos do decreto intitulados Brc-

viariwn e Fios decrdorum. Outra espécie dobras que, co-

mo as summas, deve a sua origem ás liçoens universitárias,

sam as repetiçoens (Repetilumcs) , em que os professores

repetiam com. explicação os pontos uifficeis de suas liçoens.

Existem dYstas repetiçoens ^obre textos dodecreto por Azo

de Ramenghis, genro de Johannes Andrea3. Assim nasce-

ram também os casos (casus) , isto é exclarecimentos de

passagens das compilaçoens por meio d^species reaes ou

suppostas. Existem dVstes casos sobre o decreto escritos pe-

lo anno de 1200 por Benincasa Senensis; Bartholomeu de

(u) Sarti T. I. P. II. p. 195. dá alguns fragmentos (Tellas.

Savigny Part. III.
f>.

515v menciona outra anfíga summa sobre

o decreto conservada em um manuscrito de Moguncia

(v) Pelo menos Bickell pretende , na pagina 5 do seu pro-

gramma (publicado segundo o uso das universidades allemans

pa-a uma festa dada em Marburgo em 182-0, ter achado um
resumo similhante d^mnibonus na biblíotheca de S. Bartholo-

meu em Francfort.

(,y) J. G. La Porte du Theil deu uma noticia d'ellasegun-

do o manuscrito nas Notic. et extr. dejs manusc. de labiblioth.

nation. T. VI. p. 49.
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Brescia fez uso d^lles e os corrigiu. Também.os cómpoze-

ram sobre as decretaes de Gregório IX Bernardo de

Compostella
,

pelo anno de 1^4è , Johannes de Deo

,

Bernardo de Parma. Pelo contrario as regras geraes do

direito, contidas nas passagens isoladas, foram deduzi-

das d'ellas com frequência , consignadas nas glossas ,

e finalmente reunidas em compilaçpens. Taes sam os Brc~

carda ou Rcgulce Canónicas de Dâmaso, reformadas depois

por Bartholomeu de Brescia. As Dhputaliones
,
que os

mestres tinham então regularmente, também deram ori-

gem a obras em que os doctores redigiam e publicavam as

suas theses ou questoens taes como haviam sido ou teriam

podido ser tratadas oralmente. Possuíam-se quasúioncs de

Dâmaso , Bartholomeu de Brescia , Johannes de Deo, Azo
de Lambertaccis

,
pela volta de 1280, Jacobus deBaysio,

pelo anno de 15286, e muitos outros. Algumas vezes rece-

biam a designação do dia da semana em que o auetor ve-

rificava ordinariamente as suas dispnlallones (a?). De 1180
a 1190, Pedro de Blois

,
provavelmente o sobrinho do es-

critor conhecido d'este nome , escreveu um opúsculo sobre

immensos objectos assignalando occasionalmente as antino-

mias contidas nas fontes (?/). Uma das matérias (%) mais

frequentemente tratadas é o processo dos tribunaes ec-

clesiasticos tão importante então («). Logo appareceram
também grandes obras sistemáticas sobre todo o direi-

(2) Por exemplo as dominacales e vcneriales de Bartholomeu
de Brescia; as mcrcuriales de Johannes Andrete.

(y) Petri Blesensis opusculum dedistinetionibus in canonum
mterpretatione adhibendis sive lit auetor voluit speculum júris

canonici edidit T, A. Reimarus. Berolini 1837. 8.

(z) Na classe das obras sobre matérias especiaes figuram a
Svmma dx Matrimonio composta por Tancredi cerca de 1210 ,

a Summa de electicnibus de Bernardo de Compostella-o-velho

,

o lÀhellw electiommi composto por Guilherme de Mandagoto pe-
lo anno de 1300 o retocado por Johannes Andrese.

(o) Devem mencionar-se aqui os escritos sobre a Ordo judi-
ciariíts de Richaidns Anglus , Petrus Hispanus , Tancredi cerca
de I240j Johannes de Deo. Egidius Fuscararius cerca de 1260.
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to pratico, nas quaes, independentemente da theoria do
processo, o direito ecclesiastico e o direito civil eram apre-

sentados na sua applicaçao a espécies dadas, e conseguiu-

temente com indicação das formulas d'acção corresponden-

tes (6). Tal é o Spcculum de Guilherme Durantis, cuja pri-

meira redacção appareceu em .í$7&, e uma segunda pelo

ímno de 1£90. Johannes Andresefez-lheaddiçoensem 134-6,

as quaes offerecem interesse , mesmo para a historia litte-

raria da sciencia
,
porque collocou na introducção um qua-

dro minucioso dos canonistas até o seu tempo. Esta varie-

dade deformas é uma prova da vivacidade com que os es-

píritos penetravam então as matérias de direito. Porem es-

ta vivacidade afrouxou pouco a pouco, e no século XV os

trabalhos dos jurisconsultos limitaram-se quasi unicamente

a amplos commentarios ou leituras sobre as compilaçoens

admittidas, que de ordinário não eram mais do que a re-

dacção das liçoens sobre as dilas compilaçoens. Escreveram

destes commentarios sobre as decretaes de Gregório IX,
Baldns de Ubaldis(| 1400), Petrus de Ancharano (t 1415),

Johannes ab Imola (f 1436), Nicolaus de Tudeschis (j 1443)

(c), Alexander Tarlagnus (j Í477) , Andreas Barbatia Si-

culus <f 1482), Franciscus de Accoltis (t 1486) , Fclinus

Sandeus (1444-1503), Philippus Decius (1454-1536);

sobre o Sextus por Petrus de Ancharano, Johannes ab Imo-

la, Alexander Tartagnus ; sobre as Clémentinas por Petrus

de Ancharano, Johannes ab Imola, Nicolaus de Tudeschis,-

Alexander Tartagnus, Andreas Barbatia Siculus. Emfim

(b) Tacs sam as duas obras compostas por Roffredus Epi-

phanii de 1227 a 1243 debaixo dos títulos de Libellis et ordine

judiciorum e Libelli de jure canónico. Uma oceupa-se do direito

romano, outra não terminada do direito canónico, e devem con-

siderar-se junctas como um todo.

(c) Este Nicolau nasceu na Sicília, foi abbade , depois ar-

cebispo de Palermo, e por' conseguinte e designado com os no-

mes de Siculus, Abbas e Panormitanus. As suas obras tem sido

muitas vezes impressas, e ultimamente em Veneza em 1617" era

nove volumes em folio , contendo sete os ditos commentarios.
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o decreto devia ainda sofrer uma transformação systemati-

ca completa ; Johannes k Turrecremala (| 1468) o des-

membrou e reconstruiu por um plano novo principalmente

basiado nas compilaçocns de decretaes. Porem esta empre-

sa nâo obteve grande êxito (d).

^ 103.— @) Fontes particulares nos diversos estados, a)

Em Allemanha, França, Inglaterra e Hungria.

Em quanto o direito canónico commum se desinvol-

via por meio da legislação eda pratica, o dos diversos esta-

dos em particular fazia os mesmos progressos. Foi obra dos

concílios, provinciacs , dos eslatutos synodaês e das leis se-

culares. Entre as leis importantes do império d'Allemanha

sobre as matérias ecclesiasticas figuram a transacção cele-

brada cm Worms em 1188 entre Calixto lí e Henrique

V , a qual poz termo á longa contestação sobre a investi-

dura dos bispos (e), a bulia (Toiro de Frederico II em da-

ta de 1213 (/), diversas outras leis promulgadas pelo mes-

mo imperador em l^íSO sobre as imnum idades ecclesiasti-

oas e sobre os direitos dos príncipes ecclesiasticos (g) , e

duas constituieoens de Carlos IV dos annos 1350 e 1377

pelas quaes confirmou e ampliou estas immunidades (h) :

(d) Esta obra foi impressa pela primeira vez no século pas-

sado. Gratiani Decretorum libri V. secundum Gregorianos De-
cretalium libros titolosque distineti per Johannem a Turrecre-
mata , ordinis prsedicatorum , S. R. E. episcopum cardinalem

foi.

(e) Os duplicados trocados a este respeito na dieta de Worms
foram frequentes vezes impressos:, a melhor edição' é a de Pertz

Monument. T. IV. p. 75.

IJ) Eneontia-se em lVrfz Monument. VT. IV. p. 224,.

í/y) Eslam insertas em Teriz Monument. T. IV. p. 23G.
o <J 1 <>238. 243.

W. í. 16 B.

(/') E-.lam imprecas cm Goldast. T. IT. p. 92. T. III. p.
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todas estas leis foram ratificadas por diversos papas e pelo

concilio de Constança (i). Em França, o zelo com que

S. Luiz se consagrou a todos os ramos de sua administra-

ção conduziu-o a occupar-se também das coisas da Egre-

ja e do clero. Os seus estatutos de 1255 sobre a refor-

ma dos costumes e a pragmática sancção de 1&68 sobre

o provimento dos officios ecclesiasticos ea liberdade d'elei-

ção foram monumentos importantes (k). Em Inglaterra,

João-sem-Terra confirmou em Hl 5 a liGerdade d^leição

do clero por meio d'um titulo soiemne; a magna-charta

que concedeu no mesmo anno aos prelados e baroens do

reino , continha também o reconhecimento geral dos direi-

tos e liberdades ecclesiasticas. A fixação do organismo ec-

clesiastico é principalmente devida ás disposiçoens publi-

cadas pelo anno de 1^30 e 1^68 por Othon legado de Gre-

gório IX e Othobon legado de Clemente IV, e commen-
tadas por João d'Athori, bem como ás decisoens de diver-

sos concílios provineiaes celebrados pelos arcebispos deCan-
tuaria desde Estevão Langton até Henrique Chichiley , as

quaes foram glossadas por Guilherme Linwood, no tempo

d
1 Henrique V. (t 1422), e recebidas na província d'York

ern 1463. N'este período, também os reis promulgaram

diversas leis em matéria ecclesiastica , nomiadamente sobre

as relaçoens das jurisdicçoens ecclesiastica e civil. D'este

numero sam diversas ordenaçoens d'Henrique III (f 1272)

e Eduardo I (| 1307) (/) , os artigos dirigidos a Eduar-

do II pelos prelados inglezes (1316) , e a charta dVEduar-

do IV (1463) sobre as immunidades do clero (m). Na

(i) As actas confirmativas cncontram-se em Goldast. T. II»

p. 95-106.

(k) Estes dois monumentos encontram-se em MansiConc. T.

XXIII. col. 877-84. 1259-62.

(I) Antiquse constitutiones regni Anglise sub regibus Joanne

Henrico III. et Edoardo I. circa jurisdictionem et potestatem

ecclesiasticam . per Gul. Pryne archivorum regiorum custodem.

Londini 1672. foi.

(m) Estes dois documentos estam insertos em Wilkins Cone.

Britann, T. II. p. 406. T. III. p. 583. Encontram-se também
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Hungria o legado apostólico Gentilis publicou , rio. reina-

do de Carlos 1, de 1308 a 1311, constituiçoens para a

Egreja e para o reino
,
que apesar de tudo tinham espe-

cial relação com a organisaçao politica d'aquclle tempo (n).

§ 101.— b) Fontes nos reinos do norte.

Nos reinos do norte aonde o christianismo se havia

arraigado fortemente depois do século XI , havia a Egreja

sido constituída pelo mesmo modelo que nos outros paizes

ch-istãos, e deveu á cooperação dos reis umaugmento d^s-

tabilidade e força. As compilaçoens de leis ecclesiasticas

então usadas penetrariam nVllas/ Ignora-se. Mas logo se

formaram fontes particulares. As mais importantes das re-

lativas á Dinamarca (o) sam o direito ecciesiastieo de Sca-

nia publicado em 11G1 ou Í163 pelo arcebispo Eskild e

approvado porWaldemar I., o direito ecciesiastieo de See-

land estabelecido pelo arcebispo Absalão e que concordava

na essência com o precedente , a constituição outorgada no

concilio de Weile e approvada no anno seguinte pelo pa-

pa , duas pastoraes do arcebispo Pedro Hansen de 1345 e

1349 sobre a jurisdicção ecclesiastica e o anno de graça,

em fim diversos outros decretos de concílios e estatutos syno-

daes(p). Na Suécia, onde os prelados eram os membros mais

influentes das dietas, as disposiçoens relativas á Egreja foram

particularmente emittidas n'estas assemblêas conjunctamente
com o direito civil, e formam regularmente com o nome de
Kirlàubalker, o primeiro capitulo dos diversos livros de direi-

to Sueco. Podem con vencer- se d'isso por meio do Woestgwt a
Laghbook e os Ostgcctha Laghen ambos da segunda metade do

os artigos em Mansi Cone. T. XXIV. eol. 561., e a carta d'E-
duardo em Harduin Cone T. IX. col. 1469.

: (n) Mansi Cone. T. XXIV. col. 151-66.
(o) As antigas leis ecclesiasticas dinamarquezasestam em par-

te reunidas noTorkelin compilação das leis ccclcsiasticas de Di-
namarca. Copenhague 1781. 4.

, (/>) Achar-se-hao mais informacoens históricas e bibliograíl-
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srcul ) XIir,os Uphndz Laghen(l$96), os Suedhcrmanna

Laghcn (i.3^7), o Vcúmann a Helsinga e Dagk-Iag/ida

primeira metade do século XIV (q) , e o Allmen Sioer-

ekes Lagfybook , composto em 1347, porem transformado

em 144$ (r) t Em a Norwega, appareceram desde o sécu-

lo XII differéntes compilaçoens de direito ecclesiastico (s).

A segunda secção do código do rei Magnus (1^63-80) c

também intitulada Khristinndom .Bo/Ar; mas contem em
grande parte disposiçpens politicas (/). Finalmente a Is-

lândia , alumiada pela Norwega com a luz do chris-

tianismo no anno 1000, foi dotada de duas compilaçoens

de direito ecclesiastico. Uma foi elaborada em 1123 pêlos

bispos Thorlak e Ketlil, e approvada em uma assemblèa

nacional pelo grande-juiz e pelos principaes do po\o(u). A
outra foi composta pelo arcebispo Arna em 1275 , na oc-

cas em Kolderup-Rosenvinge esboço da historia do direito di-

§ 37. 87. Esta obra é traduzida do dinama/quez em allemão

porHomeyer (Berliti 1825. 8.)

(q) Parece uma compilação d'estes antigos livros de direito

sueco: Corpus júris Sueco-Gothorum antiqui. Stockolm 1827,

1830. IR vpl. 4.

(r) Foi publicado segundo uma traducção latina Feita em
1841 : Suecorum Gothorumque per doctorem Rnçvaldum Inge-

mundi ecclesiae Ubsaliensis archidiaconum a, MCDLXXXI la-

tiDitate primum donata?. Stockb. 1614. 4.

(s) Estam insertos em dinamarquez em Pauis Samling af

gamle Norske Love. K-iòbenh. 1751. 52. II. Th. 4. Outro di-

reito ecclesiastico muito antigo, o Jus Vicemium foi publicado

por J. Finnaus em Copenhague 1760 e por Magnus Olaus Boro-

nius em Upsal 1761 , in-4.°

(t) O texto original d'este código foi impresso pela primeira

vez n'estes últimos tempos: Regis Magni Legum Reformatoris

Leges Gula-Thingensessivejusconimune Norwegicum. Hauniae

1817. 4.

(n) Jusecclcõiasticum vetus sive Thorlaco Ketillianum cons-

titutum \n. Chr. MCXXITI. Kristinrettr hinn gamli edr

Torlaks oc KetilsBiscups. Exmss. Legati Maghaeâhi cimversio-

ne latina, lectionibus variantibus , notis ,
collatione cum jure

canónico, juribus ccclesiasticis exoticis , indiceque vocum. Ed.

Grirnus Johannes Thorkelin Isl. Haunice 1775. 8.
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casiao em que a Islândia havia tornado a cair na domina-

ção da Norwega (v).

§ 105. — D) O século XV. 1) Os concílios.

A trasladação da residência papal para Avinhão no

pontificado de Clemente V (1305) havia feito cairos pa-

pas e os cardiaes na dependência da coroa de Fiança. A fim

de se livrarem dYlla , haviam-se os romanos aproveitado

de ter Gregório IX morrido em Roma durante uma as-

sistência momentânea (1378), para fazer eleger Urbano
VI, d'origem veneziana; porem o partido francez , enlre

os cardiaes, oppoz-lhe Clemente VII, e d'ahi procedeu

um longo scisma, em que uma parle da Chrislandade re-

conheceu como suecessores legítimos os papas de Roma , e

outra os de Avinhão; o que foi origem d'indeziveis confu-

soens , abusos e escândalos. Para lhe pòr termo os cardiaes

elegeram Alexandre V. no concilio geral reunido cm Pi-
sa

;
porem os outros dois papas nem por isso persistiram

menos nas suas pretençoens , e esta escolha nao fez mais do
que augmentar a confusão (w). Emfirri o concilio de Cons-
tança (1414-18), repudiando a um tempo os três pa-
pas, elegeu Martinho V, é conseguiu fazc-lo reconhecer
universalmente, Alem d'isso este concilio promulgou decre-
tos de reforma contra os abusos arraigados na disciplina ec-
clesiaslica, commettendo a sua execução aos concílios ul-

teriores (x). Consequentemente Eugénio IV convocou um

(v) Jm ecclesiasticum novnm sive Arnaeanum constitatiim ati-
no Domini MCCLXXV. KristinreUr hinn nyi edr Arna Bis-
cups. Ex mss.Legati Màgnaeanl cura versione 'latina, leetionum
varietate, notis , collatione cum jure canónico, concilíis., juri-
bna ecclesiastícis exotíéís , indiceque vocum priítius edit G. J.
rhorkelin Isl. Haunia? 1777. 8.

("') J. Lenfant Histoire du Concile do Pise. Àmst. J724.
2. vol. 4.

>

(ar) ITcrrm. von dor Hardt Msçmrm aQCQinehiciMki Constan-
tiense Concdunn ex ingeati antiquissimorum Mactorum mole
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novo synodo em Bâsilêa (1431); mas depois da primeira

sessão a assemblêa discordou d'elle ; comtudo restabeleceu-

se a harmonia antes da decima quinta sessão, e o papa re-

conheceu a legitimidade do concilio. Então rompeu de no-

vo a desunião, e deu origem a novas contestaçoens. Ç) pa-

pa depois da vigésima quinta sessão (1437) determinou-se

a transferir a reunião de Basilêa para Ferrara ,• e alli abriu

(1438) um novo concilio , que foi continuado em Floren-

ça (1439) , e reconhecido pela Egreja como o verdadeiro

concilio eecumenico. Por conseguinte a assemblêa que ficou
'

em Basilèa achou-se scismatica ; mas nem por isso deixou

de continuar os seus trabalhos, renovou na sessão trigesima
primeira, como já havia feito na segunda e decima oitava,

os decretos do concilio de Constança
,
que assoberbado pe-

las circunstancias d
,

cntão havia declarado os concilio» su-

periores aos papas, pronunciou a. deposição do papa; e ele-

geu Amadou , duque de Saboya , com o nome de Félix

V (1430). No entretanto Eugénio trabalhava em Floren-

ça com um zelo infatigável na reunião da Egreja grega, o

que effectivamente conseguiu, pelo menos momentaneamen-

te. A dissolução da assemblêa de Basilèa operou-se paula-

tinamente de per-si-mesma (1443), e finalmente oanti-pa-

pa, Félix V, também se-dimittiu voluntariamente (1449).

Depois de baslanres agiíaçoens a paz e a ordem acharam-

se d'esta modo restabelecidas na Egreja. Um novo scisma

foi suscitado pelo concilio que alguns cardiaes reuniram em

Pisa contra Júlio 11 (1511); mas foi suffocado pelo quin-

to concilio de Latran (1512-17), que alem dMsso promul-

gou varias disposiçoens disciplinares muito uleis, porem não

foi reconhecido por toda a parte como eecumenico.

§ 106. — g) Reacção sobre os diversos paizes.

Estes suçees&Oà reagiram d'uma maneira mui pronun-

diligcntissime erutum. T. I.-VI Francof. et.Lips. 1700. T. VII.

Berolini 1742. foi., Boufgeois duChestenet Nouvellchistoiredu

Concite deConstance. Paris 1718. 4. , C. Royko Geschichte der

Kirchenversammlung ku Kostnita Prag. 1796. ó. Th. 8.
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ciada sobre os diversos paizes. A longa luta dos papas e an-

tipapas havia-lhes alienado as naçoens ; o espirito dos pre-

lados, o interesse dos príncipes haviam levado estes a pro-

verem de per-si-mesmos ás necessidades da Egreja no seu

paiz. Por conseguinte os elementos e individualidades de

naçoens produziram-se no seio da Fgreja universal d'um
modo mais saliente que d'antes. Foi no concilio de Cons-

tança que este resultado se fez notar pela primeira vez. Es-

te concilio constituiu-se por naçoens : as dos inglezes, alle-

maens, francezes, italianos, e mais tarde também hispa-

nhoes. Martinho V, por occasiâo das ultimas sessoens (1418),

concluiu mesmo concordatas particulares com três naçoens,

a saber, com a dos inglezes pura e simplesmente , com a

dos allemaens e francezes previamente por cinco annos

;

comtudo a ultima não obteve o assentimento do rei e dos

parlamentos (?/). A impressão produzida por este concilio

,

principalmente em Allemanha , manifestou-^e d'um modo
mais saliente ainda por occasiâo do de Basilêa* Durante as

desavenças entre a assemblêa de Basilêa e Eugénio IV os

eleitores reunidos em Francfort para a eleição imperial ha-

viam-se declarado provisoriamente neutros em 17 de mar-

ço de 1438 (ss); mas prolongando-se a divisão, concorda

ram os estados, desde %6 de marco de 1439 , na dieta de

Moguncia, em aceitar, solemnemente certo numero
y
de de

cretos de reforma de Basilea (a). Finalmeate na sua reu-

nião em Francfort, em 21 de março de 1146, os eleitores

tomaram a resolução de abraçarem o partido daassemblèa

(y) Estes tractados , os primeiros em que npparece o vocá-

bulo concordata, eíicontram-se principalmente em Mansi Cone.
T. XXVII. col. 1184-95.

{%) Esta declaração está inserta em Muller Reicnstags-Thoa-
ter unter Frederich III. Th. I. 5. 51.

(a) As actas que se seguiram estani compiladas e explicadas
em (J. B. ab Horix) Concordatiouis Germanicae integra variis

additamentis illustrata. Francf. et Lips. 177 1-73. Irt. vol. 8.

C. G.Koch Sanctio pragmática Germanorum illustrata. Argent?.

1789.4. íambem se encontram em parte nas compilaçoeus g?rae<;

de Riegger, Schmauss et. Gartner.
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de Basilêa, mesmo a despeito do imperador, se o papa

Eugénio não approvasse os decretos por elies recebidos^ e

o notificaram a Roma por meio d'uma embaixada; mas

em virtude de oegociaçoens do imperador Frederico III e

de seu secretario intimo ^Eneas Sylvio, contentaram-se, em
4 d'Outubro de 1446, com uma approvaèâo condicional

que reclamaram do papa por meio d'uma nova embaixa-

da, e que Eugénio effcct.i vãmente concedeu no leito da

morte em quatro bulias de ó c 7 de fevereiro de 1447 (6),

Todavia em razão do seu estado de moléstia, fazia reserva

de tudo o que podessem conter prejudicial á verdade , á

Egreja ou a Sé de Roma. Como condição exigia uma in-

demnisação pelos direitos de que se privava. Os pontos cTin-

dividuação deviam ser fixados em uma dieta em Aschaffen-

bourg em 1447, e no anno seguinte em Nurnberg; porem

o imperador, antes d'esta fixação, concluiu elle só em Vien-

na, a 17 de fevereiro de 1448, com o legado do papa Nico-

lau V, uma convenção que, sendo auferida quasi textual-

mente da concordata de Constança, restituía á sé de Ro-

ma vários direitos importantes (c) ; em quanto ao mais

,

nada se devia mudar nas quatro bulias (d). Verdade é que

esta concordata de Vienna não era ainda lei do império,*

porem o papa, por meio denegoclaçoens, seguidas isolada-

mente em cada paiz , depois de mais ou menos esforços

,

obteve a sua promulgação nos diversos arcebispados e bis-

pados (e). Com o auxilio da pratica veio a ser reconheci-

(b) Estas bulias, que cPordinario se designam em AHernâ-

ni) a com o nome de Concordata dos príncipes foram impressas

pela primeira vez nos annaes d"Order. Raynald.
(c) Antigamente esta convenção denomiuava-se de ordinário

rts actas (TAschaffenbourg
,
porque se equivocavam sobre o lo-

gar em que fora concluída. Koch foi o primeiro que restabele-

ceu os factos.

(d) No fim do século passado havia-se suscitado aquestãoda

relação exacta da concordata de Vienna com a dos príncipes-,

actualmente que tem sobrevindo leis erelaçoens novas, tem per-

dido o seu interesse pratico.

(<?) Primeiro em Moguncja, depois em Trcveris . Freisin-
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da successivamente como lei fundamental da Allemanha

em matéria ecclesiastica
( /). O concilio deBasilêa produ-

ziu em França uma agitação similhante. Carlos VII, fez

aceitar solemnemente, cm uma assemblêa em Bourges (1438),

vinte e três resoluçoens d'elle, as quaes foram registadas to-

das juntas pelos parlamentos como pragmática sancção por

ordem do rei. Esta pragmática também permaneceu algum

tempo em vigor , apesar da sua revogação por Luiz XI
(1461), e d'uma bulia de Sixto IV (1471), em que este

pretendia estabelecer as coisas no plano da concordata de

Vienna (g). Somente na época do quinto concilio de La-

tran, depois de muitas negocia çoens, foi .solemnemente re-

provada, e se celebrou uma nova concordata entre LeãoX
e Francisco 1.° (1516) (h).

§ 107. — E) Os três últimos séculos. 1) Estado do direito

ecclesiastico catholico. a) O concilio de Trento.

As necessidades da disciplina, que haviam sido discu-

tidas nos precedentes concílios e feito objecto de tratados

com as diversas naçoens , tornaram a pôr- se em delibera-

ção no concilio geral aberto em Trento por Paulo III (1545)
em consequência do novo scisma , e continuado por Júlio

IÍI, e finalmente terminado por Pio IV (1563). Os de-

cretos d'este concilio assignalam a mais profunda intel-

ligencia dos abusos existentes, e abriram uma nova era p;.-

ra a reforma da disciplina e dos costumes (i). Afim de os

gen
, Salzbourg, Colónia, Strasbòurg, Bamberg. Koch Sanctio

praginat. Gerra, p. 42-44.

(/) Actas do império de 1497. § 24, de 1498. § 57., de
1500 Tit. 45. , Regulamento do conselho aulico do império de
1654 Tit. VIL § 24.

(<?) A bulia encontra-se no c. 1. Extr. comm. de trégua et
paço. (i. <j.>.

(/*) As negociagoena e a concordata estam insertas em Har-
tluin Cone. T. IX col. 1640-44. 1661. 1713. 1781. 1809-31.
irti-i -90.

V efficacia dos decretos do concilio de Trento tomados,

W. J. 17 A.



£58 DIREITO ECCLESIASTICO.

pôr em execução celebraram-se nos diversos paizes
, por

diligencia dos metropolitanos, muitos concílios provinciaes,

nos quaes se basêa principalmente a disciplina actual (k) *

todavia muitos decretos importantes, com especialidade os

relativos aos cabidos cathedmes e collegiaes não pod( ram pe-
netrar em Allemanha por causa das relaçoens politicas des-
tes institutos , e só em os nossos dias em que com as rique»
zas da Egreja desappareceram muitos abusos, os vemos ir

voltando á vida pouco a pouco»

§ 103 — 6) Fontes particulares nos diversos reinos.

Em Allemanha
,
por occasiao do grande scisma, appa-

receram diversas leis do império e tratados de paz, que nos
seus effeitos interessavam á Egreja catholica

,
porque con-

cediam uma existência legal no império a um novo parti-

do religioso, e atacavam directamente a Egreja nos seus

direitos e propriedades. Foi a transacção de Passaude 155£,
as actas do império de 155è e o tratado de Westphaliade
1648. Estes dois últimos actos, em quanto lesavam a Egre-

ja foram objecto de protestos da parte dos papas (/) , os

no texto e no espirito, para operar uma reforma radical na Egre-
ja vê-se claramente do resultado obtido pelo arcebispo de Milão,

Carlos Borromeo (j" 1584), que consagrou toda a sua vida a es-

ta tarefa. Acta Ecclesia? Mediolanensis a S. Carolo Cardinali

condita. Patavii 1754. II. vol. foi.

{k) Estes concilios tem sido ate hoje muito despresados pela

sciencia. Os de Allemanha , nomiadamente da diocese de Coló-

nia, encontram-se em Hartzheim.
(l) Os tratados de 1555 e 1648 , destinados a fundarem um

estado de paz permanente entre os diversos partidos religiosos

,

sam por este motivo eminentemente respeitáveis, e politicamente

encontram a sua justificação em que n
,aquellasconjuncturasnao

havia outro meio de fazer parar a effusao de sangue \ mas em
direito, não se pode duvidar que consagram uma injustiça con-

tra a Egreja catholica. Com eifeito em primeiro logar , as fun-

daçoens feitas para obras espirituaes eram propriedade dascom-

muns e corporaçoens , e não dos indivíduos. Segundo este prii

-

cipio , onde quer que a commum não accedesse toda á nova de-
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quaes nao destruíram todavia a força obrigatória para os

mesmos pacluantes e seus successores (??i) : em quanto ao

mais nenhuma mudança sofreram as fontes nos estados ca-

tholicos. Em França, durante a marcha progressiva da rea-

leza para o poder absoluto , a legislação ingeriu-se sempre

cada vez mais em os negócios eccleriasticos. As leis mais

importantes sam a ordenança de 1539 sobre a jurisdicção

ecclesiastica, a ordenança de 1579, expedida por occasião

da assemblèa dos estados em Bíois , na qual o direito ma-
terimonial foi regulado em conformidade com os decretos

de Trento, e sobretudo o edicto de 1695. Alem d'isso sur-

giu uma fonte particular nas actas e decisoens das assem-

blêas que os enviados do clero celebravam cada cinco an-

nos (w). O clero também publicou em differenles épocas

compilaçoens de documentos importantes, taes comodecre*
tos dos antigos concílios, capitulares, ordenanças, assentos

do parlamento, declaraçoens e representaçoens , em quan-

ctrina, os bens ecclesiasticos deviam ficar á parte catholica, sal-
va composição amigável, o qu* se nao verificou. Em segundo lo-

gar, as potencias contractantes dispondo dos bens ecclesiasticos^

permittiam-se uma alienação que, em conformidade com o di-
reito ecclesiastico e secular até então vigente, não podia ter lo-
gar senão por intermédio do bispo , e até mesmo em parte sem
auctorisacào do papa. Em terceiro logar finalmente , as poten-
cias contractantes adoptaram de sua própria auetoridade uma
multidão de disposiçoens sobre a suppressão e organição interior
dos bispados e cabidos, matérias em que teria sido necessário o
concurso do papa, em conformidade com o antigo direito reco-
nhecido.

(m) O protesto do papa só tinha por objecto salvar o prin-
cipio:, e era para elle um dever de posição e consciência , e de
mais d'isso actualmente não pode prejudicar ao direito estabele-
cido, ti, coisa reconhecida mesmo pelos membros da cúria ro-
mana. A prova é produzida com exacta apreciação das coisas
por A. Schmidt Instit. jur. eccles. German. P. I. p. 83-93.

(n) Estas actas estam em parte impressas e em parte ma-
nuscritas. Lelong, Biblioíhèque historique de laFrance.T. I.
N. 6825-6955. Appareceu um resumo na obra seguinte: Col-
lection des Procès-verbaux

. flesassembléVs genlrales ân clergé de
France depuia 1560 jusqu

v
a prísent , rediges par ordre de ma-
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to se referiram á sua situação politica e religiosa (o). Na
Hispanhaconclu-ram-se tratados entre os papas Adriano VI
c Clemente VI I e Carlos-Quinto e mais tarde (1753) en-

tre Benedicto XIV e Fernando VI , sobre os direitos da
coroa na collação dos officios , demais, no reinado de Car-

los III, promulgou-se uma lei em 1761 sobre a publica-

ção das bulias dos papas, e concluíu-se um tratado em 1774
Sobre os direitos de nunciatura. Nápoles obteve em 17^8 a

confirmação dos importantes privilégios da monarquia sici-

liana por uma bulia de Benedicto XII I e em 1741 fez-se

uma concordata muito individuada entre Benedicto XIV
e Carlos III. Uma concordata similhante entre o ultimo

papa e o rei de Sardenha (1742) aplanou as difficuldades

nascidas desde o século XV sobre a investidura dos» officios

ecclesiasticos na Sabóia.

<

§ 109.— c) Influencia das novas doctrinas.

Desde a época do grande scisma haviam-se manifestado

muitas doctrinas mais ou menos desfavoráveis á Sancta-Sé

,

e os concílios do século XV , as negociaçoens que occasio-

naram com as potencias* temporaes, as recordaçoens d^anti-

gas desintelligencias despertadas pelas negociaçoens haviam

procurado a estas doctrinas um elemento e um desinvolvi-

mentonovo, sobretudo em França (p). Por isso desde ose-

lières, par M. Tabbé Antoine Duranthon. Paris 1767-80.9

vol. foi:

(o) Eis aqui a mais moderna e amais completa d'estascom-

pilaçoens: Recueil des Actes, Titres et Mémoires concernant

les aífaires du elergé de France , angmenté d'un grand nombre

de pièces et d'observations snr la discipline presente deTEglise,

divise en doir/e tomes et mis dans unnouvel ordre. Paris 1716-

.50. 12 vol. foi. Appareceu um índice com o titulo seguinte:

Abrcgé du recueil des Actes , Titres et Mémoires concernant

les Affaires du elergé de France , ou Table raisonnée des Ma-

tières contenues dans ce recueil (par M. Tabbé deSaulzet). Pa-

ris 1752. nouv. ed. 1764. 1. vol. foi.

(p) Este resultado manifesta- se já no documento seguinte:
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•colo XVI as particularidades rears ou imaginarias da dis-

ciplina ecclesiastiea franceza , sobre tudo em quanto limi-

tavam os direitos do papa, foram diligentemente consigna-

das com o antigo nome de liberdades da Egreja gallicana

(9), appoiadas com documentos (r) e demonstraçoens sci-

entifieas (s) , sustentadas não só pela corte cuja politica ser-

viam, mas também pelos mesmos parlamentos contra odo-
ro francez ,

que em breve presentiu o perigo dVstas liber-

dades (í). Mais pára o diante, em 1683, as desavenças de

Les Remontrances faltes au roi Louis XT par sa cour de parle-

menisur les libertes de PEglise galiicanePan 1461. Paris 1561. 8.

(q) A principal obra foi: Les libertes de PEglise gallicane

dédiées au roi Henri IV. (par Pierre Pilhou). Paris 1594. 8.

Na mesma época appareceram muitos outros escritos análogos,
os quaes foram compilados com alguns outros mais antigos nas
obras seguintes : Traités des droits et des libertes de PEglise
gallicane (recueiilis par Jacques Gillot). Paris 1609. 4. , Traité
des droits et des libertes de PEglise gallicane avec les preuves
(par Pierre Dupuy). Paris 1639. 3 vol. foi. , Traités des droits
et libertes de PEglise gallicane (par Jean Louis Brunet). Paris
1731. 2 vol. foi.

(r) Preuves des libertes de PEglise gallicane (par Pierre Du-
puy). Paris 1651. 2 vol. foi. 1731. 2 vol. foi. 1751. 2 vol. foi.,

Les libertes de PEglise gallicane prouvées et eommentées par
Durand de Maíllane. Lyon 1771. 5 vol. 4.

(s) Na primeira linha figura: P. de Marca dissertationes
de concórdia sacerdotii et imperii seu de libertatibus Ecclesia»
gallicanae. Paris. 1641. 4. Esta obra foi composta por ordem
do rei. O auetor retirou-a em 164(i, e submetteu-a ao julga-
mento da Se de Roma. Depois da sua morte (1662), a obra foi

reimpressa por Ealuze e outros.-
(t) A obra de Dupuy, de 1639, foi combatida pela Epísto-

la cardinalium
, archiepiscoporum, episcoporum Parisiis dogen-

tium de damnandis voluminibus iaseriptis : Traités des libertes
de PEglise gallicane avec les preuves. Paris 1639. 4. Da sua
parte o parlamento respondeu a esta refutação com o assento de
23 de março de 1640, prohibindo que se imprimisse e distri-
buísse. Os bispos declara ram-se egualmente contra a compilarão
do meimo Dupuy de 1651 que , diziam-elles , devia ser antes
intitulada as escravidoens da Egreja gallicana. Até Fenelorr,
esse espirito de doçura, dizia: As liberdades da Egreja galli-
cana sam verdadeiras escravidoens. E' verdade que Roma tem
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Luiz XI 'V com a sé de Roma, nas quaes os prelados qui-

seram agradar á corte, deram origem a uma declaração do

clero françez sobre os limites da auctoridade do papa (n) ;

um edito real fez d'isto doctrina distado, e prescreveu se-

veramente a sua observação em todo o reino (v). Estecon-

tra-senso de declarar sem motivo visível, por meio de deci-

soens conciliares
,
pontos geraes de doctrina que se deviam

tratar no terreno da scicncia e de lhes fazer imprimir pela

auctoridade secular o sello da coacção, não deixou d'exci-

tar vivas censuras (w). Até mesmo a Sorbonna se atreveu a

alguma resistência, a tal ponto que o parlamento fez regis-

tar á força a declaração sobre os seus registos. Um conci-

lio de bispos d'Hungrin, diversas universidades e theologos

se levantaram contra (a?) ; o papa Alexandre VIII pronun-

excessivas pretençoens : mas ainda tenho mais medo do poder

secular e d\im scisma. I/etlre au duc deChevreuse, deCambrai,

3 mai 1710. Correspondance T. I. lettre 125.

[u) Esta declaração continha as quatro proposiçoens seguin-

tes; I. O papa só tem poder nas coisas espirituaes e não nas

temporaes. II. Os concílios geraes sam superiores ao papa. ITT.

O papa está sujeito ás leis no exercício do seu poder. IV. As

decisoens do papa em matéria de fé não sam irreformaveis se-

não depois de terem sido aceitas pela Egreja.

(ir) Edieto do rei sobre a declaração feita peloclero de Fran-

ça registada em 23 de março. Paris. 1682. 4.

(«») Doestes quatro artigos ,
que se contam mui particular-

mente entre as liberdades da Egreja gallieana ,
o primeiro e o

terceiro sam ein si mesmos completamente exactos, e os outros

dois podem defender-se por pouco que se entendam sobre a sua

intolligeneia • porem eram todavia condemnaveia em virtude

do procedimento, tendências e incompetência do partido de que

dimanavam. Em geral quando apparecem d'estas proposiçoens

abstractas, tanto na Egreja como na politica, não se devem jul-

gar somente segando o texto, mas também com especialidade

segundo o S2U espirito e applicação} as mais innocentes verda-

des podem com effeilOj em tempo d^gitaeoens ou na boca da

opposiçao, ocenltar as segundas tençoens as mais insidiosas. Aqui,

por exemplo, deve distinguir-ae com todo o cuidado a defensa

da declaração peio grande bispo Bossuet e o abuso que fizeram

d
7
el!a os parlamentos e outros escritores menos illustrados.

(.r) Doctrina
,
quam de prímatu , auetoritate et infallibili-
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ciou (1(590) a nullidade dos actos da asssemblèa do clero,

e o mesmo Luiz XIV ordenou finalmente que se suspen-

desse a execução do seu edicto iy). No entretanto a decla-

ração ainda foi defendida em controvérsias publicas e em
uma obra especial composta por Bossuet por ordem do rei,

mas publicada muito depois da sua morte {%) , e mais pa-

ra o diante ordenou-se de novo a execução do antigo edic-

to (a). Até mesmo depois da revolução e no tempo da res-

tauração foram de novo exhumadas as máximas gallicanas

pela auetoridade publica e prescriptas como regras do ensi-

no nos seminários (ò) , medida que não deixou de ser objec-

to de vivas reclamaçoens da parte do mesmo clero (c) como
attentatoria á liberdade dVnsino.— O espirito dos escritores

gallicanos penetrou em Allemanha. Nicolau d^ontheim,
coadjutor de Treveris, com o pseudonymo de Justinus Fe-

bronius (1763), publicou uma obra contra o papa, extra-

tate Romanornm Pontificum tradidernnt Lovanienses S. Th.
magistri ac professores Declarationi Clori Gallieani opposita
per D. A. A. (J. A. d' Aubremont). Leodii 163.2. 4., Tracfa-
tus de libertatibus Eeclesire íçallicanai comploctens amolam dis-

cussionem declarationis.Cleri Gallieani anni 1682. Auctore M.
C. (Charlas). Leodii 1689. 4. Rorme 1720. 3 vol. 4. Ainda ap-
pareceram outros escritos análogos.

(y) Pelo menos declarou-o em uma carta a Innocencio XII,
que d'Aguesseau refere em suas Memorias, no volume 13 de suas
obras.

(2) Defensio Declarationis celeberrimae cpiam sanxit de po-
testate eeclesiastica Clerus Gallicanus 19. Mart. 1682. a Jac.
Benigno Bossuet Meld. episc. nuneprimum inlucem edita. Lu-
xemb. 1730. 4. Amstel. 1745, II. vol. 4.

(a) Deeisao do conselho do rei de 24 de maio de 1766.
{b) Lei orgânica de 18 germinal anno X. art.24.. Decreta

de 25 de fevereiro de 1810, Duas circulares dimanadas do mi-
nistro do interior em 1818 e 182 1, insistem na execução d'este
decreto.

(c) Os sentimentos do clero saia manifestados na judiciosa
obra do abbade de Frayssinous : Jjcs v.rais príncipes de rEglUe
gallicane.sur le gouvernement eedésiastique, la papaulé, les li-

bertes galJicanes, les troh concorda ts. et los appels comine da^
bus. Paris 1318. 8.
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ida das obras dos jansenistas e protestantes (d). Esta obra,

apesar de condem nada por Clemente XJ11 (176 4), refuta-

da por uma multidão de pu blicaçoens (e) rei ratada final-

mente pelo seu próprio auetor (1778) (/) , acquiriu sem em-
bargo d^sso grande voga nas circumstancias d'eniâo. De-
baixo da influencia dos princípios d^nte livro e por insti-

gação do imperador Joscph II, os arcebispos de Mogun-
cia, Treveris, Colónia e Salzbourg, por meio dos seus en-

viados a um congresso em Eras, mandaram formar um pro-

jecto de reslabeleeimento dos antigos direitos dos metropo-

litanos (g) ;
porem a opposição dos outros bispos impediu

que se lhe desse seguimento.— Até mesmo na Itália acha-

ram estes princípios um zeloso proteelor no gram-duque de

Toscana, que seguia n'isto o exemplo de seu irmão Joseph

11. Verdade é que não chegaram a fructificar; as tentati-

vas de reforma emprehendidas pelo bispo Sei pião Ricci

,

no synodo diocesano de Pistoia (1786), foram aniquiladas

no fim de quatro annos, as proposiçoens erróneas d'este sy-

nodo condemnadas por uma bulia de Pio VI (1794), e

mais para o diante (1805) retractadas pelo seu auetor; po-

rem todas eslas tentativas prestigiavam á Egrejas a vinda

de tempos mui-criticos.

(d) Justini Febronii de statu ecclesite et legitima potestate.

Romani pontificis liber singularis. Bullioni (Francof.) 17G3. 4.

Na segunda e,diçào (1765) o auetor acerescentou respostas a três

escritos que no intervallo haviam apparecido contra elle. Em
1770 ajunctou-lhe uma segunda parte que continha respostas,

com nomes suppostos, a outras refutaçoens. Em 1772 appareceu

do mesmo modo um terceiro volume , e suecessivamente nos an-

nos de 1773 e 1774 duas secçoens d' um quarto.

(e) As mais eruditas foram as dos italianos Zaccaria , Pe-

dro Ballerini , Viator da Coccaglia , e Mamachi.

(f) Justini Febronii Icti Commentarius in suam retractatio-

nem Pio VI. Pont. Max. Kal. Novembri an. MOGGLXXVIII.
submissain. Francof. 1781. 4.

(g) Resuítutc des Emser Congresses. Frankf. 1787. 8.,£eller

Coup. d'o;il sur le congros d'Ems. Dusscld. 1787. 8.
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§ 110.— d) Influencia da revolução franccza.

A revolução francesa também produziu um transtorno

completo no direito canónico com a secularisação dos bens

da Egreja (.1789) , expulsão dos ecclesiasticos que recusa-

vam o juramento civil, e finalmente com a abolição da
mesma religião christan (1793). A ordem foi restabelecida

pela concordata de lè de julho de 1801 e pela lei orgâni-

ca de 18 germinal anno X
,
que não deixa d'offerecer va-

rias disposiçoens subrepticias e contrarias ao espirito da con-

cordata. Esta concordata estendeu-se ás partes da Itália

reunidas á França, e no 1.° de junho de 1803 a republi-

ca italiana foi objecto d'uma concordata especial que con-

tinuou a subsistir para o reino d'Italia fundado em 1805.

As coisas continuaram assim apesar do estado da Egreja ter

sido incorporado ao império francez (1809), o papa vio-

lentamente conduzido a França, e em um concilio nacio-

nal de Paris (1811) ter-se tentado fazer mudanças na dis-

ciplina ecclesiastica em favor do imperador. Com estes mes-
mos fins o imperador chegou a extorquir do papa captivo

(1813) a assignatura d\ima nova convenção que os sueces*

sos ulteriores não permit tiram que se pozesse em execu-

ção. Em Allemanha também a Egreja catholica sofreu mu-
danças bem funestas em virtude da guerra entre o império

e a republica franceza
,

4 a principio só lhes atacaram os bens

e territórios , os quacs , em virtude d'um artigo do trata-

do de Luncville (1801), foram secularisados pelas deci-

soens da deputação do império de 25 de fevereiro de 1803,
e repartidos entre os príncipes seculares. A composição e a

administração ecclesiastica das dioceses ficaram provisoria-

mente as mesmas; somente exigindo algumas modificaçoens

a reunião da margem esquerda do Rheno á França, a de-

putação do império transferiu para Ratisbonna asédeMo-
guncia, primeira sé-episcopal <T Allemanha e lhe consignou

em dotação os principados d'A5chaffenburgo e Ratisbonna

com alguns outros senhorios e rendas; mas para a realisaçao

(Testa decisão ainda faltava participação do papa.Esta teve lo-

W. 1. 17 B.



£66 DIREITO ECCLESlASTiCO.

gar, depois de varias negociaçoens, por uma bulia expe-

dida em Pariz a 4 de fevereiro de 1805, que, tomando
tacitamente em consideração a decisão, elevava a Egreja

cathedral de Ratisbonna á classe dVgreja metropolitana.

Os bispos suffraganeos que lhe designava a bulia eram to-

dos os da margem direita do Rheno
,
que antigameiíle ha-

viam dependido dos arcebispos de Moguncia, Salzburgo,

Treveris e Colónia, exceptuando todavia as dioceses situa-

das na Áustria e na Prússia. Tal era o. estado das coisas

quando a queda do imperador dos francezcs (1814) produ-

ziu em parte a volta do passado, e em parte novas dispo-

siçoens, O papa foi reintegrado no estado da Egreja pelo

congresso de Vienna (1815); neste congresso também so

abriram negociaçoens para o restabelecimento da constitui-

ção ecclesiastica alleman ; todavia não tiveram nenhum re-

sultado, e não restou outro recurso ao papa senão o defa-

2er apresentar ao congresso pelos seus legados um protesto

contra a paz de Luneville, e as dccisoens de 1803, a fim

de commetter á posteridade o julgamento da injustiça pra-

ticada com a Egreja.

§ 111, — e) Fontes recentes.

Não se havendo tomado no congresso de Vienna uma re-

solução commum sobre o restabelecimento da constituição

ecclesiastica em Allemanha , as diversas cortes continuaram

a negociar em separado com o papa. D\?ste modo a Bavie-

ra concluiu uma concordata formal em 5 de junhode 1817.

A Prússia não se prestou a forma ordinária dos tratados,

mas, em conformidade com um ajuste concluído por meio

de troca de notas em Roma em S5 de março de 18^1 , a

constituição da Egreja n'este reino foi regulada por uma
bulia de 16 de julho, que uma ordem de gabinete de 23

d'agosto adoptou como lei do eslado. O Hanover seguiu

uma marcha egual, e em ®6 de marco de 1834 appareceu

uma bulia para este reino. As negociaçoens com Roma pro-

seguidas em commum por muitos outros estados da confe-

deração
?
Wurtemberg, Baden, Hesse-eleitoral

,
gram du-
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cado d'Hesse, Nassau , Mecklemburgo, ducados deSaxe,

Okiemburgo, Waldeck e as cidades livres de Francfort,

Lubeck e Bremen , segundo os termos das bulias de 16 di-

gesto de 18S1 e 11 d'abril de 1828, produziram em ré»

sultado a erecção d
,

utn arcebispado em Friburgo no Bris-

gau e dê quatro bispados suffraganeos , a saber Moguncia,

Limburgo, Fould e Rottenburgo sobre o Necker. Os ca-

tholicos do ducado d^ldcnburgo e do senhorio dTewer,

depoÍ3 de varias negociaçoens , foram reunidos em 1831 ao

bispado deMunslér. (h). O reino de Saxonia nao teve ne-

nhum bispo ordinário, é somente administrado por dois vi-

gários a postolicos Demais d^sso os soberanos de muitos es-

t;idos d'AIIemanha tem publicado tanto antes como depois

da confederação germânica, ediclos de religião ou leis so-

bre a situação da Fgreja em frente doestado (i). Em Fran-

ça ãssignou-se uma nova concordata em 1 1 dejunho de 1817t

mas em virtude da opposujão das camarás só em parte pô-

de ser executada (k). A concordata com Nápoles em 16 de

(h) As actas oncontram.se em Weiss Archiv. T. V. N. XVI.
(/) Edicto de religião da Baviera, de 24 de março de 1809

;

eífícto da Bàvíòrá de 26 de maio de 1818, para o regulamento
dos direitos dos habitantes do reino no tocante á religião e ás

•ocied&des eclesiásticas
*,
declaração do Wurtemberg; del5d'ou-

tíibro de 1806., concernente á liberdade de culto dos diversos
partidos religiosos:, edicto orgânico de 14 de maio de 1807, con-
cernente a constituição ecclesiastica do gram-ducado de Baden \

lei do gram-ducado' de Saxe-Weimar de 7 d'outubro de 1823
sobre a òítçanfeaÇfio das Egrejas.e escolas catholicás i, mandatos
do reino de Saxonia, de 19 e 20 de fevereiro de 1827. ordenan-
ça da líesse eleitoral de 18 de setembro de 1827 sobre a erec-

ção do bispado de Fould- ordenança do gram-ducado d,Hesse
de 30 dejaneiro de 1830, concernente aoexercicio dos direitos so-

beranos de protecção e vigilância para com a Egreja cathobca. Em
outro? paizes pertencentes á província ecclesiastica doRhenoap-
pareceu uma ordenança inteiramente similhante á ultima; po-

rem,os seus princípios foram condemnados pelo breve de 30 de
junho ae 1830, como attentatoríos a liberdade da Egreja.

(k) Appareceram então a este respeito muitos escritos pio e
«ontra.
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Fevereiro de 1818 teve melhor resultado. Nos estados do

rei de Sardenha desde 1814 tudo se restabeleceu no mesmo
pé que em 1798, e uma bulia de 17 de julho de 1817 não

teve por objecto senão a nova demarcação de muitos bis-

pados. Na Polónia também a Egreja recebeu uma nova

organisação, em virtude de duas bulias de 11 de março de

1817 e de 30 de junho de 1818 e de um ukase de 6-18 de

março de 1817. Em 18 de junho de 1827 fez-se uma con-

cordata t:om os Paizes-Baixos. Finalmente uma bulia de 8

de julho de 18^3 erigiu na Suissa o bispado de S. Gall

,

e a 26 de março de 18S8 concluiu se uma concordata com
os cantoens de Berne, Lucerna, Zug e Soleure paru a reor-

ganisação e nova circumscrição do bispado de Basilea , á

qual accederarn ulteriormente outros. cantoens. Pelo con%

trario nas modernas republicas da America ainda a Egre-

ja não recebeu uma nova organisação.

§ Il&.— S) Historia do direito ecclesiastico protestante,

a) Em Allemanha e nos reinos do norte.

Nas controvérsias religiosas do século XVI não se pen-

sava a principio em íormar um partido religioso separado;

por isso não haviam traçado d^ntemão os princípios da no-

va constituição ecclesiastica ; os quaes não sedesinvolveram

senão pouco a pouco nas cabeças dos principaes chefes e

d'ahi passaram para os primeiros regulamentos redigidos

debaixo da sua influencia, na confissão d'A ugsburgo (1530)

na apologia d'esta por MelanclHon (1531) e nos artigos de

Smalkalde (1537). Sobre estas bases se composeram na

maior parte dos paizes os regulamentos ecclesiasticosde que

se carecia (/). Independentemente doestes regulamentos pu-

(I) J. J. Moser havia começado a compila-las com este titu-

lo : Corpus júris Evangelicorum ecclesiastici , ou Recueil des

léglements ecelésiastiques des Confessions évangélíques luthé-

rienne et réformée. Ziillichau 1737. 2 Part. 4.—• Encontrá-se

o cathalogo em : H. C. Kònig Bibliotheca Agendorum Zelle

1726. 4., J. H, Bòhmer Jus eccles. Prot.Lib, I, Tit. II. §. 90.
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blicaram-se geralmente estatutos para os consistórios e tri-

bunaes investidos da jurisdicçâo matrimonial. O direito pu-

blico do novo partido religioso foi fixado pelas leis do im-

pério e pelos tratados de paz; as dccisoens do corpo dos es-

tados evangélicos também não foram pouco importantes pa-

ra este objecto (m). As mudanças que sobrevierão ulterior-

mente na or^anisacào ecclesiastica emanaram por toda apar-

te d^dictos dos soberanos (n). Na Dinamarca, aorganisação

ecclesiastica moderna também não se basêa senão em orde-

nanças reaes; as mais importantes som a ordenança eccle-

siastica de Christierno III de 1537 (o) approvada na dieta

d'Odensee em 1539, alei de 153*.) sobre os rendimentos dos

clérigos, particularmente sobre os dízimos, os artigos de

ftipen acerescen lados por Christierno 111 em 1543 como
supplemento á ordenança ecclesiastica, a ordenança de Fre-

derico 11 de 153& sobre o matrimonio, o terceiro livro da
grande-deliberação de Christierno IV de 1643 e os privi-

légios conferidos pelo mesmo rei ao clero em Í66X. O di-

reito ecclesias! ico actual de Dinamarca basea-se principal-

mente no código publicado no reinado de Chrislierno V
um 1683 (p) , cujo segundo livro é destinado a esta parte-

(wi) Schanroth Vollstandige Sammkmg aller Conclnsorum
deslíocbpreis Corporis Evangelicorum, continuado porHérrich.
Batísbonna 1751-86Í 4. Pari. foi.

(«) V. ox. o edic-to da Baviera de 26 do maio de 1818 sobre
a administração interior de todas as communs protestantes, o
edícto do gram-ducado doesse de 6 de junho cie 1832 , concer-
nente á orgoniiaçâo dos Ofíicios. instituídos para regular os ne-
gócios cccle.siastieos das communs evangélicas, a ordenança ec-
clesiastica do rei de Prússia em data de 5 de marco de*t835
para as communs evangélicas- das províncias tTWestphalia e do
Rbeno.

(o), Ordinatio ecclesiastica regnorum Dania? et Norwegíh: et
ducatuum Slcsvicensis, Holsatiae, etc. annoDomini MDXXXVIT.
Hafniae 1537.

\p) Foi muitas vezes publicado em dinamarquês!. A tradu -
cão latina appareceu com o titulo seguinte: Regia Cnristia i
Jjuioti Jus Danicum latine redditum ab Hcnrico Weghor»*.
Haia. 1G98. 4.
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Em a Norwcga,o direito ccclesiastieo foi cia mesma soríc

eomprehendido nos códigos publicados por Chrístierno IV
em 1604 (q) e por Christicmo V em 1687 (r). O ultimo

tem muitas rekiçqens com o código dinamarquez. Na Sué-

cia, o culto e a disciplina só suecessi\amente foram muda-
dos. O primeiro regulamento ccclesiastieo propriamente di-

to data somente de *1Ò72. Depois de muitas variaçoensap-

pareceu um novo regulamento ccclesiastieo correcto que

ainda actualmente está em vigor; somente sobrevieram de-

pois muitas mudanças e novas disposiçoens, as quaes tam-

bém foram reunidas em uma compilação especial (s). Alem
cTisso cada diocese possue suas fontes particulares, actas

synodaes e ordenanças reaes de que existem compilaçoens-

egualmente. Também se devem aqui mencionar algumas
secçoens do novo código geral de 1734 (t), especialmente o

Giftermaelsbalk ou secção do matrimonio, e o Mis?gaernin-

gabalk ou secção dos delictos. Finalmente na*Russia 9
a

ultima ordenação sobre a constituição da Egfojn protestan-

te (?<-) , data de $8 de dezembro de 1832 (9 de janeiro de

1833 novo estylo).

((/) Den Norske Low-bog offerseet corrigerirt oc forhcdrit.

Kiobenli. 1604, 4.

(r) Christian V, Norske Low.. Kopenli. 1687. 4.

($) Samling af,%fattningar oel) stndgar, hvilka andra eller

forklara kyrkolagcn afaerl686 ocli annu aro til cíterlefuad gal-

lande, fórfattad och utgifvçn pae Kongl. Maj. nao digabeffalning

ae-r 1813. Stockholm 1,813.

(/) Foi traduzido fim latim e allemao; Codex legum Sueti-

carum receptus 1734 incomitlis Stockholmensibus et latine ver-

sus a Christiano Konig. Holmire 1743. 4., Project oder Entd-

wurf des neuen Schwedischen Gesetzbuches, wie esvon der Com-

mission entworfen worden. Stockholm 1736. 4.

(u) Basnizas likkmni preekseh Luttera draudschm Kreevvjk

walsti (Leis ecclesiasticas para as communs lutheranas do im-

pério russo) Mittau 1831. 8.
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§ 113. — 6) França, Paizcs Baixos, Inglaterra

c Escócia.

Em França, o primeiro regulamento sobre a disciplU

na ecelesiaslica foi* redigido ao mesmo tempo que a confis-

são de fé da assemblea de Paris de 1559 (v). Outros foram

ulteriormente redigidos nos synodos nacionaes e provinciaes

(w). A constituição actual basca-se na lei de 18 germinal

anno X. Nos Paizes-Baixos, redigiram-se diversos regula-

mentos ecclesiasticos geraes (cc) nos synodos de Wcsel (1568)

Embden (1571), Dortrecht (1574) e 1578), Middelbourg

(1581), Haya (1586) e Dortrecht (1618); porem uns não

foram postos em execução por toda a parte, e outros não

se sustentaram. Em seu logar e emprego fizeram-seespecia<s

para cada uma das províncias, depois seguiram se os de-

cretos dos synodos e assembléas de classes eas decisoensdos
estados geraes e provinciaes (y). As ultimas fontes do di-

reito ecclesiastico dos Paizes-Baixos sam o regulamento gc-
ral de 7 de janeiro de 1816, os n\gulamenlos do synodo
geral , os regulamentos estabelecidos para as diversas pro-

víncias e as ordenanças do rei e de seus delegados (-).,Um

(i>) Th. do Beze Histoire ecclésiastique des églises réformées
au royaume de France (Anvors 1580) T. I. p. 173-90.

(w) Touslessynodesnationaux fies églises réformées de Fran-
ce

,
par M. Aymorç. A La Haye 1710.' 1730. 2. vol. 4.

(x)- Verzameling vau de Kerckenordeningon der Gberoíbr-
meerde Nedcrlandtsehen Kereken in de vier nationalen sync-
den ghpmaeckt and ghearresteert; Delft. 1612.

(y) As primnpaes compilaçoens destes actos sam : N. Wil-
tens Kerkolijk Plakaathock behelzende de Plakaton , Ordoii-
nantien en Rosolutien over de KerkclijkeZaken. s'GraVe 1X22-
1807. 5 vol., Kerkelijk Handboekje zijnde eenkort uittreksel
van de vornaamste Actén der Nationaio en Provintiale Svno-
den. 5 Uitg. Dord. 1794. 8.

(z) As compilaçoens d1
estas fontes sam ; G. van der Tunk

Handhoek voor Hervormde Predícánten en Kerkenraadsleden*
Leeuw. Í820-30. 4 Deel., Handelingen .van de Algeiueeu*
Chmtehjké Synode der Hervormde Kerk in het Koningrijk
d^r Aederlanden. 9'Grav. 131G-35. 20 Deel. 4,
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novo regulamento orgânico também alli foi redigido em I31(j
para os lutheranos. Em Inglaterra as mudanças mais im-
portantes da constituição foram operadas por meio de bílis
do parlamento (a). Porem as compilaçoens do direito ca-
nónico (6) e os decretos dos concílios d' Inglaterra (c), nem
por isso deixaram de continuar a subsistir em tudo o que
apresentavam conciliável com o novo estado de coisas; a-
lem d' isso differentes synodos einittiram disposiçoens sobre
a disciplina: taes sam o livro dos cânones sobre a disciplina ec-
clesiastica de 1571, os capítulos ou constituições ccclesias-

ticas de 1577 , os cento e quarenta e um cânones impor-
tantes dosynodo de Londres de 1603 (d) , asconstituiçoen»
d\ima assemblèa congregada em Dublin em 1634 e os câ-
nones de 1640 dirigidos especialmente contra oseatholicos.

(o) Os actos dos parlamentos concernentes á Egreja iiae fo-

ram reunidos separadamente em. uma compilação completa. Por-
tanto é* mister procura-los rias compilaçoens geraes. E' necessária
uma observação para a íntelligf ncia das citaçoens. No fim dé-

cada sessão do parlamento, os actos n'elle decretados sam reuni-

dos em um estatuto de vários capítulos} e no fim de cada par-,

lamento faz-se uma compilação (Testes estatutos. Consequente-
mente para citar um acto indiea-se primeiro o anno do reinado
do soberano em que o parlamento se reuniu, depois o algarismo
do estatuto e do capitulo.

(6) Decidiu se no reinado cTHenrique VIII que se faria um
código das disposiçoens ainda appHcaveis de todo o direito ca-»

nonieo, mas que no entretanto o direito até então existente fi-

caria em vjgor em Uida o que não fosse contrario ás leis e cos-1

tuines do reino ou aos privilégios da coroa, 25. Henrique VIII.
c. 19. 35. Henrique VIII. c. 16., I Elizab. c. I. § 10. Estando
ainda este código por fazer , continua a subsistir a disposição

provisória.

(c) Entre estas constifuiçoens, as dos legados e concílios pro-

vinciaes anteriormente citados (§ 103) gozam ainda agora (Tuma
auetoridade muito especial : porisso sam particularmente com-
prehcndidas debaixo da designação de legatine atxd provincial

constitutions.

(d) Estes cinco documentos encontram-se em WilkinsConc.
Britann. T.,IV. p. 203-269, 352-56. 380-405, 496-516. 543-49*
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Na Escócia o primeiro livro de disciplina foi o redigido por

João Knox em 1560 e approvado pelos estados.

CAPITULO Hf.

DAS FONTES NA SUA APPLICAÇAO ACTUAL.

§ 114.— I. Do Corpus júris canonici. A) Historia d^ste

até o século XVI.

compilação de Graciano continuou a usar-se na
escola de Bolonha e por esse motivo acquiriu au-
ctoridade de direito commum em todo o Occiden-
te. Todavia não se conservou inteiramente na

sua forma primitiva e sofreu diversas mudanças leves nas

mãos dos mestres ; assim a primeira parte foi dividida para
mais commodidade em cento e uma distincçoens , e a ter-

ceira em cinco, e segundo escritores quasi contemporâneos
estas duas divisoens provem de Paucapalea , discípulo de
Graciano (e). Da mesma sorte foi dividido o tratado da pe-

nitencia em sete distincçoens não se sabe por quem. Alem
disso cncontram-se espalhados no decreto coisa de cincoen-

(<) Sarti de ciar. archio-ymnas. Bonon. profess.T. T. P. I.

p. 281.

W. I. 18 A.
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ta textos que a comparação dos mais antigos manuscritos

tem demonstrado não provirem do mesmo Graciano; se-

gundo testemunhos quasi contemporâneos foram intercala"

dos por Paucapalea; e incontestavelmente o foram também
por outros. No principio não foram tomados em considera-

ção pela escola, ou antes receberam uma denominação assaz

usada n'aque]Ie tempo e que também devia attrair o nome do

interpolador, a depalece (palhas), em opposiçãoao trigo de

Graciano. Mais para o diante vieram a obter a mesma au-

ctoridade que os outros textos (/). Debaixo dYsta forma

foi cPesde então copiada a compilação e depois impressa

(g). Das compilaçoens de decretaes posteriores a Graciano

só três acquiriram força de lei: a de Gregório IX, que,

em conformidade com a carta de remessa ás universidades

,

poz em desuso todas as collecçoens anteriores; a de Bonifá-

cio VJ II
,
publicada por uma bulia que dizia que de todas

as decretaes apparecidas depois de Gregório somente as in-

sertas em a nova compilação deviam fazer auctoridade, e

a de Clemente V. Estas três compilaçoens espalharam-se

com as suas glossas por meio de manuscritos e foram im-

pressas logo depois da invenção da imprensa (h). Por con-

h (f ) J. A. Riegger Observ. de paleis Decreto Gratiani inser-

tis"(in Opuscul. Friburg. 1773. 8.). Em 1327, o professor Bic-

kell ajunctou ao seu prograinma da festa de Marburgo novas in-

vestigaçoens sobre as Paleai : sam apoiadas nos manuscritos e de

grande exactidão.

(gr) As mais antigas ediçoens sam as duas d^enrique Eg-

gesteyn, Strasbourg 1471 et 1472, a de Pierre Schòffer, Mo-

guncia 1472, e de Nic. Jenson , Veneza 1477.

(h) Considera-se como a primeira edição das decretaes de

Gregório ÍX uma edição sem data de lugar ou anno, que pare-

ce provir deMogUncía,- depois seguém-se as de Moguncia de

1473, Roma 1474, Basilea 1478 e 1482, Spira 1486. 1492. A
compilação de Bonificio VIII apparecau primeiro em Moguncia

1465 e 1470^ e a de Clemente V em Moguncia 1460, 1467,

1471 eem Strasburgo 1471 ; foram reunidas então em uma mes-

ma edição em Roma 1472, e muitas vezes publicadas depois

tanto junctas corno separadas. Na obra retro-citada (§ 101. no-
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seguinte o decreto de Graciano e as três compilaçoens su-

pra-mencionadas continham o direito canónico commum 5

<Tahi seguiu naturalmente serem designados na linguagem

como um todo, como Curpm jwms (i)
;
porém esta designa-

ção commum não foi adrnitlida immediatamente nas edi-

çoens, e cada pare continuou a apparecer isoladamente co-

mo um todo distincto, deba :

xo 4'uni titulo particular. To-

davia , como eram ordinariamente publicadas pelo mesmo
editor e com pouco intervallo uma da oulra, constituíam

uma espécie de todo. Desde o século XVI foram regular-

mente publicadas assim em três partes, umadasquaescom-

prehendia o decreto, a segunda as decretaes de Gregório

IX , a terceira o Sextus, as Clementinas e as duas com-
pilaçoens d^xtravagantes compostas por João Chappuis

(§ 101) (*).

§ 1L5.— B) Modificaçoens ulteriores.

A actividade critica do século XVI também trouxe

notáveis correcçoeos as compilaçoens canónicas (/). O exem-
plo foi dado nas ediçpens d'Antonio Demochares (m), que

ta p). Biekell apresenta um cathalogo muito exacto de todas as

edigoons.

(i) Assim se distinguia com muito cuidado, nos concílios de
Constança ede Easilèa as Reservas papaes textualmente consig-
nadas no Corpus júris d'aquelias que só se baseavam nas Extra-
vagantes.

(k) As numerosas ediçoens glossadas da primeira metade do
século XVI sam naessencia perfeitamente stmilhantes entre si.

A maior parte dimanam das imprensas seguintes : Paris. Ud.
Gering et Berth.^Reinbolt , Paris. Thielmanu Kerver et Job.
Petit, Basil. Joh. Amerbach et Petr. Froben , Lug.luu. Fr.
Fradin

, Lugd. Hugo etHeredes -/Enionis a Porta O titulo in-
teiro Corpus júris canoniei apparece pela primeira vez nas edi-
çoens não glosadas da segunda metade do século XVI.

ij) A. L. Richter de emendatoribus Gratiani d issertatio his-
tórico critica. Pars. I. Lips. 1835. 8.
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completou por meio dMndicaçoens mais precisas as citaçoens

demasiado vagas collocadas no principio dos diversos textos

do decreto, corrigiu segundo as mais antigas collecçoens

de decretaes o texto da dita compilação e da de Gregório

IX e annotou o com muitas variantes. Depois seguiu-se

Carlos Dumoulin (?i) queannexou apostillas criticas a mui-

tos textos e numerou , como já se havia feito ás decretaes

(o) , os diversos textos do decreto á excepção somente das

Paleae, Este progresso foi seguido da edição de Leconte

(p) , dada á imprensa em 1556, porem publicada somen-

te em 1569, na qual, com o auxilio das compilaçoens an-

teriores das decretaes ainda inéditas, se reirrtregou nas di-*

versas decretaes, particularmente na compilação de Grego^

Tio IX , os textos omittidos por Raymundo de Pennaforte

(Partes dccisce). Pio IV, seguindo o impulso scicntifico

da época, nomiou pelo anuo de 1563, para o aperfeiçoa-

mento das compilaçoens, uma congregação especial de car-

deaes e sábios, cujos vastos trabalhos (o) foram terminados

no pontificado de Gregório XIII em 1580 e publicados

em uma nova collecção authentiea (r) em que se conservou

a mesma glossa. Numerosas ediçoens publicadas depois

tem por base esta edição romana (s). Sómeule se lhe ajuri-

ris. ap. Carol.Guillard. 1550. 1552. IV. vol. 8., Lugdun. ap.

Guil. Rovillium. 1554. VII. vqI. 12., e uma com a glossa, Pa?

ris. ap. Guil. Merlin. 1561. III. vol. foi.

(n) Appareceram d'elle duas ediçoens em Lião em Hugo a

Porta 1554 e 1559, ambas em 4.° e em folio.

(o) As ediçoens das decretaes do século XV não apresentam

ainda esta mudança, mas apparece já e provavelmente pela pri-

meira vez na edição de Lião de Fr. Fradin 1513.

(p) Antv. ap. Plantin. 1569. 1570. IV. vol. 8.

(q) Aehir-se-hão alguns promenores sobre este ponto em
Theiner disquisit. eritic. append. T.

(r) Apparceeu em Roma in edib. populi Romani 1582. V.

vol. foi. A bulia de Gregório XIII de 1580 está agora quasi sem-

pre no principio ou no fim do decreto.

(s) Taes sam entre outras as seguintes : Rom. 1584. IV. vol.

4. Venet. 1584. IV. vol. 4. Lugd. 1584. III. vol. foi. ,
Paris.

1585. III. vol. foi.. Francof. 1586. IV, vol. 8. A ultima edição
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ciaram ainda dois supplementos; um comprehende as Ins-

tituías de Lancelotti (t) , compostas por ordem de Paulo

IV, e que Paulo V. no começo do século XVII, per-

mittiu que se annexassem ás fontes para lhes facilitarem a

inttUigencia; a outra é uma compilação particular publi-

cada em 1590 (u) com o titulo de Líber septimus Decre-

talium
9
por Pedro Matheus de Lião, e contendo #s no-

vas Extravagantes até Sixto V (j 1590). Demais os escru-

pulosos esforços dos correctores romanos não poderam fa-

zer que não ficassem ainda, nomiadamente no decreto,

bastantes faltas que em parte foram assignaladas em dis-

sertaçoens especiaes (v) e em parte se corrigiram em as no-

vas ediçoens criticas (w)
9
porem d'uma maneira incomple-

glossada appareceu em Lugdun. ap. Huguetan 1671. III vol.

foi.

(t) J. P. Lancelotti Institutiones júris canonici. Perus.
1563. 4.

(u) A primeira -edição em que figura é a de Lião de 1671.
(não 1661.)

{v) Ant. Augustinus de emendatione Gratiani libri dia»..

Tarracon. 1537. 4. Paris 1607. 4. cum not. St. Ealuzii. Paris
1672. 8. cum not. G. van Mastricht. Duisb. 1676. 8 ed. J. A.
Riegger Vienn. 1764. 8. ult. ed. in Galland. Sylloge ed. Mo-
gunt, T. II. p. 185-613. St. Baluzii Notae ad Gratianum (Gal-
land. T. IL p. 479-572), Diomedes Brava (GuidoGramii) Dis-
quisit. critie. de interpolatione Gratiani. Bonon. 1694. (in J,
H. BohmérCorp. jur. cânon. T. I. p. XLTI.), C. S. Berardus
Gratiani cânones genuini ab apogryphis disçreti , corri) pti ad
eaiendatiomm codicum fidem exacti, difíiciliores corantoda in-
terpretationeillustratt. Taurin. 1752. IV. vol. 4., J. A. ítieg-
(Çer de Gratiani collectione canonum illiusque melliorlo et raea-
dis (in Qblectam. histor. et jur. ecelesiast. Ulm. 1776.8 \ML
Le Plat de spunis in Gratiano canonibus. (in Z. B.Van-Espcn.
CorainenL injus nov. can. Bruxeli. 1777. II. vol. 8., Galland.
T. II. p. 801-964.) *

(nj) Corpus júris canonici cum notis Vc.t. et Fr. Pitlurovura
ed. Claud. Le Pelletier. Paris 1637. II. vol. foi. Lips. 109.5.
1705. II. vol. foi. August. Taurin. 1746. II. vol. foi. , Corpwi
júris canonici Gregorii XIII. Pont Ma-x. autboritate post emen-
dationem afeoktaua editum , rec. J. H. Buhmer. Haia 1717.
II vol. 4.
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ta Çv). Finalmente os Índices formam um accessorio utif.

Ve-se que appareceram cedo de diffcrentes espécies ; as mais

importantes sam as de Pedro Guenois, quatro para o de-

creto e tre9 para as decretaes, offerecendo segundo o exem-
plo de Demochares a indicação das fontes de todos os tex-

tos insertos n'estas eompilaçoens (?/).

§ 116.— C) Da auctoridade do Corpus júris Canonici.

As eompilaçoens de direito que appareceram na Egre»

ja depois do século V, tinham geralmente um objecto du-

plicado, a saber: reunir os preceitos originariamente emit-

fidos para toda a Egreja e levar ao conhecimento de todos

as disposiçoens tomadas para um paiz em particular, po-

sem consideradas , ou em razão do seu theor , ou em at-

tenção aos seus auetores , como uma regra utir para os ou-

tros. Este resultado attingiu-se porque em cada paiz ado-

ptava-se tal ou tal compilação e tratavam os textos como

fontes positivas do direito. Para isso concorriam deste mo-

do duas circunstancias : d
1 um lado a intenção e a escolha

«To compilador (em outros termos a doctrina) do outro a

recepção voluntária ou a pratica. Assim suecedeu com a

compilação de Oraciano, somente com a differença que

então a doctrina e a pratica tinham um centro commum
nas universidades do qual es ! a compilação, rcpcllindo aquel-

fosque a haviam precedido, se espalhou por todo o Occidente

e obteve auctoi idade de direito commum. DVjuí dimana

(x) Acaba d'apparecer uma edição mui notável com este ti-

tulo : Corpus júris canonici emenJatum et notationibus illustra-

tum Gregorii XIII. P. M. jussu editum. Post Justi Hennirágii

Bcchmerii curas brevi adnotatione critica instruetum ad exem-

plar romanum denuo edidit JSmilius Ludovicus Richter. Li-

psise 1834. 4.
m

(y) Appareceram primeiro na edição de Paris de 1618. Bo-

fcmer adoptou d'ella quatro que expurgou de grande numero,

mas todavia não da totalidade dos erros d' imprensa e- inexacti-

dões.
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também a auctoridade das compilaçoens de Gregório IX, Bo-

nifácio VU 1 e Clemente V. Na verdade os papas não deixa-

ram de cooperar para isso; porem a sua cooperação não consis-

tiu em faze-las aceitar como códigos universaes somente em
virtude da sua auctoridade. E' mais verdade o dizer-se que en-

contraram a doctrina e a pratica dispostas (%) a tratar como

textos do direito commum as decretaes ulteriores a Graciano

e quizeram somente obviar aos embaraços que acarretavam

as numerosas collecçoens particulares (a). Foi também d'es-

te modo que as duas compilaçoens d\Extravagantes deve-

ram á escola e á pratica a auctoridade de direito commum,
posto que fossem simples compilaçoens particulares (ò). De-

(z) E' o que demonstram a prima e secunda compilaíio (§
100). Também os papas, em vez de publicarem as suas compi-
laçoens na forma ordinária limitaram-se a envia-las ás univer-
sidades.

(a) A prova d^isto está nas bulias com que as compilaçoens
foram dirigidas ás universidades.

(6) Verdade éque alguns auctores o contestam, e pretendem
que estas compilaçoens como trabalhos particulares d1um tem-
po mais moderno, não tem no seu todo nenhuma auctoridade,
e que consequentemente os seus textos não tem isoladamente mais
valor em quanto a recepção não é demonstrada. Sem duvida
que se deve reconhecer que nas controvérsias do século XV se esta-
beleceu uma distinceão entre o direito commum ou escrito, de-
signação então applicada ás quatro compilaçoens reconhecidas ,

è^as diversas Extravagantes de que ainda não existia compila-
ção n'aquella época. Porem a datar do século XVI as duas com-
pilaçoens de Chappuis figuraram em todas as ediçoens e foram
citadas nos tribunaes como às outras. Por conseguinte aequhi-
ram auctoridade de direito cocamum pelo concurso da doctrina.
e da pratica

, e tal é também a opinião de Eickell. Foi o quê
suceedeu mesmo cm França , segundo o testemunho de Doujat,
Praenot. cânon. lib. IV7

. c. 24. §. 7. Indnbitatum tnmen est

,

Bon solam in schnlis hunc librara (Sextum) doctnrnae causa ex-
porá— sed et ejusdem jura in plerisqne causis viççere, non se-
etis ac ceterarum compilationunl. — Nec multam diversa ratio
est Clementina» um et Èxtravagantium, Em quanto ao mais to-
da esta controvérsia tem pouca importância pratica, porque á
maior parte das disposiçons contidas nestas compilaçoens sara
d ura íntcresBè passageiro e local, on então tem-se tornado inap-
plicaveis cm virtudeda mudança das rclacoens. ou também tem
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mais cTisso a auctoridade devolvida a todas estas compila-

K>ens na opinião do tempo nâo se limitava á esfera da ju-

risdiVção ecclesiastica. Pelo contrario foram também con-

sideradas em todos os paizes como regra perante os tribu-

naes seculares todas as vezes que se podia colher n'ellasuma

decisão resultante do mesmo texto ou da sua analogia, e

por isso a exemplo das compilaçoens do direito romano fo-

ram contadas em Allemanha com especialidade , entre as

fontes do direito commum do império (c).

§ 117.— D) Do uso actual do Corjms júris canonici.

No principio o decreto de Graciano era directamen-

te destinado á pratica
;

por isso nao foi considerado pelos

glossadóres senão debaixo d'esle ponto de vista. Porem as

decretaes ulteriores, os novos concílios e outras fontes trouxe-

ram á disciplina que elle contem mudanças taes que esta com-

pilação deixou por si me ma deser immediatamenteapplica-

\el ao direito actual. Pela mesma razão os commentarios de

que tem sido objecto não tem importância {d). Porem o decre-

to tem outro merecimento pela riqueza dos seus materiaes;

fjrma uma compilação histórica em que se encontram quasi

todas as matérias necessárias para a historia de cada disciplina.

Debaixo d'este ponto de vista também offerece uma utilidade

real (o). Em quanto ao mais está plenamente sujeito ao direito

sido mais claramente formuladas em leis e tratados ulteriores
,

do sorte que nem mesmo offerecem matéria para uma argumen-

tação por analogia.

*(c) Schwabenspiegel Chap. V. Edit. Scnkenb. ; Regulamen-

to do Conselho aulico do Império de 1(354. Tit. VII. §•• 24.

(d) J. Dartis Commentarii in universum Gratiani decretam

(in Oper. cânon. Paris. 1656. foi.), Z. B. Van-Espcn brevis

commentarius ad decretum Gratiani. (Oper. ed. Lovan. T.

IH).
(e) O modo de citar édiftercnte para cada uma das três par-

tes. Na primeira que consta de 101 Dktinetiones, os textos de-

nominados antigamente capita e agora cânones indicam-se do

modo seguinte: Can. Presbyteros 32. dist. 50, ou c. 32. D. L,
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da critica histórica que avalia o mérito histórico de cada texto

pela aproximação da sua fonte e au thenticidade de sua origem

.

Portanto sem citar o decreto podem indicar-se directamente

os textos segundo as obras originaes (/). As compilaçoens de

decretaes tem mais valor pratico incontestavelmente. Com-

tudo o seu uso também 6 restricto por muitas razoens. Em
primeiro logar não eram códigos destinados a reger exclu-

sivamente a Egreja, e só devem servir de complemento ás

fontes especiaes que continuam a subsistir por toda a par-

te. Em segundo logar as leis que remontam a uma época

muito affastada não sam applicaveis senão quando as coi-

sas não tem mudado na essência. Por conseguinte entre

estas compilaçoens e a pratica ainda se encontra sempre in-

terposta a sciencia, que desbasta o antiquado , e adoça

,

restringe ou amplia a lettra por meio do espirito. Este tra-

balho é de summa facilidade pelos commentarios excellen-

tes] pela maior parte que tem apparecido (g) sobre as de-

Na segunda, dividida em 3f> cansce que se subdividem emquccs-
tiones, o uso é citar assim : Can. Ssepe 72. XII (causa) qusest.

2. ou c. 72. c. XII. q. 2. Na causa XXIII a quantia III for-

ma um tratado especial de Pamiieníia , o qual é dividido em 7
Disiinciioncs . Aqui cita*se do modo seguinte: Can. perfecta 8.

dist. 3 de peenit. ou c. 8. D. III. de peenit. Na terceira parte
que se divide em 5 Distinctiones , ajuncta-se para a distinguir da
primeira, a indicação de sua rubrica , assim: Can. Pervenit.
12. dist. 3. de consecr. ou c. 12. D. III. de cons.

(/) E' assim por exemplo que procede Devoti no seu manual.

{y) As formulas decitacao das compilaçoens de decretaes sam
essencialmente idênticas. Sam para as decretaes de Gregório IX :

cap. Auditis 29. extra ou e de electione ou c. 29. X. de elect.

(1. 6.). Para o liber sextus : cap. Statutum 3. de prsebendis in
íi. ou c. 3. de praobend. in VI. (3. 4). Para a compilação de
Clemente V

; cap. Si plures 3. de prtebendis in Clementinis ou
ciem. 3. do praebend. (3. 2). Para as Extravagantes de João
XXII: cap. Sedes 1 . Extr. Johann. XXII. decoiícess. pnebend.
ou cl. Extr. Job. XXII. de çoncéss. prtebend, (4). Para as Ex-
travagantescommuns finalmente: cap. Salvator 5. Extr.comm.

' 'is ou c. 5. Extr. conun. de prxbend. (3. 2).

W. I. 18 B.
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Oretaes de Gregório IX (h) e sobre as Clementinas (i). Ouso
das compilaçoens canónicas é naturalmente mais limitado

ainda entre os protestantes. Luthero tentou mesmo aboli-las

de todo; porem a necessidade da scienciae da praxe as fazia

consultar. Portanto continuaram a ser reconhecidasna theoria

como fonte do direito commum
;
porem na pratica foram por

toda a parte modificadas em conformidade com o novo estado

de coisas. Por isso tornaram-se successivamente quasi de

todo inapplicaveis excepto na Inglaterra. Emfim no que
diz respeito ao uso actual do direito canónico nas matérias

do direito civil , devia na verdade ceder mais ou menos o

império aos códigos modernos. Todavia como fonte d'on-

de dimana em parte o nosso direito moderno , sempre tem
importância para a interpretação. Antigamente a sua ap-

plicaçao na esfera civil suscitava com frequência a questão

da relação em que se achava com o direito romano; por

isso appareceram mui cedo obras especiaes sobre este pon-

to (k).

(h) Jan. a Costa Sumularia et Commentarii in Decretales

Gregorii IX. noviss. ed. Neapol. et Lúps. 1778. II. vol. 4.
,

Em. Gonzalez de Tellez Commentarii ad Decretalium V. li-

bros Gregorii IX. noviss. ed. Lugd. 1713. IV. vol. foi. , Inn.

Cironii Paratitla inquinque libros Gregorii IX. noviss. ed. Vin-

dob. 1761. II. vol. 4., Prosper Fagnani Jus canonicum sive

commentaria in decretales , nov. edit. Cólon. Allobr. 1759. IV.

vol. foi.

(i) Ant. Altesorree In libros Clementinarum commentarii

nov. ed. Haia» 1782. ?,. , Ciementis V. Constitutiones in con-

cilio Viennensi in Gallia edi faB atino MCCCXII. notis locuple-

tatíe et illustratae a Hierota. Baldassino. Romae 1769. 4.

(k) Escreveram d'estes tratados Bartholus de Saxoferrato

(J1355), Prosdocimus de Comitibus (cerca de 1440), Hierony-

mus Zanettinus (cerca de 1451), Salvanus Bononiensis (cerca

de 1460), Baptista a saueto Blasio (f 1497). Encontram-se reu-

nidos no Primum volumen Tractatuum ex variis júris interpre-

tibus collèctorum. Lngdun. 1549. foi. As obras mais modernas

sobre esta matéria sam i Fortunius Garcia Hispanus de ultimo

fiue júris canonici et civilis, de primo principio et subsequen-

tibus praeceptis, de derivatione et differentiis ut riu ;que júris
,

et quid sit tenendum ipsajustitia (também no primum volume»
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§ 118. — If. Dos decretos do concilio de Trento.

Differente é o valor do? decretos do concilio de Tren-

to. Emanados da mais eminente auctoridade legislativa ,

tornados obrigatórios por uma promulgação regular, for-

mam para os catholicos uma fonte da maior importância.

Estam classificados segundo as vinte e cinco sessoens em
que foram promulgados; e compoem-se em parte de câno-

nes succintos , exposiçoens de doctrina contra os erros que

o concilio tinha por objecto combater, em parte dVxpli-

caçoens sobre o dogma subdivididas ern capítulos ; final-

mente de decretos sobre as diversas partes da disciplina

,

também d^rdinario divididos em capítulos. Na maior par-

te das sessoens encontra-se entre outros um decreto so-

bre a reforma, oceupando-se dos abusos mais repugnan-

tes da disciplina n'aquella época (/). Para a execução e

interpretação dos decretos, o papa ou devia consultara

opinião d^homens illustrados da província interessada,

ou reunir um novo concilio, se o julgasse necessário,

ou por em uso qualquer outro meio convinhavel (m).

Pio IV ' instituiu uma congregação de cardiaes para este

fim em 1564. Sixto V investiu esta congregação do direi-

to de pronunciar declaraçoens authenticas nos casos duvido-

sos , mas somente em matérias de disciplina e depois de as

Tractatum) , J. Okíendorp Júris civilis et canoniei còllatio.

Lugd. 1541., C. Rittcrshusen Differentiae júris civilis et caiio-

nici. Argent. 1618. 1638., J. F. Bockelmaim Differentiae júris
civilis et canoniei hodierni. Traj. ad Hhen. 1694. 1737.

[I) A primeira edição e autlientica foi publicada por Paulo
Manutio, Roma 1564. foi. E' tida pela melhor a de Joa. Galle-
mart impressa duas vezes om Colónia em 1700 e 172.2, e reim-
pressa em Augsburgo em 1781. Contem as declaraçoens uacon-
gregação instituída para a interpretação dos decretos do conci-
lio.

(m) Cone. Trid. Scss. XXV. Decret. de recipiendis et ob-
servandis decretis concilii.
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haverem levado ao conhecimento do papa (?i). A dizer a

verdade os decretos sobre a disciplina nâo foram recebidos

em massa pela França; porem com o auxilio dos concílios

provinciaes e das ordenanças reaes penetraram isoladamen^

le na praxe.

§ 119. — III. Das regras da chaocellaria romana.

A'c(Tca da applicacão das fontes, devemos citar as re-

gras da cliancellaria apostólica , isto c as instituiçoens do

papa sobre a marcha que devem seguir os seus officiacsem

certos negócios. Elias tractam particularmente da collação

dos benefícios que o papa mesmo concede, da admissibilida-

de das renuncias e das appellaçoens , das clausulas que se

devem ajunctar expressamente a certas concessoens, do va-

lor da moeda na percepção dos direitos de chancellaria , e

da forma externa das bulias. O seu objecto é preveniras arbi-

trariedades dos subalternos e evitar que consultem os seus

chefes com muita frequência. Como simples instrucçoens

não tem validade, senão durante a vida d'um mesmo pa-

pa
;
porem de ordinário o seu successor renova-as á sua

exaltação com leves modifjçaçoens , e o cardial vice-ehan-

celler as publica. As publicaçocns e registos, na chancella-

ria, dos negócios da competência da cúria romana remon-

tam a uma época antiga. Deste modo João XXI í fez re-

gistar na ehancellaria as reservas por elle feitas cfofficios

cccíesiasticos. Os seus successores seguiram este uso e o ex-

(n) Desde que Prospero Lambcrlini , elevado depois ao pa-j

pado, com o nome de Benedicto XIV, foi secretario d'esta con-

gregação , as suas resolucoens sam publicadas em uma compila-

ção especial com o titulo; Thesaurus Rcsolutionum Sacrai Con-

jrreçationis ConciHi. Roraae 1745-1826. LXXXV. vol. 4. Alem
íTisto existe um resumo alfabético dVstas resolucoens ; Collectio

Declarationum Sacrae Congiegationis Cardinalium Sacri Conci-

31 i Tridentini interpretum , opera et studio Joh. Fortunati de

Comitibus Zamboaii Romani Jurisconsulti. T. I. II. III. Vien-

nae 1812. 1813. Tom. IV. V. Mutinae 1815. 1816. Tom. VI.

Budc-e et Vacii 1814. Tom. VII. VIII. Romoi 1816. 4.
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tenderam a outros objectos que eram tocantes á esfera da

chancellaria. As regras mais antigas de chancellaria que se

conhecem sara de João XXÍll (1410 (o) e de Martinho V
(1418). As ultimas foram publicadas no mesmo concilio

de Constança (p). As concordatas que alli se celebraram

com as naçoens também foram iransmittidas immediata-

mente á chancellaria e lançadas nos registos conforme o

uso ((/). Nicolau V (| 1455) reuniu cm uma compilação as

regras dos seus predecessores; e salvas algumas addiçoens e

modificaçoens ainda agora se servem d'elkis : o numero das

suas regras eleva-se a setenta e uma ou setenta e duas (r).

A cúria romana, na sua applicação, tem agora contempla-

ção com as mudanças sobrevindas nos diversos paizes. Em
França até mesmo se recebiam quatro d'estas regras na pra-

xe dos tribunaes, e em Allemanha duas (s).

(o) H?rm. von der Hardt Cone. Constant. T. I. p. 954.

(p) Mansi Cone. T. XXVIII. col. 499-51 G.

[<]) Mansi Cone. T. XXVII. col. 1184. 1189. 1193.
(r) Em Gcertner Corpus júris eccles. Cathol. T. II. p. 457.

foram impressas a ultima vez as setenta e duas regras de Chan-
cellaria, publicadas por. Clemente XII (1730).

(s) Existem commentartos sobre as regras de Chancellaria
por Gomez, Reffube , Dumoulin , Chokier. O mais recente so-
bre as regra? de chancellaria de Clemente XII é : J. B. Ri-
gantii Commentarii in regulas constitutionps ét ordinationes
Cancelkria: apostólicas. Roma? 1751. IV. vol. foi.



CONSTITUIÇÃO DA EGREJA

CAPITULO I

IX> PAPA E DA CORTE DE ROMA.

§ 1^0— I. A supremacia. A) Ponto de vista histórico!

AP
supremacia, em quanto a sua origem, nasceu

âtj? com a unidade da Egreja; por conseguinte a
eg historia nâo a criou , mas exprimiu somente o

II
que já residia na iJôa da Egreja como elemen*

*wÈ to necessário e essencial. E' uma instituição di-

vina
,

porque a mesma Egreja também o é, e porque a

Egreja nâo pode existir senão pela unidade, a unidade poi-

sou turno também nâo pode existir senão pela supremacia.

Logo é um dos primeiros princípios vitaes da Egreja ; ain-

da mais traz abstractivamente em si-mesma a Egreja
,

por

que não ha Egreja aonde nâo existe a unidade (í). Por es-

(t) E' a idêa que desinvolveram S. Cypriano no seu trata"

do de unitate Ecclesix c Bossuet no seu discoitrs sur Vunité,
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te motivo não tem sido completamente formulada na cons-

tituição da Egreja
,
porem contêm-se n'ella como um gér-

men fecundado (u) cuja vida externa se desinvolve e mo-

difica segundo os ataques contra a unidade exigem uma
cohesâo mais estreita ou chamam para o exterior a activi-

dade do principio devida n'elle depositada (v). D'ahi pro-

cede também
?

que por ocasião das heresias e scismas, se-

gundo o quadro que a historia nos mostra , começando a

necessidade de cohesão pelos bispos, tenha feito com que

se procure progressivamente pontos de reunião e unidade era

círculos cada vez mais vastos e que nao se tenha achado

plenamente satisfeita senão pela união com a Sé de E .

ma. Portanto a historia da supremacia é a historia dos

meios com que a Egreja , nas differentes fases do seu de-

sinvolvimento , tem trabalhado efficazmente do seu centro

na conservação da unidade (w).

(u) Jos. de Maistre du Pape Liv. T cap. 6 • « Â supremaeia
«dosumrao Pontífice não foi sem duvida na sua origem o que
"alguns séculos depois-, porem é nisto precisamente que se mos-
tra divina- porque tudo o que existe legitimamente e parase-
» culos , existe desde logo em gérmen e se desinvolve successiva-

« mente. « Assim nos elementos da formação dos estados e nas
relaçoens da vida patriarchal se encontra já comprehendido no
seu todo o principio monárquico , sem ser todavia ainda o que
chamamos realeza.

(v) Portanto não se deve representar a sé de Roma abra-
çando d'antemão com um olhar tudo o que estava reservado á

sua acção e espreitando somente a occasião de o realisar. A sua
tarefa lhe foi antes traçada pelas circunstancias e pelo voto da
Egreja. Porkso no principio não se vê nunca trabalhar só na
unidade , mas sempre em reunião com outros bispos e Egrejas.

(x) A supremacia dcsinvolvendo-se tem por certo introduzi-

do muitas mudanças na disciplina ecelesiastica • o que é impos-
sível desconhecer-se. Por conseguinte muitos defensores do pa-
pado dam-seuina fadiga estéril e até mesmo secollocamem pa -

te debaixo do falso ponto de vista dos seus adversários quam o
procuram demonstrar tão escrupulosamente a alta antiguidade
d'alguns direitos contestados do papado. Fariam melhor se dis-
sessem : Se a antiga disciplina cedeu o logar a outra de per-si-
mesma e sem violência

;
é porquo não correspondia a* necessi-
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§ 181.— B) Caracter da supremacia.

A Egreja tem testemunhado em muitas occasioens pe-
la boca dos SS. Padres (x) e pelos concílios (y) a sua ve-

neração pelo successor do primeiro- dos apóstolos , e princi-

palmente nos actos de reunião com a Egreja grega, tem re-

conhecido o primado e o principado da sé de Roma em to-

da a sua plenitude, grandeza e universalidade (%). Toda-

dades da Egreja. Uma coisa não é boa por ser antiga , ou má
por ser nova

; de outra sorte seria necessário dizer que as pro-
ducçoens do nosso tempo sam as mais más.

(se) Os textos sam indicados no §. 10.

AVI Cone. Coustant.I. a. 381. c. 3. Constantinopolitanaeci-
vitatis episcopus habeat oportet primatus honorem post Roma-
num eptscopum.— Cone. Chalced. a. 451. ad S. Leon. Roga-
raus igitur, et tuis deeretis nostrura lionora jndicium. — Cone.
Basil. inrespons. synod. a. 1432, (Harduin. T. VIII. p. 1323.)
Summus pontifex

,
quod caput sit , et primas ecelesise— et so-

lus in plenitudinein potestatis vocatus sit, alii in partem sol-

licituditiis, et multa hujusmodi : — ista plane fatemur et cre-

dimus, operamque in hoc sacro concilio dare intendimus, ut

omnes eandem sententiam credant.

(a) Cone. Lugdun. II. a. 1274. S. Romana Ecclesia sum-
raum etplennm primatum et principatum super universam Eo-
clesiam catholicam obtitiet, quem se ab ipso Domino in B. Pe-
tro Apostolorum príncipe sive vértice, cujusRomanus Pontifex

est successor , cum potestatis plenitudine recapisse veraciter et

bumiiiter recognoscit. Et sicut prse ceteris tenetur íidei verita-

tem defendere , sic et si quae de íide subortse fucrintquaestiones.

suo debent judicio definiri. Ad quam potest gravatus quilibetsu-

per negotiis ad ccclesiasticum fórum pertinentibus appellare, et

in omnibuscausis adexamen ccclesiasticum spectantibus ad ipsius

potest jndicium recurri, et eidem omnes Ecclesia? suntsubjectae,

et ipsarum prelati obedientiam et reverentiam sibi dant. Ad
hanc autem sic potestatis plenitudo consistit:, quod ecclesias cc-

teras ad sollieitudinis partem admittit . quarum multas et pa-

triarcháles praecipue diversis privilegiis eadem Romana ecclesia

honoravit, sua tamen observata prosrogativa tum in generalibu»

conciliis, tum in aliquibus aliissemper salva.— Defm S.occum.

Synod.Florent, a. 1439. "Diffinimus saneiam aposíolicam sedem

et romanum pontifícem in universum orbem tenere primatum,
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\ía no que loca á individuação dos direitos que este pri*

mado comporta, não tem mostrado boa disposição para se

oceupar d'el!a nas discussoens geraes , e tem definido pou-

co, porem tem confiado na sua vida e doctrina. Por con-

seguinte o papa éa primeira auetoridade na Egreja, e co-

mo tal nâo depende de nenhum juiz n'este mundo (a) , e,

como os reis da terra, nfio deve conta da sua administração

senão a Deus e á sua consciência (6). Sem elnbargo d'isso

o espirito de &ua dignidade prescreve-lhe no exercício do
seu poder a lei d'usar dVUe como um terno pae para o

bem da christandade (c). Por conseguinte sam permittidas

humildes fepresentaçoens contra a sua administração (d)

,

e mesmo em caso d'injustiça manifesta uma resistência ex-

terior (e)> Logo a supremacia papal, seja qual for o nome

et ipsum pontificem romannm suecessorem esse B. Petri princi-

pis Apostolorum, et verum Christi vicarium, totiusque Ecclesiae

caput et omnium christianorum pairem ac doctorem existere
,

et ipsi in B. Petro paseendi regendi ac gubernandi universalem
Ecelesiam a Domino nostro Jesu Christo plenam potestatem tra-

ditam esse.

(a) As antigas auetoridades em apoio d'este principiojá foram
citadas em outra occasiao (Nota * em o N.° XI do § 92).

(6) Eni outros termos», a pessoa do papa bem como a dos reis

é inviolável e sagrada. Sem esta verdade não pode existir monar-
quia.

(c) Cone. Basil. Sess. XXlII. c. 4. Tpseautem summus Pon-
tifex , tánquam commuiiis omnium pater et pastor, íton <olum
rogatus ac sollicitatus , sed

,
próprio motu ubiqueinvesti^ot, in-

vestigarique facial, et quam potestomnibusíiliorum morbis con-
ferat medicinam.

(d) Em todos os tempos os papas deram ouvidos ás exhort:;-
çoens as mais livres d^iomens pios e bem intencionados. Ti ste-

munha o papa Victor e Sancto Ireneu , Gregório "VII e Pedro
Damiani, Eugénio III c S.Bernardo, Clemente VIII e o car-
dial Bellarmino. O notável memorial do ultimo e a repostado
papa encontram-se orn Koffinann Nova sei iptorum acmonumen-
torum collectio. T. 1. p. 633.

{e) Bellarmin. deRoman. pontif. L. II. cap. 29. Liret re-
sistere pontifici— invadentl animas vel turbanti remoublieam
et multo magis si Ecelesiam destruere videretur, lwetj inquam
ej resistere, non faciendo quod jubet, impèdiendo ne exequatur

W. I.
"

19 A,
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que folguem de lhe dar, não é porisso de modo algum ar-
bitraria e absoluta no seu exercício

, porem ligada e tem-
perada de todas as partes pelo espirito e pratica da Egre-
ja, pela consciência dos deveres inherenles a seus direitos,
pejojespeito pelos concílios eecutnenicos (/*) ,

pela contem-
plação com antigas observancias e costumes (g) pelas for-
mas brandas e affaveis de governo (h)

, pelos direitos reco-
nhecidos do episcopado, pela repartição das atlribuiçoens
sobre esta base pelas relaçoens com as potencias Um-
poraes, e finalmente pelo espirito dasnacoens (i).

§. 122.— C) Direitos da supremacia (*).

Os direitos de soberania que competem á só de Ro-
ma segundo a disciplina actual reduzem-se aos pontos de
vista seguintes : I, Direitos que derivam irnmediatamente
do objecto da supremacia, que consiste em manter a uni-

dade de dogma e de moral. Taes sam a vigilância sobre o
corpo todo da Egreja em todas as formas necessárias e ad-

voluntatem suam. Non tamen licet eum judicare , vel punire,
vel deponere, quod non est nisi superioris.

(/) C. 7. c. XXV. q. I. (Zosim. c. a. 418), c. 14. eod.

(Cone. Chalc. a 451), c. I. eod. (Gelas, a 495), c. 17. c. XXV.
q. 2.)Leo I. a 452).

(gr) C. 6. c. XXV. q. I. (Urban inc. a.), c. 7. eod. (Zosim.
a. 418), 19. c. XXV. q. 2. (Gelas, a 494), c. 21. eod. (cap.

inc.)

(h) Gregor. I. (f 604) epist. VIII. 30. Verbum jussionis

peto a meo auditu removete
,
quia seio

,
quis sum

,
qui estis.

Loco enim mihi fratres estis , moribus patres.

(i) Bellarmin. de Roman. pontif. L. I. cap. 3. Probandum
erit esse (in Ecclesia) summi pontificis monarchiam, atqueepis-

eoporum (qui veri principes et pastores , non vicarii pontificis

maximi sunt) aristocratiam ,• ac demum suum quemdam in.ea

locum habere democratiam , cum nemo sit ex. omni christiana

multitudine
,
qui ad episcopatum vocari non possit, si tamen

dignus eo muntre judicetur.

(A:) O tratado mais recente sobre esta matéria é: A. deRos-
kovany de primatu romani pontificis ejusquejuribus. Aug. \ in-

del. 1834. 8.
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rtfssíveis para este fim, a cognição das discussoens sobre o

dogma, e o direito (Temittir a este respeito, sendo neces-

sário, circulares e decretos de doctrina para toda a Egreja.

II. Direito de legislação sobre objectos de disciplina geral.

Sendo o papa, na falta de concilio geral, a única íiuctó-

ridade universal para a Egreja, tem só elle consequente-

mente õ poder de modificar ou abrogar os pontos de dis-

ciplina estabelecidos pela lei ou costume como regra obri-

gatória para toda a Egreja. III. Sobre t) mesmo principio

se*base;mi os direitos de administração e cooperação em to-

dos os negócios concernentes a toda a Egreja. N'esta classe

se comprehendem a convocação dos concílios (ecuménicos,

a instituição ou suppressão , das festividades geraes , a di-

recção suprema das missoens, as beatificaçoens e canonisa-

çoens, a auctorisação das ordens religiosas e dos estabele-

cimentos d'estudos superiores eeclesiasticos que aspirem a

uma auctoridade superior na Egreja. IV. Direitos ligados

mesmo á idèa de suprema auctoridade. Sam : o direito de

vigilância sobre os mais eeclesiasticos superiores, e a facul-

dade de os fazer entrar nos seus deveres por meio d'ex-

hortaçoens e penas; o direito de proceder extraordina-

riamente quando os superiores immediatos eslam inacti-

vos ou impedidos; o direito de pronunciar em ultima
instancia sobre os aggravos eappellaçoens que lhe dirigem.

V. Emfim pertence ao papa o cuidado dos negócios que,
apesar de locaes no seu objecto reclamam todavia em ra-

zão de sua importância uma uniformidade dicção ou a
apreciação amais exacta dos intere£ses que suscitam, e con-

sequentemente esse espirito superior d administração que só

se obtém estando sobranceiro a todas as coisas. Taes sam a

confirmação, transferencia e deposição dos bispos, a cria-

ção, transferencia, união e divisão dos bispados, as absol-

vições e dispensas de natureza superior, a verificação das

relíquias e assim o mais. Muitos dYstes direitos, na ver-
dade, estavam anteriormente anexos ás dignídaífe inter-

mediarias
, metropolitanos , concílios pro\ineiaes e pa-

triarcas; porem passaram para o papa succcNsivamenle e á
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medida que a marcha da constituição occasionava uma cen-

tralização maior dos negócios (/).

. § 123.— D) Pontos de vista da doctrina sobre a
supremacia.

,

As theorias que offerece a doctrina sobre a supremacia

i'ecíuzem-se a três classes. Uns consideram no sentido mo-
nárquico absoluto o papa e a Egreja, como sendo uma só

coisa, e fazem derivar somente do papa toda aauctorida-

de na Egreja : esta doctrina denomina- se por isso systema

papal. Outros collocam a suprema auctoridadc no corpq

dos bispos ao qual o mesmo papa deve ser sujeito em caso.

de contestação. Esta theovia recebeu d 'aqui o nome de sys-

tema episcopal. Outros ainda, e é incontestavelmente o ver-

dadeiro principio , consideram o papa como a cabeça , e

os bispos como os membros, de sorte que o corpo inteiro

, da Egreja consiste na sua harmonia. Todas estas theorias

sam alem d^sso susceptíveis de muitas graclnaçoens que pou-

co se podem apreciar não sendo na discussão das questões

especiaes, Aqui se liga outra maneira d^ncarar o assump-

to actualmente usada na seiencia ; distinguem-se os direi-

tos da supremacia em essenciaes eaccídentaes. Denominam-
çe essenciaes aquelíes que dimanam da idêa da suprema-

cia, e accidantaes aquelles que se fundam unicamente na

utilidade da Egreja ou no estado presente de posse e no di-

reito histórico. Estadistincção em geral também éperfeitar

mente justa no sentido de que os direitos da supremacia,

considerados abstractamente, sam mais próximos ou remo-

tos uns que os outros do seu hm e essência. Porem na es-

pecificação é impossível fixar limites absolutos pela razão

( J) Incessantemente se vA prorticralisar aos papas a exprobra-

çao de se haverem apoderado dos direitos dos concílios provin-

ciaes.Sim, por"certo, apoderaram-se como os nossos principes dos

direitos dos tribunaes e das dietas
}
porem a única consequência

que d*ahi resulta é* que se taes assemblêas não estavam em re-

lação com o tempo , outras formas deviam substitui-las (§ 3. no-

ta 9)>
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de que a conservação da unidade e o interesse da Egreja

podem exigir em um tempo medidas em que se não pen-

saria em outro. Por conseguinte sempre é necessário voltar

as circunstancias do facto (m). Apoz a distineção indicada

tem alguns estabelecido athese de que os direitos acciden-

taes, como provenientes unicamente d'uma delegação da

Egreja
,

poderiam ser reassumidos mesmo contra vontade

do papa para o restabelecimento da disciplina mais pura

{los primeiros tempos ou quando o interesse da Egreja o

reclamasse (n). Porem uma tal delegação é uma* van fic-

ção totalmente estranha á historia; e o restabelecimento

da antiga disciplina em um estado de coisas inteiramente

diíferente é um frívolo pretexto em que as formas sam da-

das pela essência, segundo advertiram alguns historiadores

reflectidos (o). De mais d'isso não se consegue justificar es-

tas medidas de violência pelo interesse da Egíeja, porque

ainda mesmo á cerca da questão d^nteresse os membros

nao podem erigir-se em juizes contra a cabeça (p). Porisso

até escritores protestantes previniram os soberanos do peri-

go de favorecerem princípios, que, por motivos inteiramea-

(m) A questão do logar da residência do papa parece por

exemplo indifferenfe ao fim da supremacia; e comtudo a trans-

ferencia da sc-pontiíical para Avinhão fez nascer um novo scis-

*na.

(n) Esta these sustentada nomiadamente por Sauter, foi aco-

lhida com viva approvação por Eichorn. Se alguém pretendesse

segundo as doetiinas da revolução franceza
,
que o rei não é se-

não um empregado e um delegado da nação, que lhe pode reti-

rar a seu capricho os direitos que lhe conferiu
,
poder-se-ia ser

perseguido e corn razão pela emissão de princípios destruidores

da monarquia. Porem as argumentaeoens mais miseráveis de-

vem ter voga quando se trata de abater o papado.

(o) Joh. Miiller Werke B. XVI. § 15G. Logo que o im-

perador Joseph II volte á simplicidade dos discípulos, o papa
Pio VI celebrará a cèa como Christo Senhor nosso , mas então
também o copeiro não apresentará a taça.

(/>) Todos os revolucionários tomam o interesse publico por
divisa , e o reinado do terror em França foi o da commisàão de
salvação publica.
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te simílhantes, poderiam ser invocados contra elles-mes-

mos (q).

§ 124.— E) Direitos honoríficos do papa.

A alta dignidade do papa produz-se alem d^isso por

meio de honras provenientes do antigo uzo da Egreja ou
do direito internacional. As suas insígnias sam um báculo

pastoral direito, tendo na extremidade superior uma cruz

euma có*roa d T
oiro tríplice que se denomina regnum. Uma

antiga tradição faz proceder de Constantino estas distinc-

çoens e ainda outras (r). Outra tradição falia d'uma co-

roa ornada que Clóvis (510) enviou ao papa (s). O uso

dVima coroa dupla segundo toda a verosimilhança já se

achava estabelecido no pontificado de Nicolau 11 (jr 1061),

eom quanto se attribua a Bonifácio VI li (1^97). Em
quanto á coroa tríplice é certo que já se encontra no tem-

po de Clemente V
("f 1314) , e não deve a sua origem a

Urbano V (1352) como se costuma dizer. O termo deque

se usa dirigindo se ao papa é: Sanctissimo padre (í). Elle

(7) Dizia Lcs3Íng(Jacolu\s Werke B. II § 334): Os princí-

pios de Febronio e de seus partidários sam uma lisonja descara-

da para com os príncipes; porque elles não tem força contra os

direitos do papa, ou ha dua> e três vezes tantas razocns para os

applicar aos mesmos príncipes. Tolos estam ao alcance de oco tu-

prehendcr , e ninguém o disse ainda com a linguagem incisiva,

e enérgica que um tal assumpto comporta e merece, ninguém

entre tantos homens a quem a sua posição impõem o dever sa-

grado de o fazer; o que é um facto extraordinário e um signal

funesto.— J. Muller Fragment : Gtuem é o papa? (Werk B.

VIII,) Diz-se que e só um bispo. Effecti vãmente do mesmo mo-

do que Maria Thciesa é* so condessa d^Habsburgo , Luiz XVI
conde de Paris , e o Tieroe de Rossbach de Leuthen ,

conde de

Zollern. Sabe-se que papa coroou a Carlos-magno e fez d'elle

» primeiro imperador; porem quem é que fez o primeiro papa .

(r) Foi sobre esta tradição que se compoz o falso titulo de doa-

ção de Constantino c. 14. D. XCVI.
(s) Este facto é referido em Siegeb. Gemblac ad a. 510.

(/) Nas antigas cartas dos bispos ent.re-si q u ai ificavam-se ha-

bitualmente de vestia sauditas, vestra bcaiiludo.
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intitula-sc nas suas bulias : Scrvus servorum Dú , deno-

minação adoptada por Gregório 1.° no século VI etn op-

posiçâo á de patriarca cecumenico que se arrogava o par

triarca de Constantinopla. O titulo poníifex maximus pas-

sou dos imperadores romanos para o papa (u). Papa é a

designação primitiva de todos os bispos, porem desde o sé-

culo VI applica-se principalmente ao bispo de Roma (v).

Da mesma sorte a de vlcarius christi era primitivamente

commum a todos os bispos (10). Em quanto ásdislincçoens

honorificas do direito internacional , as principaes sam as

embaixadas que as potencias catholicas conservam na corte

papal. No ceremonial dVstas embaixadas prescinde-se ac-

tualmente de muitas formalidades essenciaes segundo o an-

tigo uso. Uma forma particular d^omenagem é o beijar

o pé. Primitivamente nos costumes bysanlinos era uma ho-

menagem que se tributava ao imperador e aos bispos. Os
primeiros exemplos

d

1
imperadorcssubmettendo-se, elles mes-

mos a ella sam os de Justino (ÔS5) no pontificado de João
1.° e de Justiniano no d' Agapito, Hoje esta ceremonía
não é já de rigor se nào nas circunstancias solemnes.

§ 1^5. — F) Do estado da Egreja.

O papa alem da sua dignidade espiritual tem a sobe-

rania temporal no estado da Egreja. As possessoens da
Egreja romana sam fundadas em títulos de difíereutes ejjio-

(«) Os imperadores romanos fizeram uso d1
elle até Gracia-

no. Entre os papas, Leão i.° foi o primeiro assim qualificado
em uma inseripçàb que Niebuhr. nos diz que havia existido na
Egreja de S. Paulo, depois incendiada. Gregório 1.° muitas ve-
ies assim se qualifica a si-mesmo. Demais d*isso, outros bispos
também sam frequentemente denominados síummi Ponfifices, c. 13.
1). XVIII. tConc. Agath. a. ÔOK).

(n) Thomassin. Vet. et nov. cccles. aiscipl. P. T. L. I. o.-J.

A qualificação de Sire experimcnlou uma sorte análoga, e ain-
da no século XIII era commum a todos os senhores de feudo.

H C. 19. ç. XXXIII. q, 5. (Hi!ar. diae. e. a. 380).
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cas em virtude das quaes foram novamente reconhecidas (x)

no congresso de Vienna (1815). A sua grande importância

para toda a Egreja apresentasse debaixo de dois pontos de

vista. Em primeiro togar obtém ao papa a posição livre

que deve ter para tratar os negócios da Egreja com todos

os monarcas e estados. Se o chefe da Egreja residisse em
um solo estrangeiro, as communicaçoens seriam embaraçadas

quando houvesse guerra e os negócios da religião seriam em-»

brulhados pelos da politica. Em segundo iogar opapaacha-

se d'este modo em estado de prover ás despesas occasiona-

das pela sua posição , funecionarios e institutos para a pro-

pagação do christianismo e outros que deve conservar para

beneficio de toda a Egreja. Se estas despesas devessem ser

prebendadas com os subsídios dos príncipes e naçoens ca-

tholicas, o que não poderia deixar de ser na falta de pos-

sessoens próprias, o papa achar-se-ia por esse motivo em
uma posição falsa, e os mais graves interesses dependeriam

do favor do momento e outros accidentes como já foi dej

monstrado pela experiência (?/). Por conseguinte o estado

da Egreja 6 incontestavelmente de immensa importância

para a conservação da constituição.

§ 126. — II. Dos cardiaes, A) Historia d'esta dignidade.

Os cardiaes sam os cooperadores e conselheiros adhc-

rentes á pessoa do papa (%). No sentido primitivo de sua

instituição não sam mais do que o presbytermm ou o con-

selho estabelecido , em conformidade com a antiga consti-

tuição, junto ao bispo de Roma bem como de todo e qual-

quer bispo paia o auxiliar com os seus esforça s e conse-

(x) Não convém mais indiv iduar aqui estes títulos do que des-

crever a constituição politica do estado da Egreja.

(y) Q.ue nação se prestaria ainda ao dinheiro de S. Pedro,

e nao se tem declamado bastante contra as annatas?

(z) Plato no século XVI, Coheli e Tamagua no século XVII,

escreveram tratados especiaès sobre esta matéria.
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jhos («). Os presbyteros e diáconos que faziam parte d'elle

estavam originaria e indubitavelmente unidos com o bi^po a

uma só e mesma Egreja. Mas bem depressa houve em Ro-

ma vinte e cinco e mesmo desde o século V vinte e oito

Egrejas principaes em que se administravam os sacramen-

tos, e as quaes, independentemente dos outros presbyteros

e diáconos, estavam debaixo da inspecção d^m presbyte-

ro titular. A cidade também foi desde logo dividida em
sete regioens ecclesiasticas , e por decisão do papa Fabiano

em data de ^40, foi um diaconus regionarius especial-

mente encarregado em cada uma da inspecção dos hospí-

cios dos pobres e enfermos bem como dos oratórios que de-

pendiam dVlles» Es/es vinte e oito presbyteros titulares è

os sete diáconos , como estavam investidos d'um officio

permanente (titulus) foram differençados desde logo dos

mais ecclesiasticos de Roma com uma denominação espe-

cial. Usava-se então geralmente designar com os nomes
tVepiscopus, presbyter , diaconus, cardinaUs, o eccíesiastico

collado (intitulatus, incardinatus) em uma Egreja por op-

posição a todos os outros que não estavam ligados a ella

senão temporária ou menos estrictamente (6). Por conse-

guinte também foram denominados n'este sentido prcsby-

teri e diaconi cardinales e como eram os mais conspícuos

do clero de Roma formaram o prcsbyterium do bispo.

Demais no século IX sete bispos visinhos foram associados

ao culto e á administração, e nomiados egualmente car-

dinales. A divisão da" cidade em sete regioens era pura-

mente ecclesiastica , e havia deixado subsistir conjuncta-

mente a divisão politica d'Augusto em quatorze regioens.

Esta veio a prevalecer. D'ahi provem incontestavelmente

que o numero dos diaconi cardinales se acha duplicado no
século Xí e levado a quatorze. Pela mesma época ainda

(n) Cornelius P.
("f

253) ad Cyprian. epist. VI. Omni igi-

'ur actn ad me perlato, placuit contrahi presbyterium.

{!>) C. 3. D. XXIV. (Gelas. a. 494), c. 42. c. VII. q. 1.

(Gregop. I. a. 592), c. 5. 6. c. XXT. q. 1. (Idem eod.) , c. 5.

1>. LXXT. (Idem a. 59o) ibiq. Corr. Rom.
W. 1. 19 B.
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foi augmenlado de quatro diaconi palaimi , destinados a
auxiliarem o papa na egreja de Latran : o numero total

dos cardiaes ecelesiasíieos de Roma foi desde então cincoen-

ta e três. Nâo gosavam como taes de nenhuma distineção

própria, e a sua preferencia quer entre si, querem relação

aos outros ecelesiasíieos determinava-se pelo seu officio res-

pectivo. Porem a importância da sua posição e sobre tudo o
seu concurso para a eleição do papa fez considerar pouco a
pouco o cardinalato como uma dignidade particular e muito
eminente tomando a precedência mesmo aos arcebispos e aos

patriarcas latinos (c). Pio IV também prohibiu (1567) a

todos os outros membros do clero o uso do nome de car-

dial.

§ 127.— B) Estado actual.

Somente o papa nomia os cardiaes; porem deve esco-

lhe-los entre os homens mais distinctos e quanto seja possí-

vel de todas as naçoens da christandade (d). Diversos so-

beranos tem também o direito de lhe recommendar candi-

datos. Queria o concilio deBasilêa, para evitar mui gran-

des despesas, que o numero dos cardiaes nâo excedesse a

vinte e quatro; uma bulia de Sixto V (1586) fixou-o em
setenta , sendo quatorze diáconos , cincoenta presbyteros e

seis bispos, por terem sido reunidos no intervallo dois dos

sete bispados a que estava ligada esta dignidade. Os pres-

byteros eos diáconos para representarem ainda acertos res-

peitos o estado primitivo da instituição, usam do nome d'u-

ma epreja principal (titulm) de Roma , e ainda hoje tem

diversos direitos especiaes sobre a egreja de que sam titu-

lares (e). Segundo a idèa de sua instituição os cardiaes

sam os amigos e conselheiros do papa , e as suas relaçoens

(c) As causas e progresso da grandesa dos cardiaes sam mui-

to bem descritas por Thomassin. Vet. et nova eccles. discipl.P.

1. L. II. c 113. 114.

(d) Cone. Trid. Sess. XXIV. cap. 1. de ref.

\e) C. 24. X.deelect. (1. 6), c. 11. X. de majorít. (1. 38.),
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reciprocas devem ser penetradas d'um sentimento verdadei-

ramente paternal bebido no espirito do Evangelho (/). Nos
consistórios ordinários ou secretos discutem e regulam os

negócios ecclesiasticos ; alémd'isso
9

para as communica-

çoens solem nes, audiências e outras coisas similhantes, reu-

nem-se em consistórios extraordinários ousolemncs cujo ac-

cesso, em razão do seu objecto, é egualmente permittido

a outros prelados. Quando a sé-ponlificia está vaga, a
sua competência limita-se á nova eleição ; a administração

do estado da Egreja é exclusivamente conferida ao cardial

camerlengo, auxiliado por outros três, a saber o primeiro

de cada ordem de cardiaes : bispos, presbyteros e diáco-

nos (g). Desde o século XV a maior parte dos estados ea-

tholicos tem entre os cardiaes um protector para velar nos

seus negócios. Na gerarquia ecclcsiastiea os cardiaes se-

guem-se immedíata mente depois do papa, na ordem poli-

tica a sua graduação depende da observância de cada esta-

do em particular. Entre os seus direitos honoríficos espe-

ciáes tem o chapéu encarnado
,

que lhes deu Innoceucio
IV (lálã) , e o titulo (T Eminentíssima) que lhes conferiu

Urbano VIU (f lo' ti) para os elevar ao nivel dos eleito-

res ecclesiastieos do império. Alem d^ssodeerctaram-se pe-

nas eeclesiasticas mui graves áquelles que attentassem con-
tra a sua pessoa (A). Eíles da sua parte devem correspon-
der a esta grandesa com a austeridade dos seus costumes e
Com ás suas virtudes (/.).

jj) Concil jBasil. Sess. XXIII. c 4. Si quem ex Cardina-
Iibús aliqui.l perperain facientem papa cognoverit, paterna sem-
jSer caritate <it juxta doctrlnam evàngelícam corrigat ; ut sic a-
Xc.v in aiterum

,
pater in filios et filii in patrem earitatis opera

çve/centes, ecclesiam exemplar! ac salubri moderamine guber-
nent.

{[j) p antes toda a direcção da sé apostólica durante a vaga-
tura pertencia ao arcipreste, ao arcediago e ao primicerio dos
notários. Liber. Dium. Kom. Pontif. Cap. II. Tit. 1.

{h) C. 5. de poen. in VI. (5. 9). Uma mediria inteiramente
«ímiUiante foi adoptada , como se sabe, em favor dos eleitores
do império, e as duas disposiçoens seguiram geralmente uma
marcha p;i?allola.

(») Cotic. Trid. Scss. XXV, cap. t. de ref.
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§. 128.— III. Da corte de Roma (k). A) Con-
gregaçoens de cardiaes.

Os cardiaes compõem commissoens ou congregaçoens

transitórias ou permanentes. A organisaçao das ultimas é

devida principalmente a Sixto V. Elias se occupam

,

umas do bispado de Roma, outras da administração do es-

tado daEgreja. e a maior parte do governo de toda a Egre-

ja. Estas sam : 1) A congregatio consistorialls destinada a

preparar os negócios que devem ser regulados em um con-

sistório; foi instituída por Sixto V" e regularisada por Cle-

mente IX. S) A congregatio S. Off\cú sive Inquisitionis ;

que investiga e assígná la as doetrinas heterodoxas. Paulo

III (1542) tinha erigido primeiro uma commissao extraor-

dinária em tribunal supremo e universal contra as heresias.

Pio IV e Pio V deram mais desinvolvimento a esta com-

missao, e Sixto V fez d'ella uma congregação permanen-

te. Esta compoem-sc de doze cardiaes , d'um commiseario

fazendo as funeçoens de juiz ordinário, d'um conselheiro

ou assessor do precedente, de consultores que o mesmo pa-

pa escolhe entre os theologos e canpnistas mais profundos»

de qualificadores que fazem o seu relatório sobre os negó-

cios que lhes submettem, d'um advogado para defesa do reo,

e d'outros membros ainda. As principaes sessoens sam pre-

sididas pelo papa em pessoa, 3) A congregatio indicis, ins-

tituída por Pio V e Sixto V para alliviar a precedente do

encargo do exame dos livros perniciosos. 4) A congregatio

coneilii Tridentini interpretuiun. Foi primeiro estabeleci-

da por Pio IV com o único fim cie velar na execução dos

decretos do concilio de Trento; porem Pio V e Sixto

V ajuntaram-lhe o direito de as interpretar (§ 118). 5) A
congregatio de propaganda fide , fundada para a direcção

das missoens por GregórioXV (1622), e cuja competência

(k) J. B. Card. de Luca Relatio cúria? romanas. Cólon. 1683.

4. , H. Piettenberg Notitia congregationum et tribunalium cu-

jriae romanse. Hildes. 1693. 8.
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foi ampliada por Urbano Vil I. 7) A congregatio super nc-

gotiis cpiscoporum e a super negôtiis ràgídarvu/m, õrganrító-

das primeiro por Sixto V como duas commissoens dislin-

clas e depois reunidas por elle-mesmo. 8) A congregatio

inimunitatuin et controversiarum jurisdichònalium , esta-

belecida por Urbano V LI 1 . 9) A congregatio examinis epis-

coporum, encarregada das informaçoens sobre os candida-

tos nomiados para os bispados. Esta celebra as suassessoens

em presença do papa. 10) A congregação instituída por

Clemente ÍX (1669) contra o abuso das indulgências e re-

líquias.

§ 129. — B) Juizes-ecclesiasticos do papa.

O augmento dos negócios deu logo origem a um vas-

to organismo modelado a principio pelo antigo systcma ad-

ministrativo de Roma e Bysancio (/), e irmis tarde pelo da

edade media. Com o tempo ajunctaram-se-lhes muitas su-

perfluidades e abusos que forçaram o papa a introduzir re-

formas em muitas direcçoens. Estas reformas, emprehendi-

das por Leão X, foram adiantadas com vigor por Pio IV,

c conlinuadas por Pio V, Sixto V., Paulo V, Alexandre

VII, ínnocencio XI e Innocencio XII; porem nenhum
penetrou tâo profundamente como Bcnedicto XI V (| 1758)

e sobre os alicerces por elle lançados construíram os seu

suecessores até os últimos tempos (??i). Os juizes do papa

dividem-se em dois ramos principaes : I. cúria gratice, for-

mando a secção administrativa. Esta comprehende as divi-

soens seguintes: l)a chancellaria romana onde se expedem
principalmente os negócios regulados no consistório doscar-

diaes. O chefe superior da chancellaria chamava-se antiga-

mente Scririíarius , Biblwthecarius , Cancellarius. Porem
uo século XI a dignidade de archi-chanceller da Egreja

(') A maior parte dos documentos sobre este ponto nos sam
tra,nsmUtidos pelas epistolas de Gregorio-magno (t'>oi ) e ° &-
Ur diurnus (§. 94).
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romana foi conferida como distincçao honorifica aos afcè-

bispos de Colónia, efoi cm seu nome que o chanceller riíal

nssignou os actos (n). D'ahi procede prova\ cimente que desde

o fim do século X J I o chanceller real tomou o nome de vice-

chanceller (o). Mais para o diante, no pontificado de Bonifá-

cio VHI, esta dignidade devolveu-se aumcardial. Estecar-

dial vice-cbanceller tem debaixo da sua aucloridade um
regente da chancellaria (caaceltanw regem) e muitos em-

pregados. S) A dataria romana, órgão intermediário da

maior parle das graças, nomiadamente da collação dos be-

nefícios reservados ao papa , e das dispensas nos casos em.

que o segredo não é exigido. Antigamente estes negócios

eram confiados aos cuidados tTum primicerioou protonotario,

cuja oceupação consistia principalmente em datar a con-

cessão escrita do papa. D'esta funeção individuada vem o

nome do todo. Agora esta d ii visão compoem-se do cardial

prodatarlus ede muitos ofííciaes. H) Apamitenciaria roma-

na transmitle as absolviçoens e dispensas reservadas ao pa-

• pa
,
porem as ultimas somente nos casos Secretos eproforo

nterno. Contem um cai dial pamitcntiarius major , e di-

versos prelados e ofliciaes : liga-se grande importância a

sua boa organisação (p). 4) A camem romana administra

as finanças do papa. Anteriormente este cargo incumbia ao

arcediago; mas agora é confiado ao cardeal camerlengo,

que tem ás suas ordens um auditor , um thesoureiro e do-

ze amanuenses da camará. O auditor forma com diversos

officiaes um tribunal especial investido d^unplajurisdiceâo.

A secretaria apostólica forma o gabinete do papa, do qual

(m) GUiiin se interessar n'estas invest igaeoens adiará facil-

mente as disposícoons que lhe sam reativas nos Bulíamos.

(n\ As provas c/n G. L. Boehmer de origine praeeíp. jur.

grchiepbte* Cólon. (Elect. jur. ciy. T. TI.}.

(o) Da mèsraa surif- em Allémanlia a dignida lo de archi-

ehanceller do imjerio foi conferida ao arcebispo de Moguncia,

e as funcyoeus riaes junto do imperador exercia-as um vice-clian-

celler.

ip) As funcroens da penitenciaria sam reguladas pela Cons-

titua Pastor Bónus. Benedict. XIV. a 1 M 1 :, o seu jeiSÕad pela

Constit. In apostólica;. Benedict. XIV. a. 1 7 i t.
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dimanam os breves e bulias relativos ás negociaçoens com

as potencias estrangeiras. O cardial secretario d'estado e o

cardial secretarias brevium fazem parte (Telia. — A curía

juditice ou tribunal de justiça compoem-se das três divi-

soens seguintes : 1) A rota romana tribunal supremo da

Egreja catholica (q). Um de seus mais antigos regulamen-

tos dimana de João XX LI (1436), Sixto í V (f 1484) fixou

em doze o numero de seus membros ,* foram escolhidos de

differenles naçoens porem sustentados somente á custa do

papa. Distribuíam se em três conselhos contendo cada um
seu relator (ponens) e três votantes (correspondentes). Be-

nedicto XIV" havia determinado d'uma maneira mais pre-

cisa os limites de jurisdicçao entre a rota e os outros tri-

bunaes romanos, e introduziu além d' isso algumas mudan-
ças no processo (r). Segundo a ultima organisação a roía

não consiste já senão em dez auditores e os negócios nâo

sam repartidos por três secçoens porem somente por duas

compostas cada uma de cinco membros, ou mesmo sam
tratados em assemblêa geral (s). Ha procuradores e

advogados addidos á rota para o serviço das partes. As
decisoens d^ste tribunal tem sido frequentemente com-
piladas em razão da sua importância como precedentes (t).

(q) A origem d'este nome é incerta ; alguns fazem-o derivar
do gyro dos negócios,, outros do circulo em que se reuniam os

auditores, outros também datea da sala de reunião qneiigurava
uma roda, Ducange G!ossar. s. v* Rota Porphyretica. Assim em
França o tribunal supremo de Normandia tinha o nome de tri-

bunal do xadres (eehíquier) por cousa do soalho ; e outro em
Paris o nome de mesa de mármore por causa da sua mesa.

(r) Const. Justiti» et pacis. Eenedict. XIV. a. 1746.
(s) Regolamento legislativo e giudiziario per gli affari civili

emanato dalla santita di nostro signore Gregório papa XVI.
conmo^o próprio dei 10 novembre 183 1 (Roma 1834. 8.) §. 321-
27. 377-81.

(/) Ás mais antigas compilaçoens appa^eccram em Roma (Ubal-
dus Gallus) 1470. 1472. foi. "(Lauer) 1475. fo!. , em Moguneia
(Schoiffer) 1477. foi. As mais modernas sam: Decisiones Rotre
Romanse recentiores in compendium rcdacUe. Venct. 17é4.VI.
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2) A úgnatura jmtitias. Pronuncia sobro diversos ponto*
de direito, particularmente sobre a admissão das appella-
çoens, delegaçoens e recusas. Compoem-se actualmente d'um
cardial prefeito, de sele prelados votantes em vez de doze que
havia antigamente, e de vários referendários, (w). O seu no-
mevcm-lhe de que o mesmo papa assina os d ifferen tesres-

criptos. 3) A úgnatura grafias. A esta sam apresentadas

as difficuldades de direito sobre as quaes sesollicita ao pa-

pa uma decisão como graça pessoal consequentemente o pa-
pa preside-a em pessoa. Os membros residentes, sam em
parte os cardiaes por élle escolhidos para esse effeito, e em
parle outros prelados & elevada graduação.

§ 130— IV". Dos legados e vigários apostólicos.

A) Tempos antigos.

A sollieítude da sé-apostolica para com toda a Fare-
ja põem o papa na obrigação de se fazer representar por

mandatários provados nos paizes aonde não pode vigiar por

si mesmo. Delegados d'esta espécie apparecem desde os

primeiros séculos com missoens diversas
,
quer transitoria-

mente, por exemplo para representar o papa em um con-

cilio, quer como ministros permanentes na corte de Cons-

tantinopla. Estes últimos denominavam-se apocrisiarn ou
responsalts (?;). Quando se multiplicaram os recursos para a

se de Roma, o papa, para facilitar as communicaçoens com
as províncias affastadas, fundou os vicariatos apostólicos, ou

em outros termos, auetorisou em difíerentes reinos um bis-

po do paiz a terminar os recursos como se elle fosse e em
seu nome, salvo reportar-se a Roma nos mais importan-

tes (ro). Assim se vê figurar como vigários: apostólicos

*pl. foi., Decisiones Rota; Romana , coram Card. Rezzonico,

miperrinie ex originalibus depromptae. Romae Í760. III. vol*

foi.

(u) Rcgolamento §. 335-45. 384 86.

(v) Nov. 123. c. 25.

(/u) £ncontram-so muitos documentos sobre esta distinecão
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o bispo de Thessalonica para a lllyria (#), o de Aries pa-

ra a GalJia Q/) , e o de Sevilha para a Hispanha {%). Es-

ta dignidade na primitiva era toda pessoal; uma se\ie de

collaçoens successivas a fez considerar como permanente e

annexa a algumas sés-episcopaes ou archiepiscopaes; po-

riam os vigariados permanentes caíram insensivelmente em
decadência e se extinguiram no século VIU. Todavia no

século IX diversos arcebispos foram constituídos de novo
vigários apostólicos (a) ; as falsas decretaes também procu-

raram formular as attribuiqoens d^sta dignidade debaixo

do nome então usado de primazia ; mas esta não pôde sus-

tentasse por causa do ciúme dos outros metropolitanos (ò).

Como a disciplina se definhava em virtude da falta d\una
auctoridade superior ao alcance de exercer a inspecção, os

papas, referindo-se mesmo por vezes expressamente ás fal-

sas decretaesj tentaram ainda na segunda metade do sécu-

lo XI , elevar em diversos logares á primazia os arcebis-

pos mais respeitados; porem este meio lambem não foi de
longa duração; resultaram d^elle tantas collisoens e desa-

venças (c) que esta dignidade também se extinguiu ou dê-

em Constant de antiq. can. collect. Part. í. &. 23. 25. (Galland
T. li p. 23-28),

(x) Innocent. I. epist. XIII. ad Rufam , Leon. M. epist.
VI. ad Anastas. epist. XIII. ad Metropol. Illyr. epist. XIV.
ad Anastas. , c. 8. c. IH. q. 6. (Leo I. Anastas. epise. Thessa-
lon. c. a. 445), c. 5. c. XXV. q. 2. (Idem ad eumd. a. 445).

{y) C. 3. c. XXV. q, 2. (Grcgor. I. C. a 604), c. 9. eod.
(Idem Virgilio Arelat. episc. a. 599.).

(z) C. 6. c. XXV. q. 2 (Hormisd. a. 517}.
(a) Assim Drago» de Mctz em 844, Man si Cone. T. XIV.

col. 80G-8. Da mesma sorte o arcebispo de Bonrgcs Nicol. I.ad
Rudolph. Bituric. archiepisc. a. 8Ó4. (c. 8. c. IX, q. 3). Toda-
via Blasco tem este escrito por apócrifo. De collect. cânon. Isid.
cap. XII. (Galland T. II. p. 108).

(b) A opposição nue experimentou entre os bispos a eleva-
ção do arcebispo A nsegise de Sons em 876 subnftfáfetratai um exem-
plo dMs.-o. Mansi Cone. T. XVII. col. 307-10. 315, Hincmar.
Hem. Opusc XLV.

(c) Exemplos em c. 17. X. de major, et obed. (I. 33), c. 4.
X. dedilat, (2. 8).

W. I. 20 A.
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generou em puro titulo honorifico (d). Alem d'isso os pa-

pas procuraram combater o mal ainda mais vigorosamente

por meio dos legados que enviavam ao pé de si ou que
nomiavam entre os arcebispos do mesmo pa iz.

§ 131.— B) Edade media.

Greg. I. 30. Sext. 1. 15. de offieio legati.

Havia por conseguinte na edade media duas espécies

de legados: os já ligados ao paiz na qualidade d'arcebis-

pos (e) , e os realmente enviados da cúria pontifícia (/)•
Como representantes do papa todos tinham uma jurisdic-

çâo claramente determinada e que já concorria em primei-

ra instancia com a dos mesmos bispos (g). Porem a digni-

dade de legado tornou-se pouco a pouco permanente entre

os primeiros e por isso quasi insignificante (h). Os segun-

dos gozavam alem d'isso de privilégios particulares. Po-

diam absolver da maior parte dos casos reservados, confir-

mar a eleição dos bispos e abbades (i)
?

e mesmo , se fos-

(d) Se a intenção dos papas se tivesse realisado , os prima-

res, como antigamente os vigários apostólicos, teriam formado
uma instancia superior } segundo a observação muito justa de

Thomassino, ter-se-ia evitado o dirigir directamente tantos ne-

gócios a Roma e poupado muito tempo e despesas. Por conse-

guinte não se pode imputar aqui nem ao papa nem ás falsas de-

cretaes o que se chama decaimento da disciplina.

(e) Por exemplo, os arcebispos deCantuaria e York, cl. X.
h. t., c. I. X. de appellat. (2. 28), e o de Reims , c. 13. X.
qui fil. sint legit. (4. 17).

(/) Esta distineção está claramente formulada no c. 8. 9.

X. h. t. , c. I. eod. in VI. A expressão de latere apparecemui

cedo, c. 36. c. II. q. 6. (Cone. Sard. a. 344).

(</) C. I. X. b. t. Assim também na ordem temporal , os

Juizes presidiaes imperiaes tinham concurso de jurisdicçao com
os tribunaes senhoriaes.

(h) Na constituição do império , a dignidade de conde pala-

tino experimentou a mesma sorte como se sabe.

(i) C. 9. X. h. t., c. 36. de elect. ia VI. (1. 6).
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sem cardiaes, prover os benefícios vagos (I:). A sua pre-

sença suspendia os podei es dos legados da out ra classe, e

durante a sua estada era prohibido a todos os arcebispos

ou patriarcas o fazerem-se preceder da sua cruz (l) % As.ua

auctoridade estendia se a todos os negócios, á excepção

d^aquelies d'uma importância inteiramente maior taes co-

mo a divisão e união de bispados, a transferencia e depo-

sição dos bispos, a collaçao das dignidades electivas (m).

Mas pouco a pouco foram mais limitados os seus direitos,

e a sua admissão sujeita ao assentimento do soberano tem-

poral (rc). O concilio de Trento supprimiu mesmo de to-

do aparte dejurisdicção que lhes era commum com os bis-

pos (o). De mais d'isso a sua instituição continuou a sub-

sistir eaté mesmo se estabeleceram em diversos paizes nun-
ciaturas permanentes, em parte porque as embaixadas po-

liticas tomaram este caracter, e também porque as inquie-

taçoens religiosas tornavam necessária uma altençao mais

sustentada (p) ;
porem nos últimos tempos desappareceram

ou assumiram uma forma differente.

§ 132.— C) Direito actual,

Podem classificar-sé a «-ora do modo seguinte os lega-

dos e representantes apostólicos: I. Os legados natos, que
o sam em virtude d

,

ouira dignidade ecclesiastica riaessam
em Allemanha os arcebispos de Colónia (//) e Praga. To»

(k) C. fi. X. li. t., c. I. eod. in VI., c. 31 de prsebend. in
Vi. (3 . 4).

(/) C 8. X. li. t., c. 23. X. de priviteg. (5. 33),
(m) C. 3. 4. X. li. t., ç. 4. eod. in XI.
(>') Por exemplo em Inglaterra , França, Respaldei. TIio-

Rlassin. vet. et. nov. eeeles. diseipl. P. I. L. II. c. 119.
(o) Cone. Trid. Sess. XXIV. cap. 20. de rof.

(p) Estabeleceram-se nunclaturas permanentes em Viennã
1581

, Colónia 1582, Lucerna 1588, Bruxellas 1597 , Muiiieh
1785.

\'j) O titulo dVste funda-so nas bulias cPUrbano Til, Tnno-
ceacio IV, Urbano VI, Sixto IV, Júlio IT, LeàoX, Júlio III e

*-
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davia esta distincçao limita-se n'ellí?s a direitos honoríficos,

D 'outra sorte succede na Sicília 5 -porque alli ó o mesmo
jei que possue a dignidade de legado apostólico, efazexer?

cer por um tribunal especial os direitos que dimanam d VI-

la. Chama-se a isto privilégios da monarquia sicí liana. Fun-
dam se em uma bulia (TUrbano II a Rogero (1099), a

qual foi por muito tempo contestada , e foram expressa-

mente confirmados por Benedicto XHI (17&8). 1[. En-
fiados riaes do papa, Sam de varias espécies: 1) Lcgatl

d latere, enviados de primeira ordem, escolhidos unira-,

mente entre os cardiaes. Recebem as suas instrucçoens di-

rectamente do papa. Agora nâo se empregam já senão ena

negócios extraordinários e d'uma importância inteiramen-

te especial. 2) Os núncios, enviados de segunda ordem',

cuja missão se confia egualmente a outros prelados, algu-

mas vezes cum potestate legati d latere. Ella é temporária

ou permanente. Os seus poderes dependem de suas instruc-

çoens particulares , e a sua admissão do governo do paiz

interessado (r). Porem habitualmente nâo penetram já nos

promenores da administração eccksiastica interna , e não

sam mais do que personagens diplomáticas, órgãos das com-

municaçoens necessárias entre as duas cortes. .3) Iternun-

cios ou residentes enviados de terceira ordem. III. Os vi-

gários apostólicos. Residem nos paizes privados ainda de

sé episcopal ou em que a jurisdiceâo episcopal foi interrom-

pida por uma longa vagatura da sé e pela dissolução do

cabido. A sua nomiação funda-se no dever que incumbe ao

papa d^ma sollicitude universal e no direito de devolu-

ção.

Pio IV. Por occasiao do restabelecimento do arcebispado , esta

dicnidadfe rehabílitoa-se com elle.

(r) O texto contrario do, direito commnm não está já em vi-

gor, c. un. Extr. comm. de consuet. (I. I.)
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CAPITULO II.

DOS BISPOS E DE SEUS ORGÀOS ESPECIAES (s),

§133.— I. Caracter do episcopado.

_8g episcopado em geral é a continuação e o com-

£tl\W plemento da missão que Jesus-Christo conferiu

$$ nm^^ aos apóstolos para a sua Egreja até o fim dos se-

SSilílPil cu los (/). Por conseguinte o poder que abrange

foi instituído directamente por Jesus-Christo. Porem assim

como os apóstolos não receberam esta missão em separado,

porem junctos como uma unidade e um só todo, assim tam-

bém o episcopado nào é \erdadeiro e legitimo senào em

(s) J, Helfert von den "Recliten und Pílichten der Bischofe

und Pfarrer , dann deren beiderseitigen Gehiilsen und Stellver-

treter. Prag. íZòí. 2 Th. ífc

(t) As provas históricas já foram produzidas anteriormente

(§ 9). Em quanto ao testemunho da Egreja
,
podem cortvencer-

se pelos textos seguintes : Iiénaeus (|201) coutra hcereses IV. 26.

(iuapropter eis, qui in ecclesia sunt, obâiidire oportet, his qui
swcoessionem baheíit ab apostolis, sicut ostendimus.— Cyprian.

(| 25S)epist.LXIX.. Qiin apostolistvícariaordinationesucceduiítC
- - Cone. Tril. Sess. XXIII. eap. 4. de sdorain. ordih. Episcopoí,
t)?ii in Apostolo;*um locum suceesjerunt.
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quanto pertence á unidade («). Logo o poder apostólico

reside no complexo e unidade do episcopado, d'onde se es-

palha para cada um dos membros (v). Com tudo estes não

pdministram tudo em commum
;
pelo contrario os seus cír-

culos d 'acção, em conformidade com uma disposição an-

liga e com a ordem das relaçoens temporaes , differem em
situação e estam ligados a sés-fixas (iv). Segundo esta dis-

posição , cada bispo exerce no território que lhe foi consi-

gnado a administração confiada ao corpo inteiro dos bis-

pos pava toda a Egreja. Os districtos em questão denomi-

nam-se segundo o antiga terminologia parochuts (if«poi*ra)

agora commumente dioceses. Em quanto ás attribuiçoens

do episcopado sam de três espécies, cm conformidade com
o seu objeccto (cc). Em primeiro logar é sobre elle que re-

pousa o cargo da conservação e propagação da doctrina na

diocese (jura maghtcrii). Em segundo logar comprehende

a plenitude de poderes para o exercício dos actos sacramen-

taes (Jura orâlnis). Os bispos communicam ao sacerdócio

alguns dYstes poderes (Jura cummuriui) , e reservam-se ex-

clusivamente os outros [jura própria). A* ultima classe per-

tencem a confirmação, a ordenação, a consagi ação dos bis-

(td E* seguro e fácil resolver um ponto de controvérsia ge-

ralmente tratado, mesmo por Bellarmino, à\\m modo seco e

erróneo, o de saber se os bispos receberam o seu poder imme-

diatamente de Deus ou mediatamente pelo órgão do papa. Por

uma parte, é certo que cada bispo não participa do poder senão

pela sua nnião com a unidade, conseguintemente com a se de

Roma. Por out a , 6 egualmente certo que Jesus Chnsto insti-

tuiu o episcopado simultaueam mtc enri Pedro e nos apóstolos, e

que por conseguinte os últimos nào receberam a sua missão mc-

diatameníe da mão de Pedro

(v) Cyprian. de unit. eccles. Episcopatus unus est. cojus a

smgulis in solido m pars teuetur.
.

Ttv) Can. Apost. 84., c. 6. 7. c. IX. q. 2. (Cone. Ànhoch.

a. Wíl, c. 27. c. VJL q. I. (Cone. Carth. TU. a. 397), cone.

Trid. Sess. VI. cap. .1. do ref.

(x) Elias farão objecto d%irtl exame especial no livro que Ira-

ta do -overno". De\einos limitarmos aqui a um bosquejo.
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pos a sagraçao dos reis, a benção dos abbades e abbadessas, a

confecção dos sanei os-olios, a consagração das Egrejase alta-

res, e a benção dos cinúterios e dos vasos sagrados. Em terceiro

lo^ãr o episcopado abrange lambem toda a administração ex-

terior das dioceses , nomiadamenle aauetoridade legislativa

em os nígocios diocesanos e o direito correlativo de conceder

dispensas, a jurisdicçào contenciosa e disciplinar no espiritual
?

a vigilância dos institutos ecclesiasticos , a collaçâo dos be-

nefícios, a administração do> bens da Egreja , e a arreca-

dação dos subsídios estabelecidos para prover ás suas ne-

cessidades. Estes direitos de administração exterior foram

divididos na odade media c por oeeasiâo d"um caso espe-

cial em lex dicecesana e lex jurisdictionis , de sorle que se

podia ser isento debaixo d^ma relação e debaixo tToutra

sujeito ao bispo (?/). O sentido (Tosta divisão é controver-

tido. Uns entendem por lex jurisdictionis a jurisdicçào na

accepção mais reslricta e comprehendem debaixo da lex

dicecesana todo o poder ecclesiastico , exceptuando a juris-

diccao e o poder coercitivo. Outros pelo contrario consi-

deram a jurisdicção como idêntica com todo o poder ec-

clesiastico exterior e não destroem debaixo do nome de lex

dicecesana senão o direito de- arrecadar os subsídios eccle-

siasticos usados o que com effeíto parece mais exacto. (^
Emfim o episcopado comporta distineçoens honorificas, o

throno , vestes e insígnias pontificaes [a) e a qualificação

Os direitos honoríficos políticos dependem da constituição

de cada estado.

lie

{tj) C. ia. X. de offic. jud. ord. (I. 31:}.

(a) Anteriormente designava.-se por lex durcesana o eompl
xo do poder episcopal. O glossador Huguecio foi o primeiro q
estabeleceu a distineção na interpretação dos c. 1. c. X. q. I.

(Cone. Herd. a. 524), c. 34. c. XVI. q. I. (Idem eod.), A r.

I. de V. S. in VI. (õ. 12.) parececonter uma applit ação u*o!!a.

(a) C. I. §. 9. X. de sacr. ij.net. (I. 15), Thomassin. Ve*i
«t nov. eccl. discipl. I\ I. L. II. c. Ú3.
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§ 134. — II. Dos cabidos. A) Relaçoens primitivas dó
presbi/terium e do clero.

Nos primeiros tempos do christianismo o exercício do
culto cm toda a parocbia estava debaixo da auctoridader

ímmediata do bispo, de sorte que nada podia ter logarsem
elle e sem ordem sua (o). Por conseguinte a unidade da
commum de que era o centro e~o chefe revela va-se mesmo
exteriormente da maneira mais positiva. Juueto da sua pes^

soa e sob sua direcção acbavam-se segundo a graduação de
seus respectivos empregos, os presbyteros , diáconos e mais
clérigos, isto é, segundo a constituição da Bgreja latina 7

os sub-diaconos que auxiliavam o diácono nos actos do cul-

to publico e alem d'isso eram frequentemente encarregados
de rnissoens , os acolytos que accendiam as velas e prehen-

chiam no altar outras funcçoens secundarias, os exorcistas

que praticavam os exorcismos e a imposição de mãos nos

energúmenos, os leitores que tinham a guarda dos livros

saóctos e liam nas reunioens não litúrgicas , os porteiros

que fechavam as portas e tomavam cuidado da ordem
exterior, finalmente os cantores ou psalmistas para o

canto da Kgreja (c). Ainda mesmo os empregos inferio-

res não se conferiam senão a adultos; algumas vezes segun-

do as exigências do serviço accumulavam-se diversos sobre

a mesma cabeça, e como a Egreja cercava de grande res-

peito tudo o que se* referia ao serviço divino, cada um des-

tes empregos era objecto d'uma inauguração especial (d).

(b) Ignat. (| 110) ad Smyrn. c. 8. Non licet sine episcopo

neque baptiza re , neque agapen facerc. O mesmo suecedia com

a reconciliação dos penitentes c. I. 5. c. XXVI q. 6 (Cone.

Carth. II. a. 390), c. 14. eod, (Cone. Carth. III. a 397)^ En-

contram-se outros testemunhos d' isto em Mamaclm Origín. et

antiq. cliristian. Lib. IV. Part. I. Cap. IV. §. III.

(c) No século IV estes empregos já sam mencionados como

existentes. Os textos subsidiários sam indicados nas obras sobre

a archeologia ecclesiastica, cm que esta organisação é individua-

da d^ania maneira muito exacta.

(d) C. 7. 8. II. lõ. 20. I). XXIII. (Statut. ecclcs. antiq.)



DIREITO ECCLESIASTICO. 313

Mas pouco a pouco foram reguladas estas relaçoens mais

methodicamente e combinadas com o ensino das escolas

episcopaes, de maneira que os jovens clérigos passavam

d'um grau para outro em razão da edade e dos conheci-

mentos acquiridos (e). Por isso nasceu de per-si -mesma a
divisão dosclerigos maiores e menores, superiores e inferio-

res. Entre os primeiros só se contavam os presby teros e diáco-

nos ; os quaes também formavam em particular o presby

-

terium com o qual o bispo deliberava sobre os negócios mais

importantes (f), e que depois da sua morte continuava a
administração até á installação do seu suecessor. Em quan-

to ao mais todos os ecclesiasticos collados em uma egreja

eram inscritos em um cânon (g) , isto é , em uma matri-

cula , e çPabi foram denominados canonici em opposição

áquclles que não tinham emprego fixo (A).

§ 135.— B) Origem da vida canónica!.

O bisgo Agostinho para estreitar a união com o seu

clero e por esse meio consolidar ainda mais a disciplina ec-

clesiastica
, introduziu na sua Egreja no principio do sécu-

lo V um género de vida análogo ao dos monges, reunin-
do os clérigos em um edifício commum. Outros mais segui-
ram este exemplo , e pouco a pouco se chegou a olhar es~

ta disciplina como o typo da vida clerical (i). Chrodogang
bispo de Metz, compoz também com a mesma mira pelo

A ceremonia da investidura nao era uniforme em todas as Egre-
jas.

(e) C. 3. D. LXXVII. (Siric. a. 385), c, 2. D. LIX. (Zo-
sim. a. 418).

{f) C. 6. D. XXIV. (Statut. eceles. antiq.) , c. 6. c. XV.
q- 7. (Ibidem), Bingham Origin. Christ. L. II. c. 19.

(</) Cone. Nicaen. a 325. c. Í6., Cone. Antioch. a.332.c.2.
(/f) Cone. Arvern. a. 535. c. 15.

(i) Cone. Vernens. a. 755. c. II. De illis hominibus
,
qui

diciint quod se propter Dcum tor.suvassent — placuit ut in mo-
n.isterio sint sub ordine regulari. aut sub manu episcopisubor-
dini canónico.

W. 1. 20 B.
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anno de 760 uma regra particular (k) que pelos seus pre-

ceitos de simplicidade e de pobresa e pela rigidez das ob-

sen anciãs (l) oppoz um seguro dique á torrente da depra.

vaçâo (m). Carlos-magno insistiu com energia para que to-

dos os clérigos adoptassem a vida ou monacal ou canoni-

(£) Está impressa em trinta e quatro capítulos em Labbe
Coll. Cone. T. VII. p. 1444.,Harduin. Cone. T. IV. p. 1181.,
Mansi Cone. T. XIV. col. 313. A edição era oitenta e seis ca-

pítulos emHartzeim Cone. German. T. I. p. 96., Harduin T.
IV. p. 1198. contem addicoens ulteriores. Cito segundo a pri-

meira.
(I) Regula Chrodogangi cap. 3,Omnes inuno dormiant dor-

mitório— et per singula lecta singuli dormiant — et in ipsa elaus-

tra nulla femina introeat. nee laicus homo.— Cap. 4. Et post-

quam completorium cantatum habuerint, postea non bibant nec

manducent usque in crastinum legitima hora *, et. omnes silen-

tium teneant, et nemo cum altero loquatur— nisi si necesse fue-

rit, et hoc cum suppressione voeis cum grandi cautela. z=z Cap.
21. Prima mensa episcopi cum hospitibus et cum peregrinis sit.

m Secunda mensa cum presbyteris. Tertia cum diaconibus. Gtuar-

ta cum subdiaconibus. Qhiinta cum reliquisgradibus. Sexta cum
abbatibus, vel quos jusserit Prior. In septima reficiant

,
qui ex-

tra claustra in civitate commanent, in diebus dominicis velfes-

tivitatibus praeclaris. Depois segue-se um regulamento minucio-

so a respeito da mesa.zzrO cap. 22 trata das reçoens d'alimen-

to.znO cap. 23 das reçoens de vinho, e acerescenta : Si vero

contigerit, quod vinum minus fuerit , et istam mensuram epis-

copus implere non potest— fratres non murmurent, sedDeogra-

tias agant etsequaniiniter iolerent.— Cap. 24. Clerici canonici

vsiesibi invicem servíant , ut nullus excusetur a coquime officio.

— Egressurus de septimana sabbato munditias faciat , vasa mi-

nisterii sui~ sana et munda cellerario reconsignet. =zCap. 29*

ília media pars cleri, qui seniores fuerint , annis singulis aeci-

piant cappas novas, et veteres quas acceperuntsemper reddant,

dum accipinnt novas. Et illa alia medietas cleri illas veteres

cappas, quas illi seniores singulis annis reddunt, accipiant. —
Camisiles autem accipiant presbyteri et diaconi anuis singulis

binos.zzCaleiamenta omnis clerus annis singulis pelles baceina*

accipiant :,
solas paria quator. #

(m) A utilidade d'esta organisaçao é* immensa era razão do*

costumes do clero d**então. A barbaria d'aquelle tempo carecia

do emprego de meios enérgicos.
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ca (n). Do mesmo modo o concilio do Aix-la-Chapellc (816)

recommendou vivamente a vida canonícal pela publicação

d'um escrito cTAmalavio, presbytero em Metz, conten-

do uma compilação desinvolvida de regras geraes para a dis-

ciplina ecclesiaslica com uma instrucçâo especial para os

canoniá , formulada segundo a regra de Chrodogang (o)

;

e assim este género de vida foi successivamente introduzi-

do quasi por^toda a parte, mesmo nas egrejas não episco-

paes em que se achava reunido um numero suiTiciented^c-

clesiasticos (p). Em quanto ao mais não resultou nenhuma

mudança na organisação anterior do clero, e esta foi taci-

tamente admittida na congregação. A distincção dos clé-

rigos maiores e menores continuou pcis a existir bem como

a sujeição dos últimos á escola episcopal (9) , e os presby-

teros formaram com os diáconos uma classe superior d ec-

clesiasticos que ainda constituía o antigo presbylcrium*

§ 136. — C) Mudanças na edade media.

Estes institutos não subsistiram por muito tempo na

(n) Capit. I. Carol.M. a. 789. c. 71. Q,ui ad clericatum ac-

ecdunt, quod nos nominamuscanonieam vitaní, volumusut epis-

copus eorum regat vitara. c. 75. Clerici— ut vel veri monachi
sint, vel veri cânoniei.— Capit. I. a. 802. c. 22. Canonici —
ia domo epíscopali vel etiara in monasterio— secundum cano-

nicam vitam erudiantup. — Cap. 1. a. 805. c. 9. Ut omiies-clo-

rici unum de duobus eligant, aut pleniter secundum canonicarn,

aut sccunclum regularem institutionem vivere debeant.

(o) Mairçi Cone. T. XIV. col. 147-246.

(p) Os papas também contribuíram para isso, c. 3. c. XII.

q. I.(Eugen.II. a 826.)

(q) Regula Clirodogangi cap. 2. Ubiciinque se obviaverit

ejerus júnior, inclinatus a priore benedietionem petat •, — nec

príesumat júnior consedere, nisi ei praecipiat sénior suus. Os clé-

rigos menores também não podiam ter cadeira no coro: estavam
collocadoá em bancos inferiores (m pulvere). No fim de seus es-

tudos eram solem nemente emancipados da escola. Esta ceremo-
nia tinha logar ordinariamente quando espiravam os vinte e

um annos em que se conferia o diaconato, e que entào era tam-
bém geralmente a edade da maioridade civil.

*
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sua simplicidade primitiva. Enriquecidos por meiodefun-

daçoens consideráveis e implicados nas relaçoens territo-

riaes dos bispos tomaram uma direcção para o temporal.

Por conseguinte o^laço da vida commum quebrou-se no
decurso do século,X ao XI], mais cedo ou mais tarde, se-

gundo os logares (r). A distincção de cónegos maiores

e menores continuou todavia a subsistir (s) ; e mesmo por

tanto tempo quanto se mantiveram as escolas episcopais

•viveram estes na casa commum , debaixo da direcção do

mestre-escola (/). Os primeiros, que pelo contrario não vi-

sitavam já o capitulum (u) senão para deliberar sobre os

(?•) Os papas nem por porisso deixaram de continuar a pres-

crever a disciplina antiga, c. 6.§. 2. D. XXXII. (Cone. Rum.
a. 1063), c. 9. X. de vit. et honest. cleric. (3. I). Vários bispos

dos séculos XI e XII também se esforçaram em a restabelecer

debaixo do nome de Regra de Saivcio-slgosiinho , porem isto não

teve duração senão em alguns cabidos. Diversos também adopta-

ram a regra dos Bernardos. D'ahi a distincção de cónegos regu-

lares [canonici regulares) e seculares (canonici seculares), C.4.X.

de stat. monach. et cânon, regular. (3. 35), c. 43. §. 5 deeleet. in

VI. (1.6).

(s) Nas egrejas cathedraes os cónegos menores tinham em AI-

lemanha o nome de domiciliários, e os cónegos maiores o de

Domherm , ou capitulantes
-,

nas egrejas não episcopaes deno-

minadas também collegiadas, designavam-os pelo de canonici mi-

nores e majores. E' de notar que os sub-diaconos foram com-

prehendidos entre os últimos desde que no século XII osub-dia-

conato foi elevado á graduação das ordens maiores. Desde então

o subdiaconato foi sufíicienle para ter voto em capitulo. Ciem.

2. de cet.at. et qualit. (I. C).

(t) Este estado de coisas durou até á fundação das universi-

dades. Então os domiciliários terminaram os seus estudos nVs-

tes estabelecimentos. Por este motivo achou-se supprimida a

emancipação da escola episcopal. Todavia continuou-se a obser-

var o rito nas admissoens ao cabido, eeste uso conservou-se em
Allemanha até os últimos tempos.

(u) Capitulum era efttre os benedictinos uma sala de reu-

nião aj6sim chamada, porque se lia nVlla todos os diaS um ea-

pitulo de sua regra. O uso e o nome sam reproduzidos na Re-

gula Chrodogangi cap. 8. Ut quotidie omnis clerus canonicus
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negócios communs , receberam cTahi o uorne collectivo de

cabido. Estes cabidos tornaram-se cada vez mais indepen-

dentes dos bispos na administração de seus bens e de seus

negócios interiores. Tornaram se corporaçoens extremamen-

te respeitáveis que gozavam de certos direitos dVleição»

d'um poder disciplinar, sobre os seus membros (u) , demais
ou menos importantes isençpens da jurisdicçao episcopal e

d'outros privilégios. O numero das admissoens foi fixado

rfelles na razão das rendas aetuaes («;) , e cm todos ou

quasi todos os cabidos cathedraes, mesmo nos diversos ca-

bidos coilegiaes , exigiu-se elevado nascimento como con-

dição de recepção, sem se atlender ás prohibiçoens dos pa-

pas (z). Debaixo dVsta forma e a titulo de corporaçoens

}x>liticas , de collegios ellectivos e administrativos dos prínci-

pes ecclesiasticos , distados provinciaes, d 'estabelecimen-

tos para os filhos segundos das casas nobres , fizeram mui-
tos serviços, principalmente em Allemanha; porem (Tesle

modo haviam degenerado da sua idèa primitiva.

§ 137.— D) Direito actual. 1) Composição dos cabidos.

As leis modernas tem tido em vista levar os cabidos ao
sou destino primário e sobretudo

,
penetrados da neces-

sidade da época, excitar n^elles o elemento scientinco: Já,
segundo as uisposiçoens do concilio de Trento, os logares

não deviam ser conferidos em consideração das rendas ou a

ad capitalum veniant efc istam— imtltíftitirícúlani nostrara

—

unoquoque die aliquod capitulnm exinde releçant.
(v) C. 13. X. de offic. jnd. ordin. (I. 31),
(»u) C. 8. X. de cone. prad>. ^3. 8). Em quanto durou a vi-

da commum o numèrò foi illimitaclo , e a ]mitfíam-s,e tantos
membros quantos permiti ia o espaço e as rendas.

(x) C. 37. X. de praebend. (3. 5). Segundo as idêas sobre
o estado das pessoas e instituiçoens politicas na edado media, o
direito da nobreza era bsnn fundado, pelo menos para a Alle-
manha. Sem duvida alguma que o papa também tinha razão
da sua parte para se ater invariavelmente ao ponto de vista

mais elevado.
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tilulo dVstabelecimento
,
porem a homens capazes de prc-

hencherem dignamente as suas funcçoens, e ametade pelo

menos a mestres , doctores em theologia ou em direito ca-

nónico. Este concilio exigia alem disso como condfçoens pa-

ra ter voto em capitulo a edade de vinte e dois annos pelo

menos e o subdiaconato; todos os membros que íosse pos-

sível ou a metade pelo menos deviam ser presby toros (>/)•

As novas concordatas com a Baviera, Prússia e Hanover

especificam alem d^sso as qualidades necessárias. Em quan-

to ao privilegio de nascimento já se não falia n'isso. Os do-

miciliai íoí ou cónegos menores deixaram egualment.edTexis-

lir ,
porque o ensino do clero tomou outra forma. Em al-

gumas partes nomiadamente na Prússia , ha cónegos hono-

rários nomiados entre o clero da diocese e que gozam do

direito de suffragio na eleição do bispo.

§ 138, — 2) Direitos dos cabidos.

Grrç. III. 9. Sext. ITT. 8. Exlr. Joliaim. XXII. Tit. 5. Extr.

comm. III. :3. Ne sede vacante aliquid innovetur. ,
Grfeg;

IIÍ. 10. De his quae fiunt a pradafto sine consensu capi-

tuli , III. ii. De kis quae íiunt a inajori parte capituli.

O cabido, como corporação ecclesiastica , tem o di-

reito de fazer estatutos sobre os seus negócios interiores, com-

Uurto que não conlravenham ao direito commum e aos bons

costumes (%), Pelo que toca á diocese nâo possue nenhuma

jurisdicçào em quanto a se está oceupada ; o seu papel li-

mita se a auxiliar o bispo como presby lermm ou conselho.

Com este espirito o direito canónico formulou diversos ca-

sos em que o bispo deve pedir ao cabido o seu assentimen-

to ou pelo menos a sua opinião; porem como a admissi-

bilidade d\:m diíeilo consuetudinário, que deroga este prin-

cipio , lhe é egualmente consagrada (t|), resultou d\ihi a

(ij) Cone. Trid. Sess. XXII. cap. 4. Sess. XXIV. cap. 12.

h) C. a. X. de constit. (I. 2), c. 9. X. de consuet. (í. 4).

(a) C. 6. X. de his quie íiunt (3. 10), c. 3. do consuet. ín

VI. '!. 4).
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pouco a pouco uma pratica , segundo a qual o cabido é

farás vezes consultado. Em caso de vagatura da sé episco-

pal pela rnorte do bispo a jurisdicção relativa á adminis-

tração provisória da diocese passa de direito para o cabido

(/>). Antigamente dependia d'clle exerce lo cm massa ou

nomiar para este fim um vigário capitular; agora esta no-

miação lhe é imposta e até mesmo no espaço de oito dias

(c). Nos tempos antigos os metropolitanos enviavam com
frequência ás eg rejas vagas um intercessor ou visitador pa-

ra a vigilância e conservação da ordem (d)
;
porem esta

medida, ainda mesmo para com umaegreja, é actualmente

reservada ao papa e não pode emanar do metropolitano

senão no caso de negligencia ou de má administração do
cabido (e). Em quanto á extensão d'esla jurisdicção do ca-

bido ede seu .\igario não está claramente especificada eem
parte fica sujeita a contestação. O que está expressamente

estabelecido é que durante a vagatura o cabido deve con-

servar em geral o que existe sem introduzir nenhuma ino-

vação (/), e particularmente não pode conceder demisso-
rias no primeiro anno (g). Os poderes naturaes e especial-

mente delegados ao bispo pela sé-apostolica também não
passam para o cabido. A vagatura por transferencia, di-

missâo ou deposição está colíocada na mesma linha que a
proveniente d'obito. Da mesma sorte se o bispo for levado
captivo por inimigo-; externos da Egroja , e assim a pers-

pectiva da sua volta se retardar multo, a administração
provisória recae no cabido por analogia, o qual por con-

(6) C. 14. X. do major. (I. 33), c. I. cod. in VI. (I. 17) ,

c. 3. de suppl. neglíg. prielat. in VI. (I. 8).
(c) Cone. Trid. Sess. XXIV. cap. 16. do ref.

(d) C.22.C.VII. q. I.(Conc.Carth. V. c. a. 401), c. 1G. D.
LXI. (Grcgor. I. a. f>02), e. 19 eod. (Idem a. 594).

(e) C. 4. desuppl. neglig, praelat. in VI. (I. 8.\c. 42. deelecí.
in VI. (I.fi).

(/) C I. 3. X. nesode vacantealiquid innovetnr. (3. 9).

((/) Cone. Trid . Scss. VII. cap. 10 de ref. Por este modo se en-
contra modificado o c. 3.dctempor.ordió. In VI (I, 9).
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seguinte também pode eleger um vigário; todavia, como

o vinculo entre o bispo e a sua Egreja não está já destrui-

do sem recurso, o cabido deve reportar-se á Sancta Sé o

mais cedo possível e seguir as suas instrucçoens (/i). Diffe-

rcute é o caso em que urn bispo e esbulhado da sua dioce-

se pela auctõridade temporal do paiz. Com effeito , deven-

do o governo entrar em negociação com o cabido ou o pa-

pa para regular as difficuldades, tem estes a possibilidade

de recorrer ao principio de direito e de obter a restituição

por meio de representaeoens e supplicas. Urn tal caso não

pode pois ser considerado do ponto de vista da Egrej a se-

não como um estado temporário, sem duvida momentâneo,

durante o qual o vigário geral episcopal deve continuar as

suas funeçoens, e o cabido expor ao papa a situação das

coisas. Finalmente , se um bispo for suspenso ou excom-

mungado, o poder do seu vigário geral está na \erdade

esgotado (*) ,
porem o vinculo com a diocese não está ain-

da extincto. Por conseguinte a jurisdicção não passa ao

cabido; toca ao papa proceder extraordinariamente (k).

§ 139. — E) Diversos empregos e dignidades nos cabidos.

Greg. I. 23. De officio arcliidíaeorii , I. 24. De officio archi-
°

presbvteri, I. 25. De officio primicerii ,
I. 20. De

ofíicio sacristã?, I. 27. De officio custodis.

i Desde os primeiros séculos se instituíram officios espe-

ctaes na egreja episcopal com diversos fins. Atestados pres-

byleros eslava collocado ornais antigo em emprego, e dV
hi se denominou primeiro presbítero ou arcipreste (Z). De-

via velar particularmente no exercício regular do culto, e

no caso d'impedimento dos bispos prehencher as suas func-

(7i) C. 3. de suppl. neglig. praelat. inVI. (I. 8).

(t) C.I. de ofF. viçar, in VI. (I. 13).

(k) Tal é também a pratica , Ferraris prompta bibliotheca câ-

non, v. Capitulum Art. III. N.° 36.

(/) Lson. M. epist. XIX. ad Dorum.
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çoens sacerdotaes (m). Da mesma sorte havia entre os diáco-

nos um primeiro
,

primicerio ou arcediago empregado ge-

ralmente pelo bispo na administração do temporal e como

estas funcçoens exigiam muito merecimento pessoal não era

designado por antiguidade de ordenação , mas por escolha

especial do bispo (n). A' medida que a jurisdicção espiri-

tual se estendeu , acquiriu este officio cada vez mais consi-

deração (o) ; de sorte que não foi mais conferido a um sim-

ples diácono, perem a um presbytero. O arcediago tinha

debaixo da sua auetoridade o primicerio encarregado de

dirigir os clérigos inferiores no serviço do coro (p) o the-

soiseiro ou sachristãó
,
guarda do thesoiro da egreja(ç) e

o custodio que velava pelo edifício (r). Quando foi a in-

troducção da vida commum estes officios continuaram na-

turalmente a subsistir na congregação. Por conseguinte o

superior d'esta era o arcediago (s) ; depois d'esteseguia-se
9

em razão de suas diversas attribuiçoens, o arcipreste, então

denominado com frequência decano, segundo o uso dos

•I

(m) C. I. §. 12. D. XXV. (Isid. c. a. 633) ibiq. corr. Rom.»
c. 1. 2. 3. X. h. t. (1. 24).

(n) C 24. §. 1. D. XCIIT. (Hieronym. c. a. 388), c. 7.

D. LXXXVIII. (Statut. ecclcs. antiq.).

(o) C. 1. §. 11. D. XXV. (Isid. c. a. 633), c. 1. 2. 3. X.
b. t. (1. 23).

(p) C. 1. §. 13. D. XXV. (Isid. c. a. 633), c. 1. X. h. t.

(1. 25).

(q) C. 1. $. 14. D. XXV. (Isid. c. a. 633), c. 1. X. h. t.

{1.26).
(r) C. 1. X. h. t. (1. 27.

(s) Regula Chrodogangi c, 25. Archidiaconus vel praepositus

in omnibus omnino aetibus vel operibus suis sint Deo et epis-

copo fideles et obedientes , et non sint superbi , neque rebelles,

vel contemtores; sed casti et sobrii
,
patientes, benigni, atque

misevicordes.— Diligant clerum , oderint vit.ia , in ipsa aútem
correptione prudenter agànt, et ne quid nimis, nedum cupiunt
eradere aeruginem , frangatur vas. Memincrint calamum quas-
afiim non conterendum.

s

W. I. U A.
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mosteiros (/) ; depois o mestre escola da escola episcopal

(«,), o chantre, que ensinava os clérigos a cantar (i?); o custodio

(íu)
?
o porteiro (x) e o celleireiro (y).Com o tempo < st.es oíficios

foram sujeitos a diversas regras {%) ; alguns elevaram-se ao

grau de dignidades ou prelazias ás quaes estavam ligadas

consideráveis prebendas, porem quasi nenhumas funcçoeiía

reaes (a). Por este motivo tem a Egreja insistido depois do

século XIII não só como d'antes na compilação regular

do pessoal na escola episcopal, mas também sobre a no-

miação d'um theologo em cada cabido para ensinar as scien-

cias theologicas (ò) , assim como d'um penitenciário expe-

rimentado e provado (c). Estes dois officios também sam
lembrados expressamente em os novos estatutos eclesiásti-

cos ,* pelo contrario as dignidades que o concilio de Trento

queria já submetter a condiçoens mais severas {d) tem sido

(t) C. 1. D. LX. (Cone. Clarraont. a 1095), c. 2. eod.
(Cone. Later. I. a. 1123), c.3. eod. (Cone. Later. II. a. 1139),
c. 7. §. 2. X. de off. arcliidiac. (1. 23).

(w) Regula Chrodogangi ed.Hartzh. c. 48, Regula Aquisgr.
a. 816. c. 135.

(v) Regula. Chrodogangi ed. Hartzh. c. 50. 51.

\w) Regula Chrodogangi c. 27. Custodes vero ecclesiarum

qui ibi dormiunt , vel in mansiones juxta positas , teneaut si-

lentium , sicut cseteri eleriei , in quantum possunt.

(x) Regula Chrodogangi c. 27. Portarius sit sobrius, pa-

tiens
,
qui sciat accipere responsum et reddere, et fideliter cus-

todiat portas sive ostia claustri.

(y) Regula Chrodogangi c. 26. Cellerarius vero debet essa

timens Deum , sobrius, non vinolentus, non contentiosus , non
iracundus , sed modestus , moribus cautus , et fidelis.

(*) C. 8. X. de constit. (l. 2), c. 6. X. de consuet. (1. 4).

(a) No antigo cabido eathedral de Colónia havia sete prela-

zias : o preposito, decano, custodio, choreveque, que corresponde

incontestavelmente ao primicerio, mestre-eseola, diácono maior,

e diácono menor.

(6) C. 1. 4. 5. X. de magistr. (5. 5), Cone. Basil. Sess.

XXXI. c, 3. , Cone. Trid. Sess. V. Cap. I. Sess. XXIII. cap.

18. de ref.

(c) C. 15. X. de off. jnd. ordin. (1. 31), Cone. Trin\ Sess.

XXIV. cap. 8. de ref.

(d) Cone. Trid. Sess. XXIV. cap. 12. de ref.
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muito reduzidas. Em Baviera e na Prússia , ha em cada

cabido duas dignidades , a primeira a de preposito , ã se-

gunda a de decano ; no Hanover e nos estados secundários

tia confederação germânica não ha senão uma, a de decano.

§ 140.— III. Assistentes e supplentes do bispo. A)
Ordinários.

Greg. I. 23. De officio archidiaconi, I. 24. pe officio archipres-

.byteri, Sext. I." 13. De officio vicarii.

O grande numero de negócios que incumbem ao bis-

po o obrigam a ter assistentes e supplentes em todas a di^

rccçoens.Dividem-se cm duas classes: I. ministros para o

exercício das funcçoens sagradas; subdivrdem-se em dois

ramos : 1) a assistência e supplencia nas funcçoens sacerdo-

taes ordinárias na cathedral, era o officio do arcipreste e do
presbytcrium (e) , e mais tarde por conseguinte do decano

e do cabido , e depois da degeneração dos cabidos sempre

se intimou que na sua falta se aggregassem pessoas capazes

de os segundar na direcção das almas como pregadores e

penitenciários (/)! Sobrevieram as concordatas modernas
9

átt ribuíram incumbência cTalmas ao cabido e impozeram
ao bispo o dever de designar entre elles um membro para

o exercício das funcçoens sacerdotaes ordinárias, depois um
penitenciário e um tfíeologo para explicar a Escritura sa-

grada ao povo. S) Os supplentes do bispo nas funcçoens pon-
tifieaes sam os bispos in paytibus (vicarii in ponfiiicalibus
ephcopi titulares, episcopi in partibus infiddium) . Sam or-

denados debaixo do titulo cTum bispado òccupadò pelos

infiéis ou scismaticos. Os primeiros séculos offerecem vesti-

g'os d'esta instituição (g) ; a qual se desin volveu no Oo
cidente quando muitas cidades episcopaes d^ispanha caí-

(e) C. t. 2. 3. X. li. t. (1. 24).

(/) As provas em as notas b e c.

(g) C. 6. D.XCII. (Cone. Ancyr. a. 314}, c. S. end. (Cone.
Antiocli. a. 332), c. 42. c. VII. q/l. (Gregor. I. a. .092).
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ram em poder dos árabes e sobre, tudo quando depois do
século XI II os bispados erectos na Palestina foram succes-

sivamenle reconquistados pelos infiéis. A collaçâo dVstea

bispados titulares pertence somente ao papa, na falta d'au-

ctoridades regularmente chamadas a cooperarem para ella

(h). Nos primeiros tempos também se sagravam bispos ru-

jaes para o campo encarregados de ^substituir o bispo da

cidade nas differentes funcçpens pontificaes; porem o seu

poder logo se restrngiu (i), e desde o sec lo IX foram

successivãmente abolidos em rasãò dos abusos (k). II. Mi-
nistros para o exercício da jurisdicção ,* a esla classe perten-

cem : 1) os arciprestes ou decanos ruraes. Quando se

erigiram também egrejas e oratórios no campo não aequi-

riram direitos eguaes; pelo contrario as egrejas das maio*

i-es cidades e villas foram designadas como egrejas princi-

paes e os seus presbyteros investidos de vigiarem sobre os

presbyteros que parochiavam as cidades mais pequena?.

Adoptou-se aqui a relação estabelecida nas congregaeoens

de cónegos entre os presbyteros e o seu arcipreste. Por con-

seguinte o presbytero de qualquer egreja principal no cam-

po denominou se egualmente arcipreste (l) ou decano rural

(m) e o seu districto decanato (n) ,ou chrutianUas. 2) Os

(h) Ciem. 5. de elect. (l. 3), ciem. un. de foro compet. (2.

2), Cone. Trid. Sess. XIV. cap. 2. de ref.

(i) Cone. Neocaes. a. 814.- c. 13., Cone. Ancyr. a. 314. c.

13. , Cone. Antioch. a. 332. c. 10. , Cone. Laod. c. a 372. c.

57. (c. 5. D. LXXX.), Capit. I. Caroli M. a. 789. c. 9.

(k) Benedict. Levrt. Capitul. Lib. VI. c. 121.369. Lib. VII.

c. 26ol 394. 402. 423. 424. Também seeomposeram muitas fal-

sas decretaes contra estes bispos ruraes, c. 4. 5. D. LXVITI.
(I) Cone. Ticin. a. 850. c. 13. Singulis plebibus archipres-

byteros praeesse volumus, qui non solum imperiti vulgi solliei-

inçlimmi serant , verum etiam eorum presbyterorum ,
qui per

minores títulos habitant, vitam jugi circumspectionecustodiant.

V. também c. 4. X. h. t. (1. 24).

(m) C. 7. §. 6. X. de off. archidic. (1. 23).

(n) Capit. Carol. Calv. apud Tolas. a. 844. c. 3. Statuant

episcopi loca convenientia per decanias , sicut constituti sun

archipresbyteri.
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arcediagos. A maior parte da administração episcopal ha-

via-íhes sido primitivamente conferida. Porem a extensão

considerável das dioceses nos paizes germânicos tornou oen-

cargo mui pesado para um só. Por conseguinte quasi todas

as dioceses foram repartidas desde o século VIII entre di-

versos arcediagos, unidos mais para o diante d'um modo

permanente a certas prelazias com especialidade á jurisdic-

ção do preposito do cabido cathedral, e á dalguns cabidos

collegiaes. O poder unido a esta dignidade era muito con-

siderável (o); a jurisdicção que dependia d
,

ella quasi que

foi olhada como uma jurisdicção própria , e os arcediagos

até mesmo a delegavam a supplentes ou juizes (p). Porem
os bispos, para conter este poder sem cessar invasor, ins-

tituíram muitas vezes, a datar do século XIII, com missa-
rios próprios (officiales foranei) que exerciam a jurisdicção

episcopal externa em diversos logares e concorriam com os

arcediagos a muitos respeitos (q). Mais para o diante ain-

da se restringiu mais o arcediagado (r) e com o tempo foi

supprimido quasi por toda a parte. 3) O vigário geral. Es-

te officio foi instituído no século XI II para centralisar de
novo a administração na cidade episcopal (s). A sua acção

abrange regularmente a jurisdicção episcopal ordinária, sal-

vo as reservas especiaes feitas pelo bispo. Não se exceptua
senão certos direitos cuja delegação deve ser expressa, no-

miadamente a collaçâo de benefícios (/) , as destituiçoms

de benefícios, officios ou quaesquer empregos (u) , e a coo"
cessão de demfssorias para a ordenação (d). Em quanto ao

(o) C. 4. 6. 6. 7. 8. 9. 10. X. h. t. (t. 23).

(/?) C. 3. pr. §. 1. de appel). in Vf. (2. 15).

(9 Faz-se menção dos ojficialesforanei no c. 1. de off. ordin.
in VI. (J. 16) Ciem. 2. de rescript. (1. 2).

(r) Cone. Trid. Sess. XXIV. eap. 3. 20. de ref.

(s) Denomina-se officialis ou vicarius generalis , c. 3. li. t.

in VI. (1. 13), Officialis principalis , elern. 2. de rescr. (1. 2).

(<) C. 3. de off. viçar, in VI. (1. 13).

f") C. 2. de off. viçar: in VI. (i. 13)
iv) C. 3. de tempor. ordin. in VI. (1. 9), Salvo ocaso epis-

copo in remotis «yenie.
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mais o vigário geral não representa senão a pessoa indivi-

dual do bispo; frequentemente a sua. missão expira á mor-

te d 'este, e não se pode appellar dVHe para o bispo («?).

Mais para o diante a jurisdicção propriamente dita foi se-

parada assaz commumen te do resto da administração e con-

ferida a um juiz , o qual alem d'isso é auxiliado agora

em muitas dioceses por um collegio de conselheiros eccle-

siasticos.
.

§. J41. — B) Assistentes extraordinários ou coadjutores»

Greg. III. 6. Sext. III. 5.De clerico aegrotante.

Com espirito de humanidade e em conformidade

com o rigoroso principio d'ordpm de que um bispo vivo

não pode ter suecessor (x) , o antigo direito canónico não

pronunciava nenhuma destituição contra o bispo (y) impe-

dido por velhice ou enfermidade. Então o concilio provin-

cial nomiava um coadjutor, ordinariamente a rogo mesmo
do bispo (%) A parte que o papa tomava n'esta nomiação

em virtude do seu direito de vigilância universal fez com

que passasse para as suas attribuiçoens exclusivas (a). A
assistência não devia durar mais tempo que o impedimento,

e até mesmo era prohibido ao bispo designar o coadjutor

para seu suecessor, porque teria sido aniquilar a liberdade

da eleição (b). Similhantes nomiaeoens não foram admitti-

(w) C. 2. de consuetúd. in VI. (1. 4), c. 3. pr. deappeílat.

ir» VI. (2. 15.

(x) C. 5. 6„ eod. (Cyprian. c. a. 255).

(y) C. 1. c. VII. q/l. (Greg. 1. a. 601), c. 2. eod. (Idem

a. 591), c. 3. eod. (Idem a. 593), c. 4. eod. (Nicol. 1. a. 865).

(z) C. 12. eod. (Paulin. a. 396), c. 13. eod. (Greg. I. a.

599), c. 14. eod. (Idem a. 603), e. 17. eod. (Zacharias Boni-

fácio a. 748).

(a) C. 13. 14. 17. eod. cit. , c. 5. 6. X. h. t. , c. un. h. t.

in VI.
(h) C. 3. c. VIII. q. 1. (Coíic. Antioch. a. 332), c. 4. eod.

(Co.ic. Bracar. a. 572), c. 7. eod. (Cone. Latcran. II. a. 1139).
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das senão em raros paizes e excepcionalmente (c). Mais pa-

ra o diante mudou este estado de coisas; e os coadjutores

temporários tornaram-se quasi sem objecto pela instituição

dos outros vigários episcopaes. Pelo contrario pareceu mui-

tas vezes conviniente, quer por motivos políticos, quer pa-

ra previnir as discórdias que deviam nascer d'uma eleição,

o nomiar d'antemâo com o nome de coadjutor um sueces-

sor ao bispo ainda em perfeito estado de saúde. Por con-

seguinte nao era já a assistência na administração o que

se tinha em vista; porem o concilio de Trento, consideran-

do estas nomiaçoens como contrarias ao espirito da Egreja,

não as auetorisou senão por motivos graves e com a con-

dição da approvaçao do papa (d). Agora raras vezes se re-

novarão.

§ 142.— IV. Dos parochos. A) Origem deste officio.

Primitivamente não havia na cidade episcopal senão

uma Egreja cujo chefe era o mesmo bispo
;
porem desde o

século 111 erigiram-se nas maiores d'estas cidad<*s para a
administração regular dns sacramentos, egrejas filiaes (titu-

/i) que a egreja mãe fazia servir por presbyteros e diáconos.

Também não fardou que se criassem parochias pequenas
no campo, sendo cada uma d'ellas provida d'um presbv-

tero debaixo da vigilância do bispo (e). Nas egrejas das ci-

dades em que se achava certo numero dVccIesiasticos fo'-T

maram
,

por oecasiãõ do desin volvi mento da vida canoni-
cal, conventos ou congregaçoens que satisfaziam em com-

(c) C. 17. c. VIL q. 1. (Zaehar. Bonifácio a. *45).
(d) Cone. Trid. Sess. XXV. cap. 7. deref., Benodict. XIV.

de synodo dioecesana Lib. XIII. cap. 11.

(e) Cone. Neoeais. a. 314. c. 13., Cone. Anthiocb. a 332. c.

8-, Cone. Chaleed. a. 451. e. 17. (c. I. c. XVI. q. 3).— Atha-<
nas.

(f 375)apolog. 2. subministra também um testemunho posi-
tivo : Mareotcs ager est Alexàndriíc, quo in loco nunquam epis-
copus fuit, imo nec chorepiscopus quidem. sed univorsae cjns lo-

ci ecclesia? episcopo Akxandrb<o subjacent , ita tamen , ut sin-
guli pagi snos presbvt^ros habeant.
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Dium as necessidades do culto , debaixo da vigilanc:a do
seu arcipreste. Pelo contrario no campo não havia geral-

mente mais do que um só presbytero para reger cada egre-
ja ; todavia conferi ram-lhe a inspecção sobre os presbyteros
coitados nos oratórios maís pequeuos, e porisso debuxo
dVste ponto de vista foi egualmente nomiado arcipreste.

Muitos (Testes oratórios foram estabelecidos nos mosteiros
nos principaes solares dos senhores, ou também nosoloxlas
communs livres. No principio não podiam servir senão pa-
ra a celebração da missa (/); a egreja do arcipnse con-
tinuou a ser a verdadeira commurn (plcbs) e a egreja matriz

(ccclesia baptismaãs) na cjuhl eram apresentados os meninos
ao baptismo e se pagavam os dizimes (g)

* porem estes ora-

tórios foram pouco a pouco erectos em parochias peque-
nas (lituli minoris) (/*).

§ 143.— B) Incorporação das parochias.

Greg. I. 28. Ciem. I. 7. De Ófficio vicarii, Greg. III. 37. Sext.

III. 18. De capellis monaehorum.

No século IX sofreram os parochos uma mudança par-

ticular. Independentemente do encargo (Talmafque os ca-

bidos e mosteiros tinham já no circulo de suas funeçoens

incorporaram-se-lhes outras parochias por muitas raso-

(f) C. 35. D. I. decons.(Conc. Agath. a. 506), c. 5. D. III.

de eons. (Cone. Aurel. a. 511).
(fj) C. 45 c. XVI. q. I. (Leo IV. c. a. 849), c. 56. eod.

(Conc.Tiein.a.855).= Capit. Carol. Calv. a. 870. c. 11 Ut
occlesias baptismales, quas plebes appellant, secundum antiquam
eeclesiae consúetudinem, ecclesia; filii instaurent.

(A) Cone. Aurel. IV. a. 451. c. 26. Si quaae parochia; in

potentum domibus constitutae sunt— eleriei— corrigantur secun-

dum ecclesiasíicam disciplinam. zr Coife. Ticin. a. 850. c. 13.

Singuiis plebibus archipresbyteros prajesse volumus, qui non so-

lum imperiti vulgi sollicitudinem geraut, verum etiam corum
presbvterorum

,
qui per minores títulos habitant , vitam jugi

circu mspectioue custodiai! t.
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ens(i); de modo que lhe desfruclavam os pingues rendimen-

tos e as faziam servir por um mercenário com mesquinho

ordenado , e muitas vezes nomiado sem escolha alguma

(k). Até mesmo nas parochias não unidas os parochos ne-

gligentes tomavam d'estes supplentes a seu soldo. Porem
os cânones

,
para reprimir os graves abusos que d'ahi re-

sultavam , disposeram que similhantes presbyteros não po-

dessem ser contratados senão com approvação do bispo, e

que o fossem regularmente por toda a vida (/). Estas dis-

posiçoens foram novamente formuladas pelos concílios pro-

\inciaes (m) e pelo concilio de Trento (n). Os novos vigá-

rios permanentes receberam então o encargo das almas co-

mo um verdadeiro officio , e , em relação á sua nomiação

e saída do encargo, também foram tratados do mesmo mo-
do que os parochos (o). Os cabidos erriosteiros de que haviam,

saído não conservaram da união senão o temporal e c< rtos

direitos honoríficos. Todavia continuaram a chamar-lhes

por habito parochos primitivos (pastores primiiivl) . A dis-

solução dos cabidos e mosteiros nos últimos tempos até mes-

mo este vestígio fez desapparecer. Em quanto ao tempo-
ral , foi reunido ás rendas da coroa.

(i) Encontram-se alguns exclarecimentos a este respeito etn
Thomassin. Vet. ot nov. eccles. discipl. P. I. L. II. c. 25. L. III.
C. 22. P. II. L. I. c. 36. P. III. L. II. c. 20.

(k) Os mosteiros deviam somente pagar uma retribuição ao
bispo como a um seuhor suzerano todas as vezes que mudava a
pessoa do representante. Porem esta exacçào foi prohibida c. 4.
c. I. q. 3, (Urban. II. c. a. 1006).

(/) C/c. c. XVI. q. 2. (Urban. II. c. a. 1095), c.l.X. de
capell. monaeli. (3i 37), c. 30. X. de prrebend. (3. 5).

(to) Synod.Mogunl. a. 1225. can. 12. Enormisquaedam eon-
suetudo in quibusdam AHemanniae partibus contra canónicas san-
ctioncs invaluit , ut ponantur in ecclesiis conductitii sacerdotes
vicarii temporales. Ne id fiatde caetero— omnibus modis inhj-
beinus. Bed cum vicarius poni debet et potcst, perpetuus insl -

tuatur
, idque assensu et authoritate diceeesani et archidiaconi

ioci illius.

Cone. Trid. Sess. VIT. cap. 7. de rcf.

C. 3. 6. X. de offic. viçar. d.28\ c. un. decapell.mo-
W. I.

'

21 B.
u
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§ 144. — C) Dos parochos e seus assistentes segundo o
direito actual.

Greg. III. 6. Sext. III. 5. de clerico aegrotante vel debilitato,
Greg. III. 29. De Parochiis et alienis parochianis.

Os parochos (p) , assim como resulta da historia d'es-

te officio , sam os antigos presbyteri, somente com a coIJa-

ção d'uma commum determinada na qual o bispo lhe con-

fia o encargo das almas exclusivamente a qualquer outro e de-

baixo de sua própria responsabilidade (q). Emvirtuded^s-
to o seu officio é rialmente d' instituição divina, e abran-

ge a explicação das verdades da religião (r) , a instrucçao

religiosa da mocidade (s), a administração dos sacramentos

(t) e a tutella dos pobres (w). Por conseguinte sem o con-

sentimento do parocho ninguém pode pregar na sua com-
mum y dizer missa ou exercer outras funcçoens espiritua-

nach. in VI. (3. 18), ciem. un. de offie. viçar. (1. 7).

(p) No Decretum e nas compilaçoens de decretaes nao sam
ainda designados com o nome de Parochus

,
porem sim com os

de Presbyter parochianus c. 3. D. XCIV. (Cone. Cabilon. a.

813), redor ecclesicz c. 3. 4. X. de cler. segrot. (3. 6) ,
plebanus

e. 3. X. de off. jud. ord. (I. 31), parochialis ecclesioe curatus

ciem. 2. de sepult. (3. 7), presbyter c. 2.X. de paroch. (3. 29).

{q) Cone. Aquisgran. II. a. 836. cap. II. art. V. Presbyte-

rornm vero, qui prsesunt ecclesise Christi , et confectione divini

corporis et sanguinis consortes cum episcopis sunt, ministerium

esse videtur, ut in doctrina prsesint populis, etin officio praedi-

eandi, nec in aliquodesides inventi appareant. Item ut de om-
nibus hominibus, qui ad eorum ecclesiam pertinent, per omnia
curam gerant, scientes se pro certo reddituros rationem proipsis

in die judicii
,
quia cooperatores oneris nostri esseproeul dúbio

jioscuntur.

(») Ciem. 2. de sepult. (3. 7), Cone. Trid. Sess. V. cap.

2. Sess. XXIV. cap. 4. de ref.

(s) Cone. Trid. Sess. XXIV. cap. 4. de ref. , Const. Et si

minime Benedict, XIV. a. 1742.

(t) C. 2. D. XXXVIII. (Con. Tolet. IV. a. 633), Cone.

Trid. Sess. XXIV. cap 7. 13. de ref.

(u) Cone. Trid. Sess. XVIII. cap. 1. de ref.
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es(u); da mesma sorte os fieis incorporados naparocbia não

podem recorrer a seu livre arbítrio a outro ecclesiastico

para os actos a respeito dos quaes a Egreja os dirige ao

parocho (w). Fica-se membro d'uma parochia pelo domi-

cilio no território que ella comprehende (x). Quando uma
parochia é mui-grande para ser administrada por um só pa-

rocho , devem nomiar-se-lhe assistentes segundo as dispobi-

çoens do concilio de Trento (y). Naorganisaçao actual es-

tes vice-pastores (capellani , cooperatores) também se tem
tornado um officio regular cTencargos d'almas. Em caso de

impedimento extraordinário pode associar-se-lhe um vica-

rlus ou coadjutor (%). Os parochos recebiam alem cTisso

um auxilio activo das ordens religiosas, e estas tinham es-

taçoens determinadas para o exercício do ministério ; toda-

via eram subordinados á approvação do bispo para confes-

sar, ao convite ou ao consentimento do parocho para pre-

gar na parochia assim como para administrar a eucharis-

tia ou a extrema unção (a). Em fim haviam-se estabeleci-

do custódios para guarda da egreja e outros serviços exte-

riores , e as suas attrjbuiçoens tem sido geralmente regula-
das d "um modo mais preciso pelos concílios provinciaes
modernos.

c
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§ 145. — D) Administração das capellas.

No recinto d'uma parochia existem muitas vezes, ora-
tórios e capellas junct.o da egreja parochial (6). Sesam des-
tinados ao culto publico devem ser considerados como de-
pendências da egreja principal , e o ecclesiastico encarrega-
do dVlles depende do parodio como um vigário (c). Em
quanto ás capellas domesticas unicamente destinadas á ora-

ção , é livre a cada um estabelece-las ; mas em razão do
prejuízo que taes oratórios particulares fariam ao culto pu-
bl.co (d) , náo pode o serviço divino ser celebrado n'elles

sem auctorisaçâo do papa (e). As capellas dos príncipes go-

zam de certas prerogativas. No tempo dos reis francos ha-
via-as em todos os palácios reaes do império; todavia esta-

vam sujeitas ás restricçoens ordinárias e os que as serviam

á auctoridade de seus bispos. O mesmo succedia nos outros

reinos. Porem os que serviam as capellas da corte obtiveram

pouco apouco certas isençoens da jurisdicçâo episcopal que
foram confirmadas por cânones ulteriores (/). O chefe dos

clérigos da corte dos reis francos usou primeiro do simples

nome de capellão , e depois do século VIII do de aichi"

capelíào. A participação no governo do reino elevou tanto

esta dignidade que Carlos-magno, com assentimento dopa"

(b) Este nome parece vir de Capa , cobertura que se eleva-

va acima dos altares e monumentos em campo aberto c. 26. D.
I. de cons. (Cone. Carth. V. a. 401) , c. 29. eod. (Cone. Bra-
car. c. a. 572). Outra etimologia um pouco forçada encontra-

se em Ducange 'Gloss. v. capella.

(c) Sobre este ponto a margem esquerda do IJheno é regida

pelo decreto imperial de 30 de setembro de 1807, e pela circu-

lar do ministro dos cultos de 11 de março de 1809.

(fl) O cone. Paris. VI. a. 829. Lib. I. c. 47. exprime-se já

energicamente a este respeito.

(e) V. sobre este ponto §. 278. Relativamente á auctorisa-

çâo do poder temporal , a margem esquerda do Rheno é regida

pelo decreto imperial de 22 de desembro de 1812.

(/) C. 10. X.de privileg, (5. 33), Cone. Trid. Sess. XXIV.
cap. 11. de ref.
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pa e dos synodos nacionaes investiu *i'ella até mesmo bis-

pos (g). Mais para o diante desappareceu o nomedearchi-

capellão.

§ 146.— V. Da cúria episcopal.

A cúria ou cbancellaria episcopal está encarregada da

expedição dos processos. Este cuidado era anteriormente

confiado aos notários ou exceptores
?

cujo chefe era deno-

minado como em Rorna pri,micerio dos notários, e mais

para o diante protonotario , e tinha também a guarda dos

archivos. Os cartorários tinham analogia com elles, e co-

mo elles eram também frequentemente empregados emmis-
soen« , e em negócios externos; porem agora segue-se uma
marcha differente (h). Alem d^sso havia, em conformi-

dade com as antigas leisecclesiastiea c
, inspectores que acom-

panhavam constantemente o bispo e serviam de testemunhas

de sua vida privada. Mais para o diante foram denomina-
dos familiares ou conselheiros. Os concílios provinciaes tem
insistido pela observação d'um uso tão convinhavel.

§ 147.— vi. Das exempçoens.

Greg.V. 33. Sext. V. 7. De privilegiis et excessibus

priviligiatorum.

Todos os institutos ecclesiasticos d'uma diocese estmn
sujeitos ao bispo como á sua aucloridade ordinária (i). Ha
excepção quando sam exemptbs d'i?so por uma 'aueto ida-

de superior e collocados inunediafamente debaixo doesta.

Porem estas exempçoens como conhaveneào á regra nâo po-

dem ter logar senão a beneficio da egreja e por motivos le-

(g) Capit. Francof. a. 794. c. 53.

{h) Thomassiuo trata d' isso mais inrlividuamentc Vet. et
nov. tecles, discipl. P. I. L. II, c. 104-106.

(i) C. 16. 18. X. de off. ordin. (I. 31) , c. 7. eod. in VI.
(1. 16).
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gilimos. Tal . é o caso quando os estabelecimentos esperi-

tuaes tem necessidade d'uma direcção e vigilância superior

ao ponto de vista local , ou d'um estimulo especial, ou de

certo lustre exterior (&). Em caso de duvida taes exeepçoens

devem ser interpretadas restrictamente , e não se estendem

nunca aos direitos honoríficos dos bispos. Antigamente ha*

via muitos mosteiros e cabidos exemptos; até mesmo as uni-

versidades e certas dignidades gozavam d'este privilegio. Os
mosteiros foram muito tempo sujeitos aos bispos (/) bem co-

mo os outros institutos ecclesiasticos
;
porem os bispos e os

mesmos concílios provinciaes começaram pouco a pouco a

conceder-lhe certas immunidades (m) ; da sua parte os reis

francos exemptaram alguns mosteiros da jurisdicção dos supe-

riores e os collocaram immèdiatamente debaixo da protec-

ção real (w) ; os papas, em conformidade com esta direcção,

confirmaram c augmenlaram em favor dos mosteiros simi-

Ihantes privilégios relativos pela maior ao encargo dos di-

reitos financeiros dos bispos. Desde o século XI uma im-

mensidade de mosteiros tinham se emancipado d 'este modo
sticcessivãmente e a todos os respeitos da auctoridade èpis-

copal (o)
;
porem o grande numero de privilégios d'estáes-

(Jc) Por estes motivos, as universidades ou, nos estados com-

merciantes, os grandes estabelecimentos commerciaes sam sub-

traídos á administração das auetoridades ordinárias e collocados

debaixo d'uma protecção superior.

ti) C. 12. c. XVI. q. I. (Cone, Chalced. a. 451), c. 10. c.

XVIII. q. 2. (Idem eod.) c 16. eod. (cone. Aurel. I. a. 511),

c. 17 eod. (Cone. Àrelai. V. a 554).

(»i) C. 34. c. XVI. q. I. (cone. Herd. a. 524), Thomassin.

Vet. et nov. eccles. discipl. P. I. L. III. c. 29-38.

(n) Capit. Carol. M. a. 793. c. 6., Capit. VI. Ludov. Pii

a. 319. c. 5.

(o) As exempeoons eclesiásticas devem julgar-se debaixo do

ponto de vista de sua época. Em França os reis emanciparam

as coramuns das cidades da servidão dos senhores territoriaes ,

e elevaram a auctoridade real sobre esta base. Em Allemaníia

o imperador instituiu as cidades do império e a noBresa imme-

diata, e apesar d'isso não pôde salvar a constituição das inva-

soens da auctoridade territorial. O papa viu o mesmo perigo c
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pecie terminou por dar logar a vivas queixas (p) e a um
enfraquecimento total -do poder dos bispos sobre tudo quan-

do os mosteiros immediatos obtiveram a administração ec-

clesiastica ordinária sobre districtos inteiros. Assim se ha-

viam elevado prelazias que não pertenciam já a nenhuma
diocese {jpr&laturcc nullius diceceseos)

,
porem exerciam per-

si-me3mas a auctoridade episcopal (jus episcopale vel quaú)

e tinham d'alguma sorte as suas dioceses próprias (diceceses

vel quasi). O concilio de Trento para restabelecer a ordem
restituiu aos bispos , pelo menos a titulo de delegadas do
papa (9) , a jurisdicção sobre os exemptos e mesmo em al-

guns pontos sujeitou-os absolutamente aos bispos como taes

(r) ; também restringiu as exempçoens dos cabidos (s) edas
dignidades individuaes (t). Nos últimos tempos a suppres-

sâod'estes institutos poz termo naturalmente ás exempçoens.

superou-o. Por tanto as exempçoens eram úteis e necessárias pa-
ra a sua época.

(p) C. 12. X. de excess. proelat. (5. 31), c. 3.X. deprivií.

(5. 33), c. I. 7. in VI (5. 7). Verdade é que 03 mosteiros tam-
bém tiveram de sofrer muito da parte dos bispos, ciem. un. ex-
cess. praelat. (5. 6.)

(q) Cone. Trid.Sess.V. cap. 2. Sess. VI. cap. 3. Sess. VII.
cap. 14. Sess. XIV, cap. 4. de ref. Sess. XXII. Decr. deobserv.
in celebr. miss. Sess. XXIV. cap. II. de ref.

(r) Cone. Trid. Sess. XXIII. cap. 10. lõ. Sess. XXIV. cap.
4. de ref. Ssss. XX V. e. 3.4. 11. 12. 13. 14. de regular.

(•) Cone. Trid. Sess. VI. e. 4. Sess. XXV. c. 6.°de ref.

P) Cone. Trid. Sess. XXIV. c. 2. de ref.
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CAPITULO III.

DOS ARCEBISPOS
?
EXARCAS , PATRIARCAS E PRIMAZES.

§ Í48.--I. Dos Arcebispos. A) Caracter cTesla dignidade.

Íp§§p§ Segundo a constituição actual , diversas dioceses es-

fi V líl tam ordinariamente reunidas em uma província ec-

|§ i3^ clesiastica debaixo d'um bispo que tem o nome de ar-

llISilil cebispo (u) e ao mesmo tempo é bispo d'uma diocese

(tf). Os bispos reunidos debaixo de sua direcção denominam-
se seus sufíraganeos. A origem d^sta instituição remonta ao

tempo dos apóstolos ; com effeito os apóstolos por motivos que

se patenteam de per-si mesmos , tinham dirigido principal-

mente os seus -esforços ás melropólis das províncias roma-

nas, commettendo á commum que ahi fundavam o cuida-

do de propagar mais avante o cbristianismo nas cidades da

província (»v). Deste modo o bispo da rnetropoli linha por

(u) O titulo archiepiscopus nao apparece antes do século IV,

Na sua origem parece estar mais especialmente ligado ao bispo

de Alexandria, e ter d'ali passado aos outros exarcas. Mais pa-

ra o diante extendeu-se no Occidente a todos os metropolitanos

:

no Oriente, também se applicou, depois de Justiniano, aos bis-

pos das cidades grandes.

(v) C. 10. c. III. q. 6. (Nicol. I. a. 866), c. 11. X. de

elect. (17 6). ,.

(rv) Os apóstolos referem-se mesmo em seus escritos á divi-

são por províncias então estabelecida no império romano, por isso
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si não só a auctoridade da Egreja-mãe mas também a ori-

gem apostólica
;

por este modo tornou-se o centro da ad-

ministração dos negócios maiores Çr) , e desde o século IV
foi denominado metropolitano, algumas vezes também pri-

maz ou exarca da província. No principio os metropolita«

nos gozavam de direitos mui consideráveis e formavam so-

bre tudo conju neta mente com os concílios provinciaes, um
grau gerarquico distincto; mas depois estes direitos ou se

extinguiram ou foram assumidos pelo papa (y) e ainda mes-

mo -senão exercem aquelles em que o concilio de Tren-

to havia recommendado com instancia que perseverassem

{%). Trataremos iTellcs com mais individuação nos diversos

ramos do governo da Egreja. Alem d'ísso ha bispos exem-

ptos que nao fazem parte de nenhuma província , mas de-

pendem immediatamente do papa.

§ 149.— B) Direitos honoríficos dos arcebispos.

Greg. I. 8. De usu et authoritate pallii.

Os principaes direitos honoríficos próprios do arcebis-

fallam do Ponto , da Galacia , da Cappadocia, da Ásia e da Bi-
thynia, }. Petr. I. I., da Syria e da Cilicia, Act. XV. 41

,

da Macedónia e da Achaia , Rom. XV. 2^. Assim também no
escreveram frequentemente senão na capital para toda a provín-
cia, por exemplo em Corintho como capital da Achaia II. Cor.
I. I., emThessalonica como capital da Macedónia I. Thess. IV.
9. 10. Por conseguinte sam também as capitães das províncias
mencionadas que os documentos históricos nos mostram deposie
das mais antigas e illustres sés metropolitanas.

{x) C. a. D. LXIV. (Cone. Nieam. a. 325), c. 2. c. IX.
q. 3. (Cone. Antioeh. a. 332) , can. Apost. 33.

(y) Este resultado nao é imputável aos papas, mas principal-
mente aos metropolitanos que por sua negligencia, oppres<ãoou
sede de dominar, envenenaram contra si a opinião publica. O
solido Thomassino produz os documentos justificativos com uma
excelloute observação final, .Vet. et nov. eccl. discipl. P. I. L.
I. c. 4«.

(a) E a melhor prova de que a auctoridade metropolitana,
em sua antiga extensão, não convém ás rèlaçoens eidéas actuas».

W. i. - S« A.
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po sam a cruz alçada diante (Telle em occasioens solemnes
no interior de sua provinci i (a) e o pallio. Esla insígnia é
uma banda d'um tecido de lan branca semeado de cruzes;
benze-se em Roma no tumulo de S. Pedro, e o arcebis-

po o traz pendente dos hombros (6). O pallio apparece ce-

do como prova d'elevada ditincçâo (c)
;
pouco a pouco re-

gulou-se o seu uso e foi admittido entre os attributos da
dignidade de metropolitano (d). No estado actual da cons-

tituição é considerado como symbolo da união com a sé-

apostolica (e) : por conseguinte o ai cebispo, em testemunho
de sua affeiçâo á sancta se , deve sollicitar com instancia o
pallio dentro dos três mezes de sua promoção (/), e antes
de o ter obtido náo pode exercer nenhuma das funcçoens
d'arcebispo ou bispo, nem mesmo tomar o titulo (g). A
remessa faz-se com certas formalidades , depois de presta-

Os mesmos bispos nao se conformariam com ella , e se o poder
temporal se metesse a sustenta-la , brevemente resultariam Col-

lisoens e intrigas de corte , como no período franco.

(a) Ciem. 2. de privil. (5. 7).

(6) Const. Rerum ecclesiasticarum Benedicti XIV. a. 1748.

(c) O mais antigo documento do Occidente a este respeito,

e que invoca já um antigo costume, é Sj/mmach. epist. aã Theo-
dor. Laureac. c. a. 501. (Mansi T. VIII. p. 258). Outros tes-

temunhos se contêm no c. 2. D. C. (Gregor. I. a. 597) , c. 3.

C. XXV. q. 2. (Idem a. 604)..

(d) A este respeito encontram-se relaçoens precisas em Tho-
massino. Vet. et nov. eccles. discipl. P. I. L. II. c. 53-57.,

Devoti Inst. can. Lib. I Tit. III. §. 42. Sem razão se preten-

de geralmente que o pallio era em sua origem um manto ma-
gnifico, uma das insígnias da magestade imperial, eque em con-

sequência nao era concedido senão pelos imperadores ou pelos

patriarcas com sua permissão.

(e) C. 4". X. de elect. (1. 6.)

(/) C. 1. D. C. (Pelag. ann. inc.) , c. 2. eod. (Gregor. I.

I. a. 597).

(g) C. 3. X. h. t. (1. 8) , c. 28. §. 1. X. de elect. (1. 6).

Eichorn engana-se sustentando que a jurisdicç.ão do arcebispo é

^independente do pallio. Invoca os c. II. 15. X. de elect. (1.6);

porem o primeiro texto falia d'um caso determinado que se não

deve estender e o segundo d'um bispo confirmado, mas ainda

não sagrado.
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çao de juramento de fidelidade (li). O arcebispo nao é au-

ctori ado a traze-lo senão nos limites de sua província e no

interior d'uma egreja para o exercício das funeçoens pon-

tiíicaes e somente em dias determinados (i). O metropoli-

tano de duas províncias deve ter dois pallios e este orna-

mento é de tal sorte pessoal que deve ser sepultado com
aquelle que o trouxe (&). Algumas sés episcopaes tem ob-

tido o privilegio do pallio.

§ 150.— II. Dos exarcas, patriarcas e primazes.

Entre os bispos, os de Roma, Alexandria e Antioquia

estavam desde os tempos mais remotos na posse de privilé-

gios que o concilio de Nicéa confirmou (/). Depois do sé-

culo IV nasceram no Oriente di\tincçoens mais pronuncia-

das afim de apertar os laços d'unidade entre os metropoli-

tanos; e, assim como diversos bispos compunham uma pro-

\iricia, diversas províncias foram reunidas em uma diocese.

Estas dioceses quasi que coincidiam absolutamente com as

dioceses politicas cujo numero eram treze em todo o impé-
rio romano. Os bispos prepostos a estas dioceses ecclesiasti-

cas usavam, particularmente na linguagem do Oriente,
do nome de exarcas ou patriarcas (m); os seus direitos eram

(h) C. 4. D. C. (Johann. VIII. c. a. 873.), e. 4. X, de
elect. (1. 6). Pontificale Roman. Tit. de pallio.

(t) C. 6. D. C. (Gregor. I. a. 595) , c. 8. eod. (Idem a. 593).
c 1. 4. 5. 6. 7. X. h. t. (1. 8).

(k) C. 2. X. h. t. (1. 8.) Esta medida tem por objecto im-
pedir que a exemplo do que suecedeu uma vez em Inglaterra,
se usurpe um arcebispado com o pallio do deftu cio.

(/) Coroe. Nicaen. a. 325. c. 6. (c. 6. D. LXV.). E' diffícil
a interpretação d'este texto, de que existem versoens mui diver-
sas. Segundo alguns trata dos direitos dos bispos como metropo-
litanos somente,- porem dá antes a entender direitos mais ele-
vados.

(m) O título d'exarca apparece algumas vezes a propósito de
simples metropolitanos. O de patriarcha dava-se muitas vezes
mesmo a bispos ordinários. Depois do concilio de Chalcedonia
foi que acquiriu mais elevada importância.
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a ordenação dos metropolitanos de sua jurisdícção, a pre-

sidência dos synodos da diocese, uma inspecção geral eju-

risdicçâo superior (»). O bispo de Jerusalém não era pri-

mitivamente dó numero destes exarcas; em todos os tem-

pos tinha gozado de certos direitos honoríficos (o)
,
porem

não estava investido de jurisdicção superior, e até mesmo

como suffraganeo dependia do metropolitano de Cesárea.

Depois de longas discussoens obteve no concilio de Chalce-

donia que o exarca cTAnticquia lhe cedesse uma parte da

sua diocese , e por este meio chegou á dignidade d^exarca.

Tal foi a sorte do bispo de Constantinopla : primitivamen-

te dependia do metropolitano de Heraclea ; mais para o

diante motivos políticos lhe fizeram conceder pelo menos

uma superioridade de graduação (p) e por fim também uma
diocese (q). Os exarcas de Constantinopla, Alexandria,

Antioquia e Jerusalém receberam então mais particular-

mente o titulo de patriarcas, e nasceram entre elles distinc-

çoens honorificas (r) que, sendo por muito tempo contesta-

das pela egreja latina, acabaram por serem egualmente re-

conhecidas por ella (s) e até mesmo foram expressamente

restabelecidas no século XIII (i), em que por occasiâo das

crusadas as ditas sés patriarcaes foram oceupadas por al-

gum tempo pelos latinos. Verdade é que não tardou que

estas quatro sés tornassem a cair nas mãos dos infiéis escis-

maticos; mas nem por isso deixaram de continuar a nomiar

patriarcas titulares' na Egreja latina (u). Alem d'isso os

chaldeus, mclchitas, maronitas, syrios e arménios conservam

ainda no Oriente os seus patriarcas próprios. Em quanto a

(n) Cone. Chalced. a. 451. c. 9. (c. 46. c. XI. q. l) ,
nov;

123. c. 22. , nov. 137. c. 5.

(o) Tone. Nicaen. a. 325. c. 7. (c. T. D. LXV.).

(p) Cone. Constant. a. 331. c. 3. (c. 3. D. XXII.)-

(q) ^Conc. Chalced. a. 451. c. 28.

(r) Nov. Just. 131. c. 2.

(s) Cone. Constant. IV. a. 869. c. 21. (c. 6. 7. D. XXII.).

(t) C. 23. X. de privil. (5. 33).

[ii) C. 3. Extr. comm. de elect, (I. 3),



DIREITO ECCLESIASTICO. 34l

Egreja d^ccidente a instituição das dioceses eexareas não

checou a penetrar alli. Não se encontra nada análogo se-

não a situação do bispo de Roma em relação ás províncias

suburvicarijs (?;). Porem, como o bispo de Roma era tam-

bém o membro que ligava o Occidente ao Oriente, debai-

xo do ponto de vista do Oriente foi frequentemente deno-

minado patriarca (m) e coílocado á frente dos outros qua-

tro. Todavia esta prioridade não era senão nominal (x) e

não comportava nenhum direito próprio dejurisdicção. Aos

exarcas correspondem até certo ponto no Occidente os vi-

gários apostólicos, que com o andar dos tempos foram par-

ticularmente designados, com o nome de primazes {y) Esta

ultima denominação tornou se um titulo permanente (§ 130),

mas ainda lhe não estam ligados senão alguns direitos ho-

noríficos, nomiadamente a presidência dos concílios nacio-

naes e a sagração do rei. Do mesmo modo também a qua-

lificação de patriarca apparece ainda em algumas parles co-

mo titulo honorifico; o mais antigo patriarcado dYsta es-

pécie era o de Aquilea, d'onde dimanou por partilha no
século VI o de -Grado. Mais para o diante (1541) fui este

transferido para Veneza, e o de Aquilea inteiramente sup-

primido (1751). Também é uma pura dislincção honorifi-

ca o titulo de patriarca das índias occidentaes, conferido

(v) Todavia ha uma differença que n'estas províncias a or-
denação reservada ao bispo de Roma uào era somente a dos arcebis-
pos, mas também a dossimples bispos. Demais d'íssóqual era a
cifciinscripção d'esta*s províncias? E' uma questão sobrequetem
havido muitas fadigas. A primeira menção encontra-se no Cone.
Nicaen. can. 6. segundo a traducção da Prisca e de Rufino
Hist. eccles. X. 6. Os interpretes d'este texto partem s mpre
da supposiçao inteiramente despida de fundamento que as provín-
cias suburvicarias da ordem ecclesiâstica eram idênticas com as
regioens suburvicarias da ordem civil. Tratei «festas ultimasna
minha Historia do Direito roml Liv. I.cap. XXXVII. Nota 21.

(n>) Por exemplo nas acclamaçoens no concilio de Ch alceeio-
nia. ITa uma assim concebida : Sanctissimo et beatíssimo utii-
versali magna; Romae patriarcha; Iieoni.

(.r) Os textos citados por Devoti Inst. can. Lib. I. Ti t. III-

§. 34, também nada mais provam.

{y) Pellicia de christianai ecclesise politia Lib. I sect. IV. cap.
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por Paulo III ao esmoler-mor do rei d'Hispanha, e o uè
patriarca de Lisboa, obtido de Clemente XI para o arce-
bispo d'esta cidade.

CAPITULO IV,

dos concílios.

§ 151.— Introduccão.

WjseéêÊg egundo a constituição de que havemos traçado

fà ^ jj|j
o esboço, o corpo inteiro da Egreja subdivide--

W„ M se €m pequenos círculos a cada urn dos quaes

l§;âílslíf esrá preposto um só homem como cabeça ecen-preposto um so homem como cabeçí

tro. Todavia o governo d
7

esles diversos chefes não é abso-

luto,* pelo contrario desde os tempos mais remotos é um
principio da constituição que discorram junctos' quanto lhes

seja possível a fim de vilindarem o espirito commum e de
não resolverem nada sem o mais maduro exame (%). A con-

vocação e presidência de suas assemblèas pertencem ao che-

fe da jurisdicção. No entretanto a auetoridade temporal,

em caso de necessidade, pôde concorrer para isso e pro-

V.§.2. Anteriormente este titulo dava-se tambema simples me-
tropolitanos, Liãol. epist.c. VIII. cap.T. Assim suecedeu nomia-
damente na Egreja dWfrica, onde alem disso esta dignidade nao

era pertencente a uma sé, porem a antiguidade da ordenação.

(z) C. 2. c.IX. q.3. (Cone. Antioch. a. 332) , can. Apost.

33»
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vocar deliberaçoens. De mais cTisso as resoluçoens que di-

zem respeito á vida civil devem ser ratificadas por ella ex-

pressa ou tacitamente.

§ 15£.— I. Dos concílios geraes. A) Organisação d'estes,

Os concílios geraes sam assernbleas em que toda a Egre-

ja se deve patentear. Por conseguinte todos os bispos de-

vem ser convocados a elles como mestres e pastores ordi-

nários da Egreja. Alem d'isso o costume admittiu a tomar

parte n'elles os altos dignitários , taes como os cardiaes

,

prelados e abbades investidos de jurisdicçâo rial , e os ge-

raes das ordens monásticas em razão da sua grande influen-

cia no espirito e vida da Egreja. Os bispos titulares po-

dem ser convocados a elles e votar
;
porem a sua presença

não é necessária porque naotem nenhuma jurisdicçâo real.

Junto aos padres do concilio, que tem voto deliberativo,

sam admiltidos com voto consultivo os enviados dos prín-

cipes como chefes da politica eh ristan («), doctores em theo-

logia e em direito canónico e ate mesmo sábios seculares.

Deste modo apparece verdadeiramente n^sta assemblêa a
universalidade da Egreja. Demais d'isso para que a assem-
blèa tenha o caracter de concilio geral não é necessário, que
todos os convocados estejam presentes (&) , e apenas se li-

ga uma importância secundaria ao seu numero, como a
uma accidentalidade (c). A convocação pertence regular-

mente ao papa (d); em casos extraordinários principalmente

se a sé-papal está em letigio, pode ser feita pelo collegio

dos cardiaes ou de qualquer outra maneira convinhavel.

Somente um tal concilio sem chefe é incompleto, e na es-

(a) C. 2. D. XCVI. (Marcian. Imper. a 451), c. 7. eod.
(Nic. I. a. 865).

. (ò) Nos tempos antigos alguns'bispos haviam-so feito represen-
tar por presbyteros e mesmo por diáconos, Porem no concilio de
Trento não se admittiu nenhum procurador.

(c) Melchior Canus de locis th,eolog. Lib. V. ca-p, 3.

(d) Segundo os princípios da supremacia e a pratica v«?en-



34.4 DIREITO ECCLESIASTICO.

sencia a sua missão limita-se a restabelecer as coisas no es-

tado regular (e). O papa em pessoa ou por meio dos seus le^

gados (/)é quem preside aassemblêa. Para manter o socego
e a dignidade da discussão, a assembléa fixa ella-mesma
d^ntemão, e em conformidade com os precedentes esta-

te este ponto é incontestável. Na verdade objecta-se que os pri-
meiros concilios oecumonicos foram convocados pelos imperado-
res e não pelos papas. Porem os imperadores entravam sempre
n'isto por suggestão dos papas e exactamente como seu braço di-
reito. A respeito do concilio de Nicéa a prova está no Propho-
neticm Cone. Constant. III. act. XVI. (Mansi Cone. T, XI.
col. 903) : Constantinus semper Augustus et Sylvester laudabi-
lis magnamatque insignem in Nycaea synodumcongregabant. A
respeito do concilio de Constantinopla*, eis os termos da Epis-
tola synodica ad Damasnm a 332. (Scheenemann epist. pontif.
Roman. p. 391 j : Conveneramus enim Constantinopolisecundum
litteras a rèverentia vestra anno superiori ad piissimum impera-
torem Theodosium missas. Od^pheso era somente a consequên-
cia e desinvolv intento d' um synodo romano em que Celestino
havia já condemnado Nestorio. Por isso se exprime i^estes ter-

mos na sua Sentenlia deposiíionis contra Nestorium , Mansi Cone.
T. IV. col. 1211); Coacti per epistolam sanctiãsimi patris nos-
tri et comministri Caelestini Romanas ecclesice episcopi. O concilio

de Chalecdonia havia sido concertado entre o papa e o imperador
Leão, M. epist. LXXXI1I. ed. Raller. e no seu rescripto de con-

vocação faz o imperador menção expressa do papa, Maiisi Cone.
T. VI. col. 551. Em presença d'estes testemunhos e dos seguin-

tes , Eiehorn não temeu escrever que n'aqnella época a supre-

macia de Roma não existia ainda ou que pelo menos não era

reconhecida pela Egreja grega.

( e) Foi nViste espirito que procedeu o concilio de Constança.

(f) O concilio de Nicéa era presidido por Osio de Córdova,
que no negocio d'Ario havia já sido enviado pelo papa ao im-
perador e a outros muitos logares , e que segundo um testemu-

nho formal , ainda alli mesmo o representava } Gelasius Cyzi-

cenus Histor. concil. Nicaini c. 5, 12. O concilio de Constanti-

nopla não era de sua naturesa destinado por modo algum a ser

oecumenico e não acquiiiu auetoridade com 3 tal senão com o

tempo pela adhesão da Egreja. O concilio d ,Epheso foi p esidi-

do por Cyrillo d
,Alexandria , delegado do papa:, Mansi Çonc.

T. IV. p. 1279. No concilio de Chalcedonia eram e^ualmmte
os legados do papa que presidiam j Mansi Cone. T. VI. col. 566.

uai.
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belecidos , a marcha das deliberaçoens (g) ; alem dVsso a

abertura do concilio é precedida de solem n idades religio-

sas, e toda a christandade é exhortada a unir-se em ora-

ção aos seus trabalhos. Para que as resoluçoens da assem-

blèa possam valer como decisoens de toda a Egreja é es-

sencial a adhesão do papa ; em quanto ao mais a f5rma
(Testa adhesão é indifferente e depende das circunstancias

(A). A promulgação e a execução pertencem naturalmente

ao papa. Os concílios geraes não se reúnem regularmente,

porem só por motivos urgentes sobre o poder dos quaes se

consulta a opinião publica 5 e o encadeamento das relaçpens

obriga também a concertar se com os príncipes da chris-

tandade.

§ 153.— B) Os concílios geraes a par do papa.

As decisoens d'um concilio geral sobre pontos de do-

gma e de moral, testemunho supremo da Egreja sobre a

doctrina cuja tradição recebeu, constituem uma regra ab-

solutamente invariável, e as suas disposiçoens disciplinares,

segundo o espirito e organismo da Egreja , não podem ser

(g) Encontrar-se-hao iníbrmaçoéns sobre este ponto em Au-
gust. Patric. Piccolomin. a. 1488. Sacrar. coeremoniarum Ro-
mau. eceles. Lib. I. sect. XIV. (Hoffmann Nov. raonument,
collect. T. II. p. 458.

'

(h) Este principio está adherente á natureza da supremacia
como o direito de veto na monarchia , e também se appoia no
testemunho da historia. Eis o que d'z do concilio de Nycéa o
Synodus Romana ad clerum et monach. oricnt. (Mansi cone. T.
\ II. col 1140): Patres apud Nicream congre^ati confirmatio-

nera rerum atque auetoritatem S. Romanse ecclesise detulernur.

O concilio d'E heso ate mesmo dirigiu ao papa um auto de suas

deliberaçoens (Mansi Cone. T.- IV. col. 1330-38) , no qual se

lê: Necesse est ut omnia
,

quae consecuta sunt, sanctitati tuae

si^nificentur. O concilio de Clialcedonia e o patriarca Anatolio
dirigiram-se da mesma sorte ao papa Leão, e soílieitaraw nos

termos mais respeitosos a sua adhesão e confirmação*, L 'ão M.
rpist. XCVIH. Cl. CV. ed. Baller. O sexto concilio eecume-
nico fe? outro canto- Mansi Cone. T. XI. col. 007-9.

w. 1. n B.
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supprimidas particular c arbitrariamente, ainda mesmo pelo

papa. Debaixo d'esta relação o papa é sujeito aos concílios

geraes. Emquanto ao mais lem excepcionalmente o direito

de dispensar dV-lles quando a necessidade ou o interesse da
Egreja o reclamam (i). Aqui nao ha opposição entre o pa-
pa e o concilio; o primeiro acha-se comprehendido no se-

gundo (*). Differente é o caso em que o papa eumaassem-
blea de bispos estam em desharmonia. Os decretos da assem-
blêa não sam obrigatórios para o papa. EUa também não
pôde tornar-se-lhe superior, julga lo ou depo-lo (/), porque

(£) Thomassin. Vet. et nova eccles. discip. P. II. Lib. IIT»
c. 28. Illud altissime animo infigi operae pretium est, quod pon-
tífices

,
qui ab aliquibus domini canonurn vocantur , díspensato.

res tantum eorum sint, nec his vocibus domini canonurn aliud
significetur

,
quam eximia qusedam potestas de iis dispensandi

,

ubi ecçlesise vel necessitas cogit vel invitat utilitas. Eodem re-

dit et alia iíla conílictatio verborum, cum de re convehiat, ubi
àiunt alii, pontificem esse supra cânones, alii canonibus subes-

se. Inipsojure sunt, quaa illi , nec desunt, quae huicfaveant ver-

borum consuetudini. Porro utrobique una sentenlia est
,

posse

pontificem de canonibus dispensare , eoque nomine essequodam-
modo supra cânones: sed cum dispensare non possit , nisi juxta
canónicas regidas, ex utilitate et necessitate eccles i ae , eo sensu

aubest canonibus.

(Jc) Thomassin. Diss. de synod. Chalced. n. 14 Nedigladie-
mur major synoclo pontifex, vel pontiíice synod us necummenica
sit :, sed agnoscamus suecenturiatum synodo pontificem se ipso

majorem esse} truncatam pontífice synodum se ipsa esse mino-
rem.

(/) Nao ha ninguém incluindo o direito constitucional mo-
derno que não reconheça este principio e não declare a pessoa

do monarcha inviolável e sagrada. Um reino electivo não e dif-

ferente n
v
isto dVim hereditário

,
porque senão distinguem um

do outro senão pelo modo adoptado para determinar a pessoa do
monarca • o que é adherente á natureza da dignidade soberana

lhes é exactamente coramiira , a esta dignidade é para sempre
inseparável da pessoa d^quelle que a revestiu uma vez legitima-

mente. Portanto é uma falsa induceão pretender que o que foi

c^ado pela escolha pode ser da mesma sorte retirado} seria mis-

ter admittir por identidade de razão que o cabido que elegeu o

seu bispo pode depo-lo. Sustentar que os bispos, se o julgassem
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então a supremacia deixaria d'e ser supremacia (m). Pela

mesma razào, a appellaçâo para um concilio geral , com o

fim de provocar da assemblêa dos bispos uma decisão sobre

um ponto já decidido pelo papa, é contraria ao principio

da constituição (n). Não seria licito se não dada a circuns-

tancia de ser a coisa novamente apresentada ao papa em
reunião com os outros bispos. Porem na impossibilidade no-

tória de reunir um concilio geral para a solução de, cada

questão , uma appellação mesmo d'esta naturesa não seria

nunca senão um meio dilatório e um pretexto para recusar

a submissão devida a uma decisão da sé-apostolica
;
por is-

so estas appellaçoens tem sido prohibidas da maneira mais

enérgica (o). Sem dinida se nos embaraços d'um scisma

a pessoa do papa legitimo é incerta , e consequentemente

a Egreja está verdadeiramente privada de chefe, a h\, co-

mo cm Constança, é a decisão do concilio (p). Porem não

necessário, poderiam separar de sua dignidade a pessoa do pa-
pa é o ardiloso sofisma da revolução franceza

,
que, separando

a realesa da pessoa de Luiz Capoto, o collocou debaixo do ferro

da guilhotina.

(m) Com effeito representa-se frequentemente o papa como
uni simples delegado dos bispos dispersos, reentrando na classe

dos membros ordinários , se aquelles estam reunidos. Porem a
supremacia do papa não é mais obra dos bispos do que o poder
episcopal uma simples emanação do papa.

(h) O que demonstra mesmo o protestante Moslieim na sua
dissertação De Gallorum appellaiionibus ad Concilium Universal
ecclcsifz unitatem ecclesi(£ speciabilem íollentibus (Disser t. ad his-

tor. eccles. pertinent. Vol. I.)

(o) Esta prohibição foi feita por Martinho V em uma bulia
publicada no mesmo concilio de Constança;; Pio II, Júlio II,
e Paulo V a rei+eraram. E' combatida por Fleury Discou rs sue
los libertes de PE?glifeè gallicane 11

o 17., Thomassin. Dissert.
ih cone. general n.° XII. , Zalwein Prineip. jur. eccles. T. IV.
au£est. III. caP . II. §. VIL

(p) Cone. Constant. Sess. V. S. Synodusdeelarat, quod ipsa.

— potestatem a Christo immediate habet , cui ijuilibet cujus-
cumque status vel dignitatis, etiam si papalis exístat, obedire
tenetur ír his

,
qnae pertinent ad fidem et extirpationom dicti

schismatis , et reformationem dictae ecclesiso in capite et mem-
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é sobre casos excepcionaes que se pode basear as regras das
relaçoens ordinárias.

§ Iô4. — II. Dos Concílios nacionaes e provinciaes.

Os concílios nacionaes sam assemblêas dos bispos d'um
reino debaixo da direcção dos patriarcas ou primazes; na
linguagem dos tempos amigos foram frequentemente deno-
minados também concílios geraes. Os concílios prcvinciaes

sam compostos do metropolitano e dos bispos de sua pro-

víncia
; segundo as antigas leis ecclesiasticas deviam cele-

brar-se duas vezes por anno (q), e, segundo as leis ulterio-

res, pelo menos uma (r). No entretanto esta regra nâo foi

seguida nos reinos germânicos (s), porque os bispos estavam

demasiado occupados das coisas temporaes, e os negócios

da Egreja já se discutiam em parte nas assemblêas do rei-

no. Os esforços dos papas e dos concílios geraes para tor-

nar a pôr em vigor este ponto de discipl na foam in-

íructuosos (t). As disposiçoens modernas preceituando qua
os concílios provinciaes devem congregar-se pelo menos to-

bris. Este decreto foi reproduzido na segunda, decima-oitava e

trigesima-primeira sessoens do concilio de Constança , e n'esfas

deve confessar-se , debaixo d'iima fisionomia um pouco mais ce-

rai. Mas em razão das diffieuldades continuas com Eugénio IV,
não recebeu nunca a verdadeira adhesão do papa,' e na con-

cordata com a nação alieman , Eugénio não lhe aceitou o

principio senão em tudo o que fosse compatível com a natureza

da supremacia. No quinto concilio de Litran, este principio foi

attacado mesmo publicamente e reprovado com sollemnidade com
a pragmática de França em que havia sido admittido.

(7) C. 3. D. XVIIÍ. (Cone. Nicaen. a. 325) , c. 4. eod. (Cone.

Antioch. a. 332), c. 6. eod. (Cone. Chalc. a. 451).

(r) C. 7. D. XVIII. (Cone. Nicaen. II. a. 7S7>.

(s) Muito tf-mirn antes das falsas docretaes , se hivia quei-

xado d'isso S. Bonifácio e também o Cone. Paris. VI. a. 329.

c. 26.

(t) C. 25. X. deaceusat. (5. 1), c. 16. X. de judscis (5.6.)

Os esforços dos papas sam indicados por Thomassin. Vet. et

nov. eccles. discipl. P. II. L. III. c. 57.
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dos os tres annos («) também se não observam já, porque

boje os negócios esíào geralmente mais concentrados nas

mãos dos funccionarios permanentes (í?). A convocação fa-

zia-se pelos cuidados do metropolitano; com o assentimento

do soberano (n>) ; não era necessário sollicitar a auctorisaçâo

do papa. As resoluçoens que nào eram relativas a artigos

de fé (x) também nâo tinham necessidade da ratificação

do papa (?/) , e agora mesmo também esta ratificação não

é necessária (%). Somente, para evitar que os concílios pro-

vinciaes introduzam mudanças na disciplina estabelecida

pelo concilio de Trento, se prescreve actualmente que se

submetiam os seus decrectos antes da publicação ao exame
da congregação dos interpretes do concilio de Trento (a).

§ 155.— III. Assembleas diocesanas e menores.

O bispo reunia uma ou duas vezes o clero de suadio-

(«) Cone. Basil. Soss. , XV. , Cone. Trid. Sess. XXTV.cap.
2. de ref.

!

(v) Por conseguinte, Sautor -Fundam, jur. eceles. P. I Ç.
9G. os declara inteiramente inúteis no tempo actual. Esta as-
serção éum tanto absoluta em demasia.

m
(m) Thomassíno, vet. et nov. eceles. ditei pi. P. TI. L. IIT.

c. 48. mostra miudamente o que era no período franco o poder
real em relação aos concílios nacionaes e provinciaes.

(*) Esta excepção' é da natureza das-«dbase reconhecida âe**
de os tempos mais remoto?. As provas no c. 12. c. XXÍV. t\.

1. (ínnocenl. I. a 417), Conslant. de antiq. can. coilect. P.
I. § 21. (Galland. T. I. p. 20).

{y) Por conseguinte os textos das falsas deerelaes, inseri**
por Graciano na Dist. XVII. não acharam accos o na pratica.
E' o que observa já a çlossa sobre a Dist. XVTII.

^

(a) E' o que certifica Thoirtassiro Vet. et nov. eceles. dis-
cipl. P. II. L. III. c. 57. ,. Schmaízírrubcr Jus eceles. univ.
Díss. proaem. §. VIII. (ed. sec. Insolst. 1738. T. í. p. 74),
Blascus de coilect. can. Isidor. cap. IX. (Galland. T. TI. p. 'U).

(a) Esta medida é traçada peia. Const. Immensa S;\fi V. a.
1587Í e a circular da congregatio eoncilii Trídentini interpretiàm
em data de 1596, servindo de continuação * esta constil uieão.
Benedict. XIV. de sínodo dioecesana Lib. XIII. Cap. III. Dí-
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cese para a conservação da disciplina e publicação dos de-

cretos dos concílios provinciaes (6). A execução d'esta me-

dida foi de novo recommendada por leis modernas (c) , mas

não se manteve (d). Os arciprestes também reuniam assem.-

bleas periódicas de presbyteros no campo, nas quaes se pu-

blicavam os regulamentos da diocese, ou se concertavam

sobre os meios de assegurar a sua observação e até mesmo
mais para o diante se redigiram estatutos. Estas assembleas

que no principio se reuniam no primeiro de cada mez re-

ceberaqj d'ahi o nome de calendas. Hoje sam substituídas

até certo ponto pelas conferencias pastoraes.

CAPITULO V.

CONSTITUIÇÃO T>A EGREJA D ORIENTE.

§ 156. — I n l rod ucção

.

iâfiêK s Egrejas grega e russa, á excepção do patríar-

'Ú cado, tem a mesma constituição, e esta constitui-;§ I tí cado, tem a mesma constituir

§ A $jj çâo, pelo monos em quanto iea .> ,
peio menos em ijuauiu aos nomes e exterio-»

9RWRWÍ res, é ainda em summa a do Oriente no século

IX. Ella ofíerece uma mistura d ecclesiaslicos seculares e

manava naturalmente do direito de vigilância conferido ao pa-

pa para a observarão dos decretos do concilio de Trento.

'

(b) C. 2. D. XXXVIII. (Cone. Tolet. IV. a. 033), c. 17.

D. XVIII. (Cone. Tolet. XVI. a. 693).

(c) C. 25. X. de aceusat. (5. l) ,
cone. Basil. bess. XV.,

eone. Trid. Sess. XXIV. cap. 2. de rcf.

(J) A excellente obra de Bcnedieto XIV. (§ 7 nota </)eum
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monásticos, e os últimos, da mesma sorte que no Occi-

dente, na edade media, constituem ahi o elemento espi-

rits ai superior; por isso os bispos sam unicamente escolhi-

dos entre elles, e mais particularmente entre os arehiman-

dritas e hegumenos , isto é abbades e superiores dos mos-

teiros. O alto clero, começando pelo bispo, é cornpiehen-

dido entre os russos debaixo do nome à\ircláeres.

§ 157. — T. Dos bispos e de seus assistentes. A) Dos

empregos sagrados.

O bispo é o chefe da administração espiritual d'uma
parochia ou eparchia. D^lle como do centro dimanam os

outros empregos, e para este effeito communica es poderes

correlativos por meio da ordenação. Por conseguinte figu-

ram debaixo d'elle como seus represenl antes e assistentes

junto da Egreja episcopal, bem como das diversas egrejàs

da diocese, os presbyleros e popes, os diáconos, hypodia-
conos, lampadários, psaltes ou chantres, e anagnoslcs ou
leitores. As três ultimas ordens conferem-se por uma mes-
ma ordenação , de sorte que não existem senão quatro or~

denaçoens até ao presbyterado. Alem d'estes assistentes
,

que pertencem ao clero, ha também thesoireiros ou depo-
sitários das chaves , custódios, coristas, sineiros e outros

ecclesiastieos
;

porem não se lhes confere ordenação. Na
Rússia, o sancto synodo fixou o numero dos diversos mi-
nistros para cada egreja, na razão da sua grandesa e im-
portância.

§ 158. — B) Assistentes cPo.utra ordem.

Os bispos na Egreja grega tinham antigamente em re-

dor de si um pessoal brilhante e numeroso; actualmente
está muito redusido. Para se fazer uma ídea d\;ste luxo
(Pempcegpj pôde consuítar-se a exposição abaixo mencio-

ttatado histórico e pratico sobre os syhodòs diocesanos o o qn«
Sc lhes refere.
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nada da constituição da grande egreja de Constantinopla.'

Na Rússia o bispo tinha juncto á sua egreja um protopo-
pe ou proloicre e um protodiaeono, os quaes correspon-
dem aos arciprestes eaos arcediagos dos primeiros tempos;
também lia protopopes destinados ás egrejas ruraes para vi-

giarem os simples popes do seu destricto. A jurisdicção é
exercida pelo consistório episcopal composto de três mem-
bros, que sam archimandritas, hegumenos ou protopopes;
<i'elle dependem tribunaes inferiores denominados cantoirs,

que constam ordinariamente de dois membros com seus es-

erivaens. Cada bispo tem também os juizes de chancella-

ria que sam necessários. No reino de Grécia cada diocese
está provida d'um protosyncello , conselheiro episcopal , e
d'um arcediago secretario do bispado.

§ 159. — Tl. Dos arcebispos, metropolitanos e exarcas.

Os arcebispos da Egreja não eram de todo equivalen-

tes aos metropolitanos, mas somente bispos das cidades

mais importantes, por conseguinte nâo tinham bispos suf-

fraganeos. Porem agora que a maior parte dos metropoli-

tanos perderam os bispados que dependiam d*elíes, as duas

dignidades para assim dizer nao differem entre si. O exar-

cado extinguiu-se desde o século X e nâo é mais do que

um puro titulo. Na Egreja russa existia primitivamente a

mesma differença entre os metropolitanos, arcebispos e bis-

pos ; mas depois de Pedro 1 ,° está supprimida de facto, e

estas dignidades nâo se distinguem já entre si senão pela

precedência, titulo e costume; em quanto ao mais estes di-

versos titulares sam egualmente subordinados aosancto-Sy-

nodo. Assim a relação entre os metropolitanos e os bispos

tem sofrido com pouca differença a mesma variação no.

Oriente que no Occidente.

§ 1G0. — III. Dos patriarcas e de sua corte.

Os chefes da Egreja grega sam os quatro patriarcas

entre os quaes o de Constantinopla tem a preeminência.
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Este patriarca havia formado pouco apouco uma corte bri-

lhante á roda de si (e). As primeiras dignidades (oippixia,

aoXovny.cc, a^u^aTa) eram /*«y«ff omovo^çy que administrava

as rendas da Egreja e podia associar-se subordinados; °

tLtyaç aaKikkapioç, que exercia vigilância sobre os mosteiros

iThomens do patriarcado , e particularmente da cidade;

« neyac oy.svo<pvKa^ investido da vigilância dos effeitos mo-
veis da Egreja e da jurisdicqâo de tudo o que se lhe refere;

]jLtyaç ^apTo^wXa^, o chanceller-mór, que prehencíiia asfunc-

ÇO^ns d 'arcediago, e por conseguinte tinha umaadministrnf-

jao muito ampla ; s-arfXAiov encarregado da vigilância das

igrejas da cidade e dos mosteiros de mulheres. Estes cinco

dignitários reunidos denominavam-seexocalaceles. No tem-

po do patriarca Xiphilino , no século XII, acerescentou-

se-lhes um sexto, a saber o *rpuTíxcíi*o ff
ou grande-defensor

;

era o presidente d'um tribunal composto de doze assesso-

res (f). Os exocataceles, posto que só fossem diáconos , ti-

nham obtido pouco a pouco preeminência sobre os bispos, e,

debaixo d'esta relação podem ser comparados aos cardiaes

diáconos. Na linha das alias dignidades figuravam também.

o irpuTocrvyHfkkaç^ o primeiro dos Syncelles
,
que tinham lá

muito maior importância do que no Occidente, itpurovorapioç,

o administrador da egreja xac-Tp^a^ç , o inspector do ves-

tuário , peq>spt,£xp t oç habitualmente encarregado das lega-

çoens, hoyoQirriç o guarda-sellos , vrro^nfJLCtToypcc(poç o que
fazia os registos Q ^oitutnm^y o que recebia as petiçoens pa-

ra o tribunal ecclesiastico <ft<fc<rç«AÔff o mestre-escola do Oc-
cidente. Alem d'ibSO havia diversos oflicios restrictos ás func-

çoens do culto, taes corno os de protopapas e outros: to-

dos estes dignitários estavam divididos em coro direito e es-

querdo, e classificados em diversas cathegorias. Debaixo

(e) Georgius Codinus Curopalata de ofíiciis magnae ecclesiae

et auUeConstantinop. eur. Gòar. Paris. í640,Venet. 17:.9.fo\
,

Ti o Allajias do perpet. consens. orient. et occident. eccf es Li' »

Hl. cap. VIII. n.° 6.

(/) Simeon Thessalon. de sacris ordinat. c. 13. , PelKccia de
cliristidux reioublica? politia Lib. T. sccl. II. f*ap. V.

W. I. 23 A.
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da dominação dos turcos estas inslituiçoens caíram em de-
cadência e apenas se conservaram os títulos. Actualmente
a corte do patriarca consiste em um synodo de oito bispos

em cujas sessoens também podem tomar parle dois me-
tropolitanos visinhos. Os bens pertencentes á egreja pa-

triarcal sam administrados por uma com missão especial com-
posta de quatro dos ditos bispos

,
quatro príncipes dos mais

respeitáveis, e quatro membros da classe do povo.

§ 161. — IV. Da supremacia ecclesiastica na Rússia e no
reino da Grécia.

Depois que os gram-duques se tornara??! iudependen-

tes do patriarca de Constantinopla , o chefe supremo da
Egreja russa era o patriarca de Moscow. Esta dignidade

e o espirito-publico, o havia tornado muito eminente. Ti-

nha o direito de assento junclo ao gram-duque , rendas

consideráveis e uma corte numerosa. Era consultado sobre

os negócios mais graves do estado , e nem a p*z nem a

guerra se decidiam sem sua participação. Porem Pedro

l.° conferiu a supremacia da Egreja russa ao Sancto-Sy-

nodo. Este synodo era composto primitivamente de doze

membros; mais para o diante este numero foi umas vezes

augmentado e outras diminuído: sam escolhidos pelo czar

entre os bispos archimandritas , hegumenos e proto-popes

;

sendo-lhes associado um membro secular a titulo de procu-

rador da coroa. O synodo celebra as suas sessoens em Pe-

tersburgo; alem d'isso ha uma commissào em Moscow que

depende d'elle. Na Grécia o sancto -synodo é organisado

pelo mesmo plano: compoem-se de cinco membros nomia-

dos pelo governo, três dos quaes pelo menos devem ser bis-

pos , e podendo os outros dois ser padres ou hierornacos ,

alem d^sso d'um delegado do estado e d'um secretario.
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CAPITULO Vi

CONSTITUIÇÃO ECCLESIASTICA DOS PAIZES PROTESTANTES.

§ 162.— I. Constituição em Allemanha. A) Minis-

tros da palavra divina (g).

^r-ssssSSí ministério da palavra divina é prehenchido pe-

65 d S *os Pastores 5 nomiam-se com effeito alguns bis-

g \J
££ pos aqui e atem

,
porem não passão de puros

p^sssjíftj titulares. Em cjuanto ao direito parocbial entre

os protestantes basea se nos mesmos princípios que entre os

calholicos; as grandes communs sam as vezes servidas por

diversos eeclesiastieos
,
que se distinguem umas vezes pelos,

graus de diácono , arcediago e pastor e outra» pelo de mi-

nistro (pfarrer) e de ministro superior (oberpfarrer). Nào
se devem confundir comeste* eeclesiastieos adjunctos os as-

sistentes e os substitutos
? que correspondem os primeiros

aos capellaens , e os segundos aos vigários da Egreja ca-

tholica; ás vezes os ministros d'uma cidade formam junc-

tos um collegio denominado ministério (ministerium) , no

qual se entretém da direcção das almas. Juncto do minis-

tro existe muitas vezes como commissâo dacommum o con-

selho ecclesiastico ou presbyterium , em que se quiz rrpro-

(</) Eichorn Kirclienroclit T. 098. 699. 751-67.
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duzir o antigo presbytcrium do bispo
;

porem o seu papel

tem-se limitado quasi por toda aparte á administração dos

bens da Egreja.

§ 163.— B) Órgãos do governo exterior da Egreja (h).

Em consequência da direcção que lomou a reforma

,

o governo da Egreja caiu por toda a parte nas mãos dos

soberanos. Todavia estes não o exercem directamente; exis-

tem para este effeito, com o nome de consistórios, colle*

gios permanentes cujos membros sam escolhidos entre os

theologos e outros homens instruídos, de sorte que na rea-

lidade a Egreja se encontra representada até certo "ponto.

A principio estes consistórios-eram ao mesmo tempo conse-

lhos de administração e tribunaes ecclesiasticos, particular-

mente em matérias matrimoniaes; porem mais para o dian-

te foi-lhes retirada a jurisdicção em vários paizes ; nomea-

damente na Prússia, para ser conferida aos tribunaes civis

ordinários. Abaixo dos consistórios figuram os superinten-

dentes , inspectores , metropolitanos , decanos , inspectores

ou ephoros. Estes funecionarios não tem nenhuma juris-

dicção, porem somente um direito de vigilância sobre os

ministros de sua alçada, e podem comparar-se aos deca-

nos ruraes da Egreja catholica. Juncto ás atlribuiçoens or-

dinárias dos consistórios ha ramos que o soberano tem re-

servado para si, e nos quaes eslatue sobre consulta do con-

sistório superior ou do ministro crestado competente: d'es-

te numero é a legislação. Demais d
1

isso também se vê na

constituição consistorial synodos de circulo e de província

pelos quaes as communs e os ministros da palavra concor-

rem para a conservação da disciplina (i). O governo con-

sistorial pode existir debaixo d'um soberano catholico ;
c

quanto aos adhereutes da confissão dWugsburgo debaixo

r (h) Eichorn Kirchenrecht I. 711-51.

(t) Por exemplo nas províncias de Westphalia e do Rheno
,

segundo o regulamento ecclesiastico de 5 demarco de 1835.
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d'um soberano reformado ou vice-versa; somente no pessoal

tios consistórios os ecclessiasticos pelo menos devem perten-

cer á confissão que sam chamados a reger. Também os re-

formados tem obtido ás vezes, çTum soberano de confissão

differente, uma constituição presbiteriana- similhante á de

Franga e dos Paizes-Paixos (k).

§ 164. — Constituição da Dinamarca, Norwega e

Islândia (/).

A constituição ecclesiastica do reino de Dinamarca

ainda é apparentemente basiada no episcopado ,* " porem os

bispos, despojados de toda a jurisdicção, não conservaram

alli senão um direito de vigilância, e não sam na essência

mais do que superintendentes geraes. O rei é o supremo

bispo legislador e juiz e todos os bispos dependem d'eUe

directamente. Christieino VI havia instituído ("1737) em
Copenhaguen uma commissâo d'Ínspecçao geral da ligreja

para o exercício dos direitos riaes; porem foi supprimida
em 1791 , e as suas attribuiçoens devolveram-se em parle

á chancellaria rial , e em parte ao eoílegio das m issoeus.

Entre os bispos, tem a preeminência o de Copenhaguen,
porem o de Seeland 6 o verdadeiro metropolitano ao cjuóI

pertence sagrar os outros bispos e o rei. A cada bispo eslá

adjuneto, como commissario do rei, um baillio que re-

cuia todos os negócios exteriores do bispado. Debaixo da
direcção do bispo ha" preposilos , um em cada herred : e<_

tes preposilos exercem a vigilância no seu districto, e lam-
bem certa jurisdicçâio em matéria ecclesiastica; sam eleitos

d'entre os pastores do herred por elles-mesmos, , e approu-
vados pelos bispos; reunern-se annualmente em um *yno-

do presidido pelo bispos e pelo baillio e a sua voJla iom~

(k) Eichorn Kirchenrecbt T. 768-801,,
(l) Fr. Miinter Mngazin fdr Kirehengeschichte und Kirclien-

recht des Nordens. Th. I. S. 123-51.
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munícam aos sens pastores o que se publicou. Os pastores,

se a sua edade , iafirroidades ou extensão da parochia o
exigem ,

podem fazer-se assistir d'um diácono ou capellão,

porem obriga ndo-se a estipendia-los á sua custa. Final-

mente e]ege se em cada commum certo numero de coad~

jutores destinados a segundar o pastor, particularmente na
conservação da disciplina. A mesma constituição foi in-

troduzida na Norwcga e Islândia.

§ 165. — III. Constituição de Suécia (m).

O chefe da Egreja de ^Suécia é o rei
,
que , segundo

a expressão do regulamento ecclesiastico , é abençoado de

de Deus para este fim. Os direitos unidos a este titulo sam
exercidos pela expedição ecclesiastica

,
que forma uma sec-

ção da chancellaria real instituída em 1809. Depois do rei

seguem-se os bispos , entre os quaes tem preeminência o ar-

cebispo d'UpsaK, O episcopado tem-se mantido nos seus an-

tigos d?reitòs ainda mesmo da administração exterior e de

jurisdicqão. Cada bispo tem um cabido ou consistório ee-

clesiastjco que preside e com o qual regula em commum
certos negócios; os membros que o compõem sam oprepo-

siío ou pastor da Egreja cathedral, em Upsal e Lunden

os professores ordinários de theologiá , nos outros bispados

os leitores, i^to é, os mestres ordinários do Lyceu, quatro

dos quaes pelo menos devem ser ordenados. O decanado

alterna entre os leitores. Algumas vezes o bispo é conjun-

ctaméht? preposiló da cathedral, e percebe-lhe os proven-

tos. Um bispado divide-sc em contrais, cujos superiores tem o

nome de prepositos, e exercem e direito de vigilância. A
maior parte dos prepositos de cathedral sam conjuntamen-

te prepositos d'um contrat. Os contrais subdividem -se em

pastorados dirigidos por um pastor {k\rke%effe í estes pasto-

rados comprehendem diversas parochias e quasi sempre ou-

(m) Míiater Magazin Th. I. S. 331-17.
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trás. tantas Egrejas. A commum cm que reside o pastor tem

© nome de commum -mãe e as outras o deannexas. Os pas-

torados quasi pela maior parte estam unidos em prebendas

a uma dignidade ecelesiastica ou a uma cadeira de profes-

sor, quer perpetuamente quer em favor do actual titular

somente, e então sam administrados por um vice-pastor ou

adjuncto mediante uma parca retribuição. Independente-

mente *dos pastores ha em quasi todas as parochias da cida-

de e do campo coministros ou capelaens que gozam d'uma
dotação regular. Se a importância da paroehia, a ve-

lhice e as infirmidades do pastor lhe tornam necessária a

assistência de mais algum ecclesiastico, pode sustentará sua

custa um adjuncto com auctorisação do consistório, A con-

servação da disciplina é confiada em cada paroehia a um
conselho ecclesiastico (kirkoraed) em parte electivo

,
pre-

sidido pelo pastor, e ao qual está subordinada a scxmam,
tanto para a investigação das infracçoens como para a exe-

cução de seus decretos. Os synodos episcopaes sam assem-

blèas de todos os eccles iasticos d'um bispado. Hoje só ra-

§ 166. — IV. Constituição da egreja episcopal anglicana.

A constituição da Egreja d?Inglaterra permaneceu ex-

teriormente com pequena differença o que era no principio

do século XVJ j somente o rei tomou o lugar do papa tan-

to em nome como de facto (r<). Abaixo d Mie figuram em
Inglaterra os arcebispos de Cantuaria e d

1

York: aquelle
goza da preeminência, e uso do titulo de primaz ou me-
tropolitano de toda a Inglaterra

;
porisso tem uma espécie

(n) Anglie. Conf. Art XXXVII. Segundo sedcpreheríde à\<-
ma lei de Henrique VIII (35. Henr. VIII. e. 3.), o rei usa
entre outros do titulo de protector da fé e de chefe supremo da
Egreja dlnglaterra e Irlanda, na terra. O titulo de protector c

1

a
fé também tinha sido conferido a Henrique por Lião X, em re-

conhecimento doque havia escrito pouco tempo antes contra Lu,-
thero.
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do corte ecclesiástica em que se contam até quatro biípos. Na
Irlanda ha quatro arcebispos. Depois seguem-se os bispos

cujas attrihuiçoens sairi as mesmas que na Egreja catholi-

ca. Cada bispo temjuncto a si um cabido (chapter) ; á fren*

te d"este cabido está um decano (dcan) com direito de ju-

risdieeão. Os bispados sam divididos em arcediagadds {arcln»

dcaconrles)
9
e esles em decanados ruraes (rural deanries).

O arcediago também tem um tribunal ecelesiaslico espe-

cial que faz occupar por um juiz. Em quanto aos decanosr

ruraes, estam extinctos ou se tem tornado puros titulos. O
estado das parochias (parkhes, personages) (o) liga se lam-

bem com a organisaçao antiga : os mosteiros também àlli

haviam acquirido, e muito cedo, quasi arnetade das paro-

chias do paiz por incorporação {appropriçitkm, imprópria-

tiori)* lista appropriaçao era de duas espécies; ás vezes

comprehendia espiritual e temporal; as funcções paro-

chiaes eram então exercidas ou por monges em pessoa
,

ou por um vigário de sua escolha a quem pagavam

;

outras vezes a app"Opriação só attingia o temporal, e o mi-

nistério era confiado a um vigário \iialicio que gozava

d'uma dotação regular. As leis ulteriores exigiram, verda-

de seja, que no primeiro caso também o mosteiro concor-

resse com uma dotação fixa; porem esta disposição naofoi

executada por Ioda a parle. Por oçcasião da suppressâo dos

mosteiros no século XVI , as parochias appropriadas per-

tenceram á coroa, e esta pouco a pouco as concedeu de novo a

corporaçoens ecclesiasticas ou a seculares com ascondiçoens

com que os monges as haviam gozado (p). Portanto ha

agora porochias cujos principaes rendimentos estam desti-

nados a uma dignidade ou corporação ecclesiástica ou a

um secular , e as funceoens sam exercidas por um vigário

(o) Persomm já eomprogadn nas antigas fontes para designar

arjuelle ene tém encargo d ?almas. c. 4. e. I. q. 3. (Urban. II.

a. 1095).

(p) 31. Henr. VIII. e. 15. Tmnropriations shall no h-1d by
laymen as tbey were held ir. the religious hou-ses í\om vvhieh

they were transferred.
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vitalício , regularmente dotado com bens de raiz ou der-

ramas , ordinariamente com dízimos de miudezas; outros

em que o vigariado não e senão tfm encargo (Palmas con-

cedido e retribuído pelo proprietário da parochia (stipen*

djiary curacy). Todavia ainda mesmo n'este ultimo easo

não se tolera deposiçoens arbitrarias, independentemente

dVstas parochias appropriadas ainda ha muitas que se con-

ferem a reitores regulares. No entretanto estes também não

administram pessoalmente ; a maior parte tomam por substi-

tuto um cura que assalariam com seus ricos proventos; e es-

tes curas sam frequentemente mantidos mesmo pelos vigá-

rios vitalícios. Alem das paroehias ha muitas capellas : as

principaes sam as de S. Jayme e de Windsor ; o clero da

corte compõem- se d'umas cem pessoas, entre as quaes tem
* o primeiro logar o decano da capellareal e o esmoler-mor.

§ 167.— V. Constituição de Genebra, França e Escócia.

Em Genebra, Calvino erigiu a Egreja inteiramente

sobre os princípios da constituição presbyteriana ; instituiu

um consistório permanente, composto d^cclesiaslicos £ an-

ciãos
,
plenamente independente do poder temporal, e alem

d'isso synodos periódicos- Porem á sua morte substituiram-

Ihe um collegio unicamente composto d
1

ecclesiasticos (a ve-

nerável companhia) e subordinado ao magistrado. Segun-
do a nova constituição de 1814, a muitos respeitos, está

ainda na dependência do conselho çl 'estado. Pelo contrario

em França sustentou se a constituição presbyteriana. Ca-
da egreja tinha um consistório composto dVcclesi&sticos

,

anciãos da com muni e diáconos. Cada consistório enviava

um ancião aos colloquios, reunioens bienaes d\im circulo

determinado, bem como aos synodos, assem blèas annuaes
da província

;, e cada synodo provincial deputava cgualmente
do Seu seio dois ecclesiasticose dois anciãos ao synodo gi raJ,

que primitivamente se reunia também todos os annos, pi,retn

depois de 1698 não se tprnou a congregar senão cada três #i>;

nos. Os consisto: io.!> eram exa' lamente subordinados aos

colloquios,, estes aos svnodos prownciucs, e estes últimos

W. í. S3 B.
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ao synodo geral. Em 16G0, foram prohibidos os synodos*

geraes por Luiz XÍV, e em IGQh foi abrogada virtualmen-

te a constituição inteira pela revogação do edicto de Nan-
tes. Segundo os termos da lei de 18 germinal do anno X
cada commum dos reformados tem um consistório, e cin-

co d'estas communs formam o diatricto d'um synodo ao

qual cada uma deputa um eeclesiastico e um ancião. As
communs da confissão d'Augsburgo tem egualmenle cada

uma um consistório; cinco dVstas communs consistoriaes

formam o disiricto d'uma inspecção a cujas reunioenscada

commum envia um eeclesiastico e um ancião, e cila e:-

colhe no seu seio um eeclesiastico como inspector perma-

nente ; finalmente ha dois consistórios geraes cada um dos

quaes comprehende um secular presidente, dois ecclesias-

ticos inspectores e um depulado de cada inspecção. Na Es-

cócia , depois de 159^2, quem domina também é a consti-

tuição presbyteriana pura. Em primeiro logar figura a as-

semblêa paroehial composta do eeclesiastico e dos anciãos.

Diversas parochias estam reunidas debaixo d^m presòy/e-

rium commum. Depois d'isto segue-se o synodo provincial,.

e finalmente a assemblèa geral.

§ 1(58. — VI. Constituição dos Paizes-Baixos.

Os Paizes-Baixos adoptaram cgualmente a constitui-

rão presbyteriana, e, a exemplo da França, instituíram três

assemblêas, a saber: o consistório ou conselho ecclesiasti-

tico, a assemblèa da classe, e o synodo provincial (9). Tam-
bém se resolveu a convocação d'um synodo nacional pelo

ueriodo de três annos (r); porem este projecto não recebeu pie-

(9) Synodo d'Embclen 1571. Art. 8. 9, Estatuto do sy-

nodo d^mbden cnp. III. , Synodo de Dordrecht 1578. art.

16. 34-43. Middelbourg 1581. art. 20. 34., Haya 1586 art.

26. 43. , Dordrecht 1618. art. 29. 47. 4?,. 49.

(r) SynoJo de Wesel 1563. art. 3. , Embden 1571. art. 9. ,

Estatuto" do synodo d*Embden cap. IV. , Synodo de Dordrecht

1578. art. 45*, Middelbourç 1581. art. 35., Haya 1586. art,

44., Dordrecht 1613. art. 50.
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na execução , e o primeiro synodo nacional propriamente

dito, o de Dordrecht (1618) foi também o ultimo. Eis*

aqui a constituição actual, segundo o regulamento de 1810:

Cada commum tem o seu conselho ecclesiastico
,
que se

compõem dos predicantes ordenados, bem como dos an-

ciãos designados pela eleição, e exerce a \igilancia tanto

sobre o culto como sobre a disciplina. A tutella dos

pobres está commettida a diáconos. Diversas communs reu-

nidas formam um circulo, cujos predicantes se reúnem quan-

do bem lhes parece debaixo da vigilância d'um pretor ele

sua esce>lha , a fim de se communicarem as suas vistas e

observaçoens em matéria de religião. Diversos círculos for-

mam uma classe, e a classe é administrada por uma com-

missão de moderadores contendo um presidente, um asses-

sor, um notário, ele dois a quatro predicantes e um an-

cião, que se renova annualmente. Reunem-se regularmen-

te seis vezes por anno , velam sobre a classe, e particular-

mente na escolha e expedição dos predicantes, pronunciam

em nimeira instancia sobre as contestaçoens entre os con-

s .h iros occlesiasticos, e em segunda e ultima sobre asap-

pellaçoens das decisoens dVstes mesmos conselheiros , erri-

iim exercem uma censura sobre os predicantes , anciãos e

candidatos da classe, independentemente dVsta com missão

permanente, celebram-se assembleas de classe
,

particular-

mente para a revisão de certas causas, para as quaes cada
commum deputa os seus predicantes e um ou mais anciãos.

Finalmente diversas' classes estam reunidas debaixo d\una
regência de província, á qual estam prepostos um predi-

canle de cada classe e um ancião escolhido todos os annos
em uma classe differenle : estes reúnem se três vezes po r

anuo, e estam encarregados da inspecção gerai e da c>n-
s Tvaçao das leis na sua província; também terminam em
ultima instancia sobre appellação os pleitos produzidos cia

primeira instancia perante os moderadores da classe, o

depois d'investigação podem castigar ainda mesmo com des-

tituição os predicantes, candidatos e anciãos. A cornmis-
são da regência provincial renova-se annualmente pela terça

parte segundo a ordem porque estam alistados. ParaasaU-
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tituiçâo os moderadores do todas as classes propõem sefs

candidatos que a regência provincial reduz a três e o rei

escolhe finalmente um &'estés três. E* pelo mesmo modo
que a cada membro se nomia um segundo destinadoa subs-

titui lo em caso cTimpedimento. O presidente é escolhido

pelo rei enlre os predicantes que fazem parte da regência

de províncias. Os moderadores de cada classe tem por pre-

sidente o predicante que a representa na regência de pro-

víncia , e o segundo d^ste é o seu assessor na classe. Em
quanto ao notário e aos outros moderadores cuja metade

sáe annualmente , sam nomiados pelo rei sobre listas de

seis candidatos , apresentadas pela assernbléa annual de ca-

da classe ^ e reduzidas a três candidatos pela regência pro-

vincial. Os membros de todos estes collegios administrati-

vos votam segundo a sua convicção pessoal , e não sam li-

gados por mandatos da sociedade que representam, Flnal-

nalmente a suprema inspecção é confiada a um synodo, ao

qual cada regência provincial deputa annualmente um de

Seus membros com um segundo para o substituir. Cada
província girando pela ordem numérica também lá envia

um ancião, e cada uma das três faculdades de theologia

um de seus membros, poiem estes três últimos não tem se-

não voto consultivo. O secretario perpetuo é nomiado pelo

rei. O synodo reune-se uma vez por anno com auetorida-

de de tribunal tanto de primeira instancia como d'appella-

ção e corpo legislativo, em quanto ao mais um commis-

sario rial assiste ás suas sessoens, e os seus regulamentos

devem ser sujeitos á approvação do rei pelo ministro dos

cultos. Por conseguinte a constituição presbyteriana pri-

mitiva soírcu Veste paiz duas modineaeoens essenciaes , a

saber, a menor participação dos anciãos, e a influencia pre-

dominante do poder temporal.
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DO GOVERNO ECCLESIASTICO.

CAPITULO I.

§ 169.— I. Princípios geraes.

^SèS^^S primeiro objecto do governo ecclesiastiço ê a

S A §i administração dos sacramentos instituídos por

§3§ (1 lU Jesus-Ch"fisto , os ouaes communieam áquelfe

§1 13 que os recebe dignamente uma graça ex-

$ÇSJ§ traoidinaria. Deus opera então directa e so-

brenaturalmente sobre o homem, e o presbytero que está

alli comprindo os signars externos, nâo determina nada
por si mesmo e não devo ser considerado senão como um
simples instrumento. Consequentemente <]í>m]c, que o aelo

sacramental é devidamente effectuado , as qualidades prs-

soaes do sacerdote sam indifferentes (s) , e o aclo fica vali-

(s) A mesma economia da Egreja conduz a isro. Com efífei-

to
5

por um lado os sacramentos devem dimanar d^m centro
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do em si (/). A Egreja d^Oriente bazea-sc nos mesmo»
princípios. Também sam claramente reconhecidos nas con-

fissoens de fé dos protestantes {u) , e a sua applicação é

particularmente saliente na constituição da Egreja angli-

cana (v).

§. 170. — II. Graus bierarchicos na administração

dos sacramentos.

A administração dos mysterios divinos reside plena-

mente no episcopado, e a este respeito os bispos, os arce-

bispos e o papa sam de todo eguaes entre si. O bispo não

é obrigado por issso a distribui-los todos em pessoa , e tem

a faculdade de delegar o seu poder. Pela ordenação confe-

re-o aos presbyteros
;
porem náo na sua plenitude, mas nos

limites determinados seja por sua própria vontade, seja pe-

la constituição existente. Deste modo diversa^ funeçoens sa-

gradas, reservadas primitivamente aos bispos, passaram para

as attribuiçoens dos presbyteros, ao passo que outras perma-

neceram até o presente no domínio exclusivo dos bispos (»»).

Da mesma maneira os bispos eslam na posse exclusiva do di-

exferno, porque d 'outra sorte o culto não consistiria senão em
simples elevaçoens da alma, e assim toda a communidade exte-

rior tornar-se-ia sem objecto. Por outro, a efricacia dos actos sa-

eramentaes deve ser independente das qualidades pessoaos do sa-

cerdote
,
porque som isso o íiel mais dignamente preparado não

poderia nunca estar certo de haver realmente recebido um sa-

cramento.

ff)
NWte ponto se funda a validade do baptismo adminis-

trado por herejes, Augustin. de Baptism. contr. Donat. L III.

c. 23. , bem como da ordenação conferida por bispos scismaiieos

oi herejes, c. 8. D. XIX. (Àuastas. II. a. 497). No entretan-

to a Egreja tem tratado algumas vezes como nullas similhantes

ordenaooe;ís , e n'esta matéria as circunstancias devem ser at-

fenfámente apreciadas. Sobre este assumpto encont.ra-se uma so-

lida dissertação em Cabassutii Notitia conciliorum. Cap.LXXX.
(ic) As provas no paragrafo 32, nota/.

(v) D presbítero catbolico que abraça o ariglicanismó não é

ordenado de novo, porque um bispo, posto que hetherodoxo pa-

ra os anglicanos , lhe conferiu ]á a ordenação.

(iy) C. 1. c. XXVI. q. G. (Cone. Cari.il. II. a. 390), c. .ti
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reito d^rJenar rTaquelles paizes protestantes aonde os ha;

na Inglaterra também só elles tem o de confirmar.

CAPITULO VI

O ENSINO.

§ 171. — Transmissão da doctrina.

è&fc&^& transmissão da doctiina não se basêa na Escrí-

,t1 1 8 tura sagrada, a qual não emanou mesmo de

jè) m (<2)
Jesus- Çhrísto, consequentemente suppoèmjáou-

è * lra auctGl idade tradiccional e demais d'isso po-

®^M1? '^e rectíDer interpretaçoens diversas (x). Ainda

se basea menos em outros testemunhos históricos; pelo con-

trario reside no poder d'ensino instituído por Jesus Chrís-

to, poder ao qual confiou a guarda de sua doctrina epro-

metteu para este eíleilo a assistência do Espirito-Sancto

até o fim dos séculos (//). Por conseguinte a segurança da

eoà: (Cone. Carth. ITT. a. 397), c. 1. §. 9. D. XXY.(Isid. á.

033), Cone. Trid. Sess. XXIII. cap. 4. de ordine.

(x) Eis o que dizia já sobre este ponto Vincent. Lerin. Com-
noonit. a. 434. c. 2. Seripturam sacram pio ipsa sua alíitu-

dine non uno eodemque sensu universi aceipiunt, sed ejusdernj

eloqnia aliter , alius atque alins interpretai ur ; ut piene
,
quot

homines sunt , tot illíne sententíae erui posse videantur.

(y) V. a este respeito §. 8. II. 15.
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doctrina funda-se primeiro na communicação que Jesus-

Chrkto fez dVUa aos appostolos c na sua perpetuação pe-

lo poder legitimamente investido do ensino (%) ; e depois

em urn acto d'incessante inspiração do Espirito Saneio pa-

ra a intelligencia edesinvolvímento d'esta doctrina. O cor-

po doctrinante está habitualmente disperso e disseminado;

porem se as circunstancias o exigirem pode reunir-se em
um concilio. E' o que cTordinario tem logar sobre o do-

gma quando se elevam controvérsias que importa suffocar

por meio cTuma declaração expressa do poder d'ensino.

(a) Irenaeus (f 201) contra haeres. III. 3. Traditionem ita-

que apostolorum in tolo mundo manifestatam in omni ecclesia

adest perspicere omnibus
,

qui vera velint videre.— Sed quo-
niam valde longum est, in hoc tali volumine omiiium ecclesia-

rum enumerare suecessiones, máxima? et antiquíssima; et omni-
bus cognitse a gloriosissimis duobus aposto! is Petroi et Paulo Ro--
mce fundátse et constitutae ecclesia.», eam

,
quam li abe t ab após-,

tolis traditionem, et annunciatam hominibus lidem, per sueces-

siones episcoporum pervenientem usque ad nos indicantes, cori-

fundimus omnes eos
,
qui quoquo modo praeterquam oportet col-

llgunt. Ad hanc enim ecclesiam propter potíorem principalita-

tem necesse est ómnem eouvenire eeeTe-iaifi
T

hoc est eos
,
qui

sunt undique fideles , in qua semp-u- ab his , qui sunt undique,

conservata est ea, quae est ab apostolis tradilio. Fundantes igi-

tur et instruent.es boati apostóíi ecclesiam , Lino epíscopatum

administra ndae ecclesire tradiderunt. Succedit antem ei Anaele-

tus : post euin tertium locum ab apostolis sortitur Clemens.

—

Huic autem Cipmenti succedit Evaristus , et Evaristo Alcxan-

der, ac deinde sextus ab apostolis constitutus est Sixtus, et ab

hoc Telesphorus
,

qui etiam gloriosissime martyrium fecit; ac

deinde Hyginus, post Pius, post quem Anicetus. Cum autem
suecessisset Aniceto Soter , nunc duodeeimum locum ab aposto-

lis habet Eleulljerius. Hac ordinatione et suecessione ea
, q se

est ab apostolis in ecclesia traJitio et veritatis praeconiatio per-

venit usque ad nos — Idem IV. 63. Agnitio vera est apostolo-

rum doctrina, et antiquus ecclesia? status in universo mundo

,

et character corporis Christi secundam suèceasipjpes epi copovuiu,

quibus ilíi eam, qua; in uuoquoque loco est, ecclesiam tradi-

derunt, qua; pervenit usque ad nos custodita sine íleíione scrip-

turarum tráctatiq plcnissima , ncque addimpntum nequê ablu-

tionem recipiens.
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Então o concilio não cria ncnhmn artigo de fé ; a Egreja reu-

nida nada mais faz do que certificar simplesmente a tradição

Conservada na Egreja espalhada (a) e se limitada apresenta,

la, sem alteração da substancia debaixo d'uma forma mais sa-

liente e em relação com as necessidades intellectuaes da época

(6). No caso de se dividirem , a adesão da sé de Roma é de-

cisiva porque a Egreja verdadeira e infallivel não existe senão

aonde está a unidade (c). Estas decisoens dogmáticas, que

não introduzem nada de novo e não fazem mais do que

exprimir a tradição recebida sam tão obrigatórias para a

consciência, e pelas mesmas razoen?, como a fé para areve-

(«) Vincent.Lerin.Commonit. a. 434. c. 2. In ipsa ecclesia

catholica magnopere curandum est , ut id teneamus, quod ubi-

que, quod semper
,
quod ah omnibus creditum est. Hoc est

enim vere proprieque catholicum
,

quod ipsa vis nominis ratio-

que declarat, quce omnia fere uníversaliier comprehendit. Sed

hoc ita demum fiet , si sequamur .universitatem , antiquitatem
,

consensionem. Sequemur autem universitatem Hoc modo si bane

unam fidem veram esse fateamur, quam tota per orbem terra-

rum eonfitetur ecclesia. Antiquitatem veio ita, si ab his sensi-

bus nullatenus recedamus, quossanctos majores ac patres nostros

celebrasse manifestum est. Consensionem quoque itidem , si in

ipsa vetustate omnium vel certe pene omnium sacerdotum pari-

ter et magistrorum defmitiones sententiasque sectemur.

(6) Vineent. Lerin. Commonit. a. 434. c. 23. Fas est ut

prisca illa ccelestis pliilosophiae dôgmata processu temporis ex-
curentur, limentur

,
poliantur : sed nofas est ut commutentur

,

nefas ii t detruncentur , ut mutilentur. Aceipiant licet eviden-
tiam

, Incem, distinctionem ; sed retineant necesse est plenitu-

dinem , integritatem
,
proprietatem. Nam sisemel admissa fuc-

rit haje impia fraudis licentia , horreo dicere
,
quantum exscíi-

dendaj atque abolendae religionis periculum consequatur. Abcii-

cata etenim qualibet parte catholici dogmatis, alia quoque atqi.e

item alia ac deínceps alia et alia
,

jaiii quasí ex more et licito,

abdicabuntur.— Christi vero ecclesia, sedula et cauta deposifo-

mm apud se dogmatum custos, nihil ia bis unquam permutai,
nihil miuuit, nihil addit, — sed ornai industria hoc unum stu-

det , ut vetera diligenter sapieutergue tractando eustodiat.

(c) C. 14. 25. c. XXV. q. 1. (Hieronym. c. a. 373), c. 12.

eod. (Innocent. I. a. 417).

W. I. £4 A.
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lação e para a Egreja de Chrislo
,
que é o seu órgão. Por

conseguinte aquelle que reconhece a auctoridade da Egre-

ja basta-lhe acquirir conhecimento da sua dicisão jpor um
qualquer (d). A Egreja d'Oriente lambem admitte como
principio a inspiração do ensino (e) >• porem de facto atem-
se aos antigos Padres e aos sete primeiros concílios cecume-
nicos ; alem ePisso não tem confiança na sua inspirarão,

segundo parece , e tem caído virtualmente no império da
leltra, Finalm ate entre os prote lant-s, aonde o ensino não
deve ser haurido senão na Escritura (/), a sua única se-

gurança consiste na justeza dMnterpretação. Ora, estando

a interpretação inteiramente abandonada á sciencia, segue-

se que o fundamento de certeza não é outro senão a intel-

ligencia humana.

§ 17£. — IJ. Propagação da doe trina.

Existem três modos diversos de propagação dadoctri-

(J) Van-Espen cie promulga tione legum ecclosiast. P. V.
Cap. II. §. 1. Indubitatum est ecclesiam ca thol içara eandem
semper et ubique fidem ex traditione apostólica sive scripto sive

sine scripto conservasse, nec circa artículos fidei quidquam novi
post têmpora apostolorum aecidisse. Ulterius certum est, ne-

quaquam necessarium esse ad hoc , ut quis fide divina dogma
aliquod revelatum credere debeat , dogma illud aliqua positiva

lege fuisse ipsi propositum aut intimatum • sed sufficere utqua-
cunque ratione ipsi constet , articulum ilíum sive scripto sive

non scripto a Deo esse revelatum et ab ecclesia declaratum et

definitum. Itaque nequaqaam dependet a publicatione vel.ex.e-

eutione decreti seu bullae dogmática?, ut quis dogmati assensuin

lidei pra?bere teneatur, eoquod pra^veniendo omnem publicatio-

íiem et executionem teneatur quis lide divina credere dogma
,

quod ipsisufíicienter constat ex divina revela tione essetraditum.

Gtuapropter Piacitum regiam nequaquam spectat ipsura lidei

assensum prxstandum dogmuti , de quo fidelibus sufíicienter

constat esse divinitus revelatum:, sed duntaxat externum illud,

quod consistit in ipsa dogmatis externa propositione, publicatio-*

ne et executione.

(c) As provas no §. 25. Nota /.

(/) V. a este respeito §. :Yò. Notas %. a.
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na. I. A pregação. Segundo o preceito dos apóstolos é uma das

principaes funcçoens do episcopado (g). Porfeso primitiva-

mente ninguém podia pregar sem auetorisação do bispo. Mais

para o diante a pregação passou para as atfribujçoens regula*

res dos parochos. No entretanto as leis ccclesiaslicasrecom-

mendaram sempre corn instancia aos bispos que a exerces-

sem ,também pessoalmente ou pelo menos que se fizessem

substituir por homens hábeis, em caso d^impedimento le-

gitimo (/i).-Os seculares não sam admittides a pregar, por-

que a cadeira ebristub não exige somente sciencia, mas Lam-

bem a pratica da vida espiritual (i). Na Egreja d^Oriente,

todos os presbyteros necessitam ainda agora da auetorisação

particular do bispo para pregarem [k). Os protestantes fi-

zeram da pregação a parle principal do culto (/),* todavia

os estatutos ecclesiasticos fixaram lhe frequentemente a du-~

ração. Na Suécia a commum é examinada depois do ser

mão sobre o seu contheudo. Em quanto ao mais para ser

admiti ido á pregação entre os protestantes não se exige a

ordenação, exceptuando em Inglaterra. II. O calhecís-

íno. Nos primeiros tempos o ensino catoebélico das verda-

des do ehristianismo precedia regularmente o baptismo; era

distribuído por ciasses e dado em parte publicamente pelo
bi*no e outros ecclesiasticos encarregados por elle, e em par-

te particularmente por outras pessoas encarregadas d'esle

cuidado, ate mesmo por seculares, e ao sexo feminino por
mulheres pias. Agora segue-se ao baptismo e é feito em
parle pelos cuidados do paroeho , na egreja, em tempos de-

(</) VL Act. 2. 3. 4., I. Cor. 1. 18., II. Tim. 4. 2., c. 6.
D. LXXXVIII. (Statuta eccles. antiq.).

{h) C. 15. X. de off. jud.' ord. (1. 31), Cone. Trid. Sess.
V. cap. 2. Sess. XXIV. cap. 4. de ref.

(*) C. 20. D. IV. decons. (Statuta eccles. antiq.), c. 12. 14.
X. de hreret. (5. 7).

(k) Synod. Hierosol. a. 1672. cap. X. (Ilarduin. T. XI.
col. 243).

r V

(/) Helvet. Conf. T. Cap. 23., Helvct. Conf. Ií. Art. 23.
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terminados (m) , em parte por intervenção dos mestres ad-

didos ás escolas. A escolha d
r
estes mestres que exercem uma

parte do poder dYnsino da Egreja pertence exclusivamente

ao bispo. Na Egreja d'Oriente o ensino catechetico está re-

partido entre os clérigos da povoação e os monges. Entre

os protestantes, forma uma das aUribuiçocns do ofíicio de

pastor. Todavia a nomiação das pessoas destinadas ao ensi-

no da religião m s escolas em Allemanha, é reservada aos

consistórios. III. As misoens para a conversão dos infiéis.

O instituto mais bem organisado para este fim é ocollegio

fundado em Roma para a propagação da fé, na qual se

instruem jovens missionários nas línguas e conhecimentos

necessários e ao qual estam adjuntas imprensas nas línguas

mais diversas. Este instituto, da mais alta importância e

mui dispendioso, tem direito ao concurso mais activo do

mundo catholico. Está collocado debaixo da direcção d'u-

ma congregação de cardiaes de que também dependem os

vigários apostólicos afastados d'aquelles paizes. A' conser-

vação d^stecollegio estam consagrados diversos ramos das

rendas do papa, nomiadamente uma parte dos fundos prove-

nientes das dispensas. Nos últimos tempos lambem a Fian-

ça tem concorrido muito para as missoens. A Egreja russa

e os protestantes tem cguahnente institutos para os mesmos

fins.

§ 173.— 111. Repressão das doclrinas falsas.

Eis-aqui os meios usados na Egreja para a preservar

das falas doclrinas: I. A redacção de sym bolos de fé em
que estam esboçados os princípios fundamentaes dãdoctrina

thristan, especialmente atjuelles que deranvlogar a contro-

vérsias. A Egreja cathoíica tem oito dVstes symbolos a sa-

fo r : o dos apóstolos, de Constantinopla., de Sancto-Alhana-

sio, de Latran de H15 (n) , do concilio de Vienna (o),

(m) Cone. Trid. Sess. XXIV. cap. 4. de ref.

(n) C. I. X. de summa trinit. (I. I).

(o) Ciem. uri de sumina trinit. (I. I).
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o decreto cTEugenio IV. para os arménios, e o de Pio IV

fp).
A Egreja d^riente serve se do symbolo deNicèasem

addição e do de-Sancto-Athanasio. Os symbolos dos após-

tolos, de Nicéa e de Sancto-Alhanasio lambem foram re-

conhecidos nas confissoens de fé dos protesl antes. Atem «Tis-

so acquiriram auetoridade de symbolo, eníré os lutheranos,

a confissão d'Augsburgo, a apologia d'esía, os artigos de

Smalkalde, os dois cathecismos de Luthero, e em diver-

sos paizes também a formula de conciliação (q). Entre os

reformados, as coisas estam menos fixadas (r). II. A com-

posição de calhecismo para o ensino da religião, Na Egrc-

ja catholica goza d'uma auetoridade particular o calhecis-

mo romano publicado em 1566 por Pio V. A confecção

de cathecismos diocesanos pertence ao bispo. III. A repro-

varão publica de proposieoens erróneas e contrarias á fé

da Egreja. No estado ordinário procede dos bispos, dos

concílios provinciaes, finalmente do papa, porque, na im-

possibilidade de convocar um concilio por occasião de ca-

da duvida ou erro, nao pôde subòistir a unidade da doc-

trina sem uma auetoridade que pronuncie então em ulti-

ma instancia o que é ou não conforme com a fé da Egre-
ja (s). Por conseguinte os mesmos motivos reclamam, cm
favor dVsfas decisoens de doctrina , o principio estabeleci-

do a respeito dos decretos dogmáticos dos concílios (/) , a
saber: que para a consciência (Taquelles que se submetfeni

(p) Coiist. Injiwctum nobis Pii IV. a. 15C4. (o. 4. desrnn.
ma trinit. in Vlt. (I I).

q) Por conseguinte estes escritos foram impressos juríctos rle-

baixo do titulo de Concórdia. MaseLibri symboliei eeelesiae evan-
gel. Proleg. loe. VIT. -

(r) Augusti Corpus íibrorum symholicornm p. 578-6T6.
(s) Zallwein Principia júris eceles. T. I. jGfcuaèst. TV.Cap. TI.

§. IV. Neque ex eo , qnod Pontifex nón sit infallibilis , hisce
decretis quasi provisionalibus , usque dum píeníns contorversra
eliquetur, refragari lícebit} sed eisdem omnino standum erit

,

quin sine máxima temeritate (plus dico) sino suspicione error/s
et baereseos ea respuere, contemnere liceât.

(t) Conf. §. 171. Nota d.
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á fé Ja Fareja basta uma certeza moral de sua exi te ti-

tia (?*). Em quanto ao fjro externo é necessária uma pu-
blicação em forma, e muitas Jegislaçòens modernas exigem
idem disso o consenLimento do soberano (?.?). No entretan-

le algumas limitam-se a consagrar o direito d'examinar se

nVHas ha ou não disposiçoens d'outra natureza (w) , com

(u) Zkllmger Instit. jur. nafur. et eccles. §. 400. Si de legibus

declaratoriis sermo est, per quasnempe suinmus ponfifex jus ui-

\inum circa dogmata aat mores, e. g. condemnando theses vel

libros aut jus positivum antea existeus declarai et aut.hentice

íot^rpretatur, certe suffíciens ost ea promul^andi ratio (ut affi-

gsnttur Romse in acie campi Florai et ad valvas Basilicoe Apos-
tolorum) \ cum ipse S. Augustinus satis esse dudum pronuncia-

rií , damnationem errori» factam in uno loco in aliis innotesce-

re.Jui enim autheutice declaratum non novum existimatur jus,

sed p:ius existens nunc ita propositum , ut: aliter expont nefas

sít. — P/ de Marca de concorri, sacerdot. et,imper. Lib. II. cap.

X. §. IX.. Confirmatis (a príncipe saectrlari) de fide decretis con-

tumácia quidem relYaganlium legibus pleetitur, ac si in leges

imperáturirts peccatum fuisset. Sed non indigent ea decreta im-

pério prirfeipis ut christia^ios adstringant, cum jure divino ni-

fsentur , fjuod caeteris omnibus pra^celJit.

[v) Esta distineçao entre o direito da consciência e o direi-

to externo procedo da naturesa das coisas e serve de base ao di-

reito publico moderno, o qual declara formalmente que o que

concerne sd os sacra interna, a fé e a consciência, não pode por

modo algum fazer objecto de disposiçoens da parte da anctori-

dade publica. V. por ex. o Código prussiano. Part. II. Tit. XI.

§. I. 3.

(n>) E 1 unicamente «'esta allegaçâo e outras similhantes que

se funda Van-Espen no seu Tractat. de promulgat. leg. ccclegi

P. V. (Oner. ed Lovan. T. IV. p. 164). Porem deduz d'eile

consequência* muito extensas, e faz realmente depender do

beneplácito do soberano a admissão das bulias puramente dog-

máticas. E' combatido por Zolweiu Princip. jur. eccles. T» I.

GLuaest IV. Cap. II. §. V. , Zailinger Instit. jur. natur. et ec-

cles. §. 401. O cardeal de Biss v , na sua Iustruction pastorale

impressa em Paris em 1772, também se expressa nos termos

seguintes contra o livro de Van-Espen : « Líber, oui nobis lnc

objiçitur, anno prlmulum 1712 in lucem prodiit, eo utiquecon-

siíio, ut constitutionemUnigenitus, quam tunc Romse cudiscie-

Lat auetor, in antecessum infirmarei:. "
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a promessa de não oppor nenhum obstáculo no caso con-

trario (#). Aonde a Egreja goza da plena protecção do es-

tado incumbe a este rmismo, quando requerido pela Egre-

ju, apoiar a conservação do; decretos de doclrina. Estas de-

cisoens dogmáticas do papa não sam promulgadas senão

depois d'um trabalho preliminar >mui solido e consciencio-

sa da congregação do saneio ofíicio , e sobre consulta de

theologos mais recommendaveis. As doctrinas reprovadas qua-

lificam-se pelo seu perigo (ij). Entre os protestantes é a

auetoridade temporal que procede em caso de necessidade

contra as doctrinas funestas á Egreja. I\r . A eondemna-

ção publica de livros irreligiosos e piejudiciaes. No caso

em que o papa declare como chefe da Egreja que as opi-

nioens consignadas no livro sam contrarias á fé e á doctri-

na da Egreja, as suas decisoens entram exactamente de-

baixo do ponto de vista precedente (r,). Consequentemen-

{x) Assim sam concebidos os decretos de Josepli II de 30

de maio de 1782. §. 5., oEdicto do gram-ducado de Saxe-Wei-

mar de 7 de Outubro tle 1 8 i :? . §. 3., a charta-da Hesse-eieàto-

ral de 5 de janeiro de 1831 § 135. , a do Hanover de 26 de se-

tembro de 1833. §. 63. Este exame preliminar não deixa de ser

sempre dictado por nm espirito de desconfiança," e seria mais

digno e conforme á liberdade da Egreja que em matéria dog-

mática a auctoriJade temporal desestisse inteiramente de suas

pretençoens , o que pó ie fazer sem perigo algum.
(o/) Uma proposição qualificada pode consequentemente ser:

hseretica , errónea, haeresi próxima, hasresin sapiens, sus-

pecta de hseresi , schismatica , blasphema , impia, scandalosa
,

seditiosa, piarum aurium offensiva, male sonans, simplicium stí-

duetiva, temerária, periculosa,improbabilis, damnabilis. A qua-

lificação também é ou bem specifica úve proccisa ou cumulativa
sive in globo. V. a este respeito Zailvein Principia júris eccles.

T. 1. Qnaest. IV. Cap. Ií. §. VI.
(z) Com effeito os Jansenistas imaginaram uma distineçao.

Segundo elles só* a Egreja pode decidir do caracter de verdade
ou falsidade d'uma doetrina. Em quanto ao ponto de saber se

esta doctrina se contem realmente no livro, é um ponto de fac-

to sobre o qual não é irrefragavel a decisão da Egreja'. Porem
e^ta distineçao qnejá vulnera evidentemente o respeito devido
á auetoridade eccles iasli ca , tom a exprobrarão de precipitação
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té os fieis que tenham acquiridoe conhecimento d\dlas sam
desde logo obrigados em consciência

,
por dever de verda-

de , a evitar o perigo e o contacto do erro (a). Em quan-
to ao mais acontece muitas vezes que as prohibiçoens de
livros não sam feitas senão em nome da congregação do san-
eio officio ou da do Index (b). A ultima publica o calha-
logo dos livros prohibidos pela Egreja (c). V. com o fim
de previnir a emissão de livros prejudiciaes, todas as obras
que tratam de matérias ecclesiasticas devem ser sujeitas an-
tes da impressão ao exame do superior e providas da sua
auetorisaçâo. Este preceito, emanado de Lião X (1615),
foi renovado pelo concilio de Trento (d). VI. A Egreja

Tecommenda os escritores que mais se tem distinguido por
um espirito ^puramente christão e pela luta contra o erro.

Por esse motivo se denominam Padres e Doctores da Egre-
ja. VII. Como traducçoens defeituosas da Escritura sagra-

da poderiam corromper a doetrina , oífereceti uma Iradue-

ção auXhentiça (c) na Vulgata (/) áquelles qne não se

e insuficiente conhecimento dos factos, é um meio fácil d*ésea-

par á censura dos livros perigosos. Porisso Fcnelon , Bossueí

,

e muitos outros , se pronunciaram energicamente contra simi-

lhantes subterfúgios. Devoti Inst. can. Lib. IV. Tit. VII. §.
VI. not. 2. 3., Zalwein Prineip. jur. eccles. T. I. (àueeát. IV.
Cap. II.

à
§. V.

*T (a) O breve de Gregório XVI contra os escritos anti-sociaes

de Lamennais não foi publicado regularmente em muitas dio-

ceses. Seria i.;to razão para cjue ura confessor consultado sobre

estes escritos declarasse a sua leitura licita?

(h) As regras sobre este ponto sam fixadas pela Gonst. Sol-

lieita Benedict. XIV. a. 1753.

(c) Tal é a disposição do Cone. Trid. Sess. XVIII. de li-

brorum delectu. Sess. XXV, se Índice librorum , Const. Do-
niinici Pii IV. a. 1564,

(t?) Cone. Trid. Scss. IV. in fine.

(e) Cone. Trid. Sess. IV. de edit. etusu sacror. libror. Por

este modo a traducção nem foi elevada acima do texto original,

nem duô^i por incorrigível. Foi o que Clemente VIII declarou

formalmente na sua edição da Escritura sagrada.

{J) No tempo dos apóstolos já se serviam muito d'uma tra-
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acham em estado de se servirem do lexto original. Em quan-

do ás traducçoens na língua nacional, os bispos estam en-

carregados de velar na sua exactidão. Em attençâo aos pai-

zes e ás epoc*as , devem também procurar previnir es abu-

sos que podem arrastar as leituras da Bíblia feitas sem pre-

paração e sem guia mormente nas classes flliteratas (g). As
"Egrcjas grega e russa tem disposiçoens similhantes (/i).Os

protestantes nao tem adoptado sobre este ponto nenhuma

medida de precaução,' testemunha as sociedades bíblicas,

que nao trabalham senáo em espalhar textos. VI II. Para se

certificarem de que os mesmos ministros do culto nâoemitti-

rão doctrinas contrarias á fé da Egreja, exigem-lhes, por occa-

siáo da investidura, a profissão de fé (i) e um juramento reli-

gioso. Estas seguranças sam subministradas pelos parochos ao

bispo, pelos cónegos e dignitários ao bispo e ao cabido, e pelos

bispos ao papa (/:). O mesmo papa faz uma egual profissão

Juc^ão grega do Testamento-Velho que, segundo todas as appa-

rencias , é a dos setenta , executada por ordem de Ptolomeu
Philadelpho II. (antes de J. C. 2G5). Traducçoens latinas hou-

veras em grande numero e divergentes } a mais acereditada foi

a conhecida com o nome de Versio ítala, vulgata, Communis,
vefus e que continha tanto o velho cemo o novo Testamento.
Eâta traducção foi refundida com uma nova traducçâo , compa-
rado o texto primitivo por S. Jerónimo em virtude da missão
que a sua erudição llíe havia feito conferir pelo papa l>amaso

,

o d'alli dimanou a traducção usada depois do século VI. em to-

da a Egreja dTJccidente com o nome de Vulgata.
{fj) Benedict. XIV. de synodo direces. Lib. VI. Caí). X. Os

abusos e monstruosos erros nascidos da leitura dos livros sane-

los por certo que não carecem de prova. Logo ha direito defal-

lar em medidas de precaução.

(A) Synod. IXierosol. a. 1072. cap. XVIII. q. 1. (Harduin.
T. XI. col. 255).

(?) C. 2. D. XXIIT. (Statuta eccles. antiq.), c. fí. eod. (Cone.
Tolet. XI. a. 675)-. A. formula de profissão de fé actualmente
em vigor é a instituída por Pio IV. (1564).

(/:) Cone. Trid. Seus. XXIV cap. U 12. Se.ss. XXV. cap.

?. dtí ref., Const. Injunctum nohis PiílV. a. 1534., Consl. Ia
meta V\l IV. a. 1504.

W. L. ?A B.
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de fé (Z). Este uso pralica-se na Egreja d'Orienle por oo
casiao da sagração dos bispos , e os protestantes tambem-
prestam um juramento religioso, por occasião da ordena-
ção (rã).

CAPITULO III.

A DISCIPLINA.

§ 174*. — I. Da legislação. A) Ponto de vista geral.

orno sociedade independente e diffefeníe do es-

tado, a Egreja tem essencialmente o direito de

(^ IS kgislaçâo sobre seus próprios negócios. O exer-
rr

~ cicio d'este direito está repartido entre as diver-

sas aucíorídades , segundo a natureza do objecto.

As modiricaçoens da disciplina superior e geral não podem

(l) Anteriormente o papa devia tambrm fazer uma triplice

profissão de fé. Liber diurnus Roman. pontif. cap. II tit. 9.

(m) N'estes imitimos tempos tem-se atacado este juramento
religioso, debaixo da influencia das falsas idêas de liberdade de
consciência. Porem de nenhum modo lesa a liberdade de cons-

ciência. Com eífeito , ninguém é forçado a emprehender contra

sua vontade e consciência o ministério do ensino, e também nin-

guém é forçado a conserva-lo quando senão podem conciliar os

deveres com a sua convicção e consciência. Mas em quanto se

nao dimittir, a Egreja tem de certo a direito d'exigir a segu-
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dimanar senão dos concilies cecumenieo? e do papa. Pelo

contrario tudoaquillo que é puramente local ou só tem re-

lação com a applicação de disposiçoens geraes, devolve-se

aos concílios provinciaes e aos bispos (n). Este poder legis-

lativo estende-se a tudo o que é do domínio da Egreja;

porem é do espirito da constituição exerce-To com certa pre-

caução e não fazer leis novas senão quando as disposiçoens

existentes não sam sufficientes (o). Ao direito de promul-

gar leis corresponde o dever dos subordinados de as rece-

ber e publicar (p). Em quanto ao mais, é conforme á na-

tureza da Egreja, sociedade fundada na consciência e con-

vicção , o não formular as suas disposiçoens na linguagem

imperativa da ]ei , mas em tom dVxhortação e persuasão

,

e fazer conhecer os motivos d'ellas. Pertence também aos

bispos fazer representaçoens contra as leis de disciplina ge-

ral que senão conformam com as relaçoens locaes , e pro-

por as modificaçoens necessárias (q). A força obrigatória

das leis para os fieis depende de sua promulgação (r) ; to-

davia o modo não está legalmente determinado (s). Em
quanto ao consentimento preliminar do soberano exigido

para a publicação pelo direito publico moderno, eis em
doctrina as dislineçoens que cumpre fazer: se o decreto da
auetoridade eeclesiastica não tem relação senão com o dog-
ma e culto, então o direito de beneplácito não comporta

rança de que se nao fará mau uso d'elle. Recusar-lhe este di-
reito seria expor a sua auetoridade e doctrina á perfídia e ca-
pricho de qualquer pregador.

(n^ Cap. 9. X. de major, et obed. (I. 33). Esta distinecao
é mui bem tratada em Benedict. XIV. desynodo diocesana Lib.
IX. et XII.

J

(o) Benedict. XIV. de synodo dicecesana Lib. VI. cap. I.

n.° II.
J l

(p) Benedict. XIV. de synodo dicecesana Lib. IX. cap. I.
Lib. XIII. cap. IV.

* L

(</) Benedict. XIV. desynodo dicecesana Lib. IX. cap. 8.

(»•) C 13.X. depíemtent. (5. 38).
Cs) Benedict. XIV. desynodo dicecesana Lib. XIII. cap. IV.
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para aauctoridade temporal a faculdade de se fazer juiz do
valor do contheudo

,
porem somente a de tomar conheci-

mento dVlle para se convencer de que não conlem dispo-

siçoens d'ou^a natureza (/). Trata-se pelo contrario de leis

disrinlinares novas que sejam concernentes á vida civil, en-

tão tem necessidade de concurso do poder secular, e o be-

neplácito é o direito que tem o estado d^xigir que sejam

concertadas com elle ou reconhecidas eadmittidascomoac-
comodadas áscircumstancias. Em quanto ás pastoraese cir-

culares que só dizem respeito ao curso ordinário dos nego~

cios, o beneplácito nâo se extende a ellas
,
porque o gover-

no consentindo no estabelecimento da Egreja concedeu-lhe

a liberdade necessária para a sua administração interior

e testem unhou -lhe a confiança de que ella não abusaria. Es-

tas distincçoens sam mais ou menos reconhecidas no direi-

to publico moderno (w). Na Egreja russa, a legislação per-

' (t) V. tambcm §. 171. 173.

(u) A inspecção e approvaçao preliminar sam prescritas, po-

rem somente a respeito das disposiçoens novas e geraes e dos

mandamentos d'uma auctoridade ecelesiastica externa ,
pelo có-

digo prussianoPart. II. Tit. II. §. 48. 49 117. 118., a charta

de Baviera de 26 de maio de 1818. Tit. IV. § 9. o Edicto de

Religião da Baviera de 26 de rnaio de 1818. §. 58. 59. 76.77.

78. O mandato do reino deSaxonia de 19 de fevereiro de 1827.

§ 3. Encontram-se disposiçoens mais precisas entre as disposi-

çoens dogma f icas ou puramente espirituaes e mixtas ,
bem co-

mo entre o exame e o placeto propriamente dicto, no edicto do

gram-ducado do.Saxe-Weimar de 7 de Outubro de 1823. §3.,

a charta da Hesse-eleitoral de 5 de janeiro de 183t. § 135.,

do Hanovcr de 26 de setembro de 1833. § 63. 64. O texto das

chartas d'Wurtemberg de 25 de setembro de 1819. § 72., do

gfam-dueado d'Hesse de 17 de desembro de 1820. § 4., de Sa-

xe-Cobpurg de 8 d'agosto de 1021. § 26., de Saxe-Meiningen

de '>?> d'a£oato de 18?9. § 30. nada orT^rece determinado. O di-

reito de placeio recebeu uma enorme extensão e fora de toda

a justificação no § 3. e 4 do edicto expedido em 1830 pelas po-

tencias em cujo território está situado o arcebispado de Fryboug.

A constituição da Bélgica de 25 de fevereiro de 1831. art. 14.

16. concede uma liberdade illimitada debaixo da única reserva

de punição no caso d'abuso.



BIREITO ECCLESIASTICO. 301

tence ao imperador e ao sancto-synodo. Âs confissoens d£

fé protestantes bem reconhecem o poder legislativo da Egre-

ja (v)
;
porem na A ilemanha , Dinamarca e Suécia este

poder caiu de facto nas màos des soberanos. Na Inglater-

ra também as leis ecclesiasticas dimanam do rei e dos par-

lamentos; e ainda mesmo na ílollanda os decretos do sy-

nodo geral actualmente devem ser submettidos ao consen-

timento real.

§ 175. — B) Dos privilégios e dispensas.

Greg. V. 33. Sext. V. 7. Ciem. V. 7. de privilegiis.

Quando a applicaçâo d'uma lei geral vão concorda

com o bem do todo ou das partes os princípios da maís

exacta justiça mandam que se lhe façam excepçoens. Esta3

excepçoens introduzem-se, já por via de privilégios ou exem-

pçoens permanentes d ruma disposição legal
, já por via de

dispensas ou exempçoens para um caso especial. Se seguii mos
a analogia da legislação , estas exempçoens nâo podem dima-

nar senão da mesma auetoridade que fixou a regra (w). Toda-
via nos primeiros tempos da Egreja o direito de dispensar era

antes considerado como dependente da applicaeãoe por con-

seguinte devolvido aos concílios provinciaes.e aos bispos, ain-

da quando se tratava de leis geraes. Porem logo se come-
çou a consultar a se de Roma nos casos mais graves, e de-

mais d'isso como a conservação da disciplina exigia certa

severidade e uniformidade nas dispensas, o direito de as

(t?) Augiist. Conf. Tit. VII- de potesíate eccVsiaslica, Bfcl£.

Conf. Art. XXXII., Gallic. Conf. Art. XXXII., Angl. Conf.
Art. XXIV.

hv) O motivo está consignado em c. lô. X. deM. et O. (I.

3.*i), Ciem. 2. pr. de elect. (I. 2).
(x) C..Õ6. D. L. (Siríe. a. .*)»õ), c. 41. c. I. q. I. (Inno-

cent. I. a. 414), c. 18. c. I. q.7.(LeoI. a. 442), c. 6. eod. (Ge-
las a. 494).

(y) V. as provas subsidiarias em Thomassixi. Vet. et nov.

eedes. discipl. I\ II. Lib. III. c. 4-29.
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conceder passou insensivelmente para o papa (//). Por con -

seguinte na actualidade o direito de dispensar das leis ge-

raes está reservado ao papa (a) , e não pertence aos bispos

senão quando lhes for expressamente conferido pelas leis ec-

clesiasticas (a). Em quanto ao mais desde o século XV II
rstá em Uso que, para commodidade dos fieis, o papa de-

legue nos bispos o direito de conceder certas disposiçoens

determinadas por meio de poderes especiaes [faculta t es)
,

que devem ser renovadas todos os cinco annos. O papa
,

na falta de superior, faz-se dispensar pessoalmente pelo seu

confessor. As dispensas não devem conceder-se senão de-

pois de maduro exame, por justos molívos e gratuitamen-

te {}))
• a informação dos factos é commettida ao superior

ordinário (c). Entre os protestantes, o direito de dispen-

sar é egualmente repartido entre os poderes legislativo e

administrativo e limitado por meio de regras similhantes. .

§ 176. — li. Da jurisdicqão ecclesiastica. A) Sua esfera

(1'activídade. 1) Assumptos ecclesiasticos.

Grv£. TI. 1. Sext. II. 1. Ciem. IT. 1. De Judiciis , Greg. II.

2. Sext. II. 2. Ciem. II. 2. De foro eompetenti.

O poder da Egreja comporta virtualmente o direito de

p5r termo em conformidade com as suas le
:

s e preceitos

aos pleitos nascidos no seu seio e que se liVam mais ou me-

nos ás coisas ecclesiasticas bem como de firmar a sua sen-

tença por meios esperituaes de constrangimento. A júris*

(%) C. 4. X. de concess, praibend.' (3. 8), e. 15. X. de tem-

por. ordin, (I. 11).

(a) O Cone. Trid. Scss. XXIV. cap. 6. de ref. offerece

exemplos d'isso.

(b) C. 16. c. I. q. 7. (Cyrill. c. a. 432), c. 6. eod. Gelas. a. 494)

c. 17.eod. (Coiic.Meldens. a. 845), c. 30. 33. X. de eleet. (I. 6),

c-.II. X.dercnunt.(I.II), Cone. Trid. Scss. XXV. cap. 18. de

ref., Benedict. XIV. de svnodo dioccesana Lib. XIII. cap.V. n.°

VII.
(c) Cone. Trid. Sess. XXII. cap. 5. de ref.
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dicção, debaixo d'esta relação constitue uma parte essen-

cial do poder ecelesiastico ; e tem sido não somente reco-

nhecida como tal (d) pelos imperadores chíistãos (e) senão

ainda sustentada por meios civis de coacção. Este estado

de coisas recebeu novos desinvolvimentos pelas leis dos im-

peradores bizantinos, e d'ahi se extendeu á Egreja russa.

O mesmo succedeu no Occidente, e em conformidade com a

tendência religiosa d'aquella época, todas as matérias con-

tenciosas em que se achava empenhada mesmo indirectamente

a questão dos deveres de religião e de consciência foram de-

volvidas aos tribunaes ecclesiastieos (/). Neste numero figu-

ravam com especialidade as causas matrimoniaes em razão da

sanctidade do matrimonio, conseguintemente também as soli-

citaçoeens relativas á filiação legitima porque esta filiação de^

pende da validade do matrimonio (g) ; alem d 'isso os tes_

lamentos porque o exacto comprimento das ultimas vonta-

des era considerado como um dever de consciência (/*), to-

das as obrigaçoens affiançadas por juramento em virtude da
sanctidade doeste acto (i), as difficuldades sobre a sepultu-

ra ecclesiaslica (k) , o direito de padroado e os dízimos (/)

porque suscitam questoens d'obrigaçoens para com a Egre-
ja (m). Os tribunaes ecclesiastieos, para obrigar ao com

-

(d) C. 1. C. Th. derelig. (16. 11), Nov. Valentin. III.
de episc. judie. (Novell. Lib. II! Tit. 35).

(e) C. F. A. lungk de origin. et progressu episcopalis judi-
cii ineausis civil, laieor. usqué ad Jnstinianum. Berol. 1832. 8.

(/) C. 8. X. de arbitr. (1. 43). c. 2. X. de judie. (2. l).

(?) C 8.X. de arbitr. praelat.(5. 31), c. 5.7.' quifil. sintle-
git. (4. 17).

(h) C. 3. 6. 17.X. de testamentos. 26).
(i) C. 3. de for. corapet. in VI. (2. 2), c. 2. deiurciur. in VI.

(2. 11).
A

.

J

(k) C. 11. 12. 14. X. de sepult. (3.28).
(/) C 3. X. dejudie. (2. I), c. 7.X. de praiscript. (2. 26).
(ni) A extensão da jurisdicçao ecclesij->tica em França está

mui bem determinada em um excellente livro de direito do an-
no de 1283. Beaumauoir Coutume de Beauvoisicap; XI. « Boli-
ne choso et póurfitablc seroit seloacBIeu et solonç le sièclevq«e
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primenfo de suas sentenças, não podiam recorrer senão a pe-

nas espirituaes; porem os tribunaes seculares tinham mis-

são expressa de lhes prestar auxilio quando o houvessem
mister (n). D'este modo estavam os tribunaes uns em re,

Jação aos outros na mais estreita connexão (o). Porem de-
pois do século XVI a jurisdição da Egreja foi sucessiva-

mente limitada na maior parte dos paizos catholicos ás ma-
térias puramente religiosas e quasi q

; e não conservou das
mixtas senão as causas matrimoniaes (p). Em alguns paizes

com especialidade em França, até mesmo se supprimiram
os tribunaes ecclesiasticos. O contencioso em matéria eccle-

siastica regula-se alli por meios administrativos ou então,
em caso de connexão com o direito civil é tratado nos tri-

bunaes seculares. Pelo contrario em Inglaterra a jurisdic-

çào episcopal mameve-se plenamente em seus antigos pri-

vilégios; na Rússia e na Suessia conservou-osem parle. Na
Dinamarca quasi que esta supprimida. Na Allemanhapro-

chilqni gardent la Justiche espirituel se melassont deehecpii ap-
partient à Espíritualite tant senlement, et lessassent justichier

et esploiticr à la taye Justiche les cas
,
qui appartiennent à !a

Temporalité, si que par la Justiche espirituel et par la Justiche

temporel drois fu fez à chacun. » Em seguida não deixa d'i.m~

putar á jurisdiccao eeclesiastiea todos os negócios concernentes á

fé, o matrimonio, os bens da egreja, os testamentos, a ftliacão

legitima, o direito d*asylo, a magia, os interesses tios cruzados,

das viuvas e dos órfãos, e os dizimos ecclesiasticos. O mesmo suc-

eedia em Inglaterra como o demonstra a obra de Bracton. Em
Allèmanha reinava o mesmo estado de coisas:, todavia Sachsens-

piegol e os antigos costumes apenas davam uma idea incomple>

ta d'isso.

(n) Cone. Arelat.VI. a. 313. c. 13., Cone. Mogunt. a. «13.

c. 8., Capit. I. Ludov. a. 823. c. 6., Cone. Pontigon. a. 876.

c. 12.

(o) C. 2. de except. in VI. (2. 12).

(p) Por causa do Cone. Trid. Sess. XXIV. can 12. de ref.

rnitrim. Este ponto também é reconhecido em a nova concor-

data de Baviera. Benedicto XIV.de synodo dioeeesana Lib. IX.

cap. IX. exprime-se com muita moderação e circunspecção so-

bre a diminuição, da jurisdiccao episcopal.
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tesfanle passou para os consistórios,* toda\ia na Prússia de-

volveu-se ulteriormente aos tribunaes ordinários. Na Hol-

]anda
, já os synodos não tornam conhecimento das causas

matrimoniaes e o resto é antes tratado como coisa d"admi-

n is l ração.

§ 177. — 2) A Egreja julgando arbitralmente.

A luta dos processos aos olhos da Egreja é pelo me-

nos contraria á caridade chrisian, e até mesmo um pecca™

do se ha ma-fé; porissò desde o tempo dos apóstolos havia-

se recommendado aos christâosque intentassem as suas quês-

loens perante o juiz secular, porem que as terminassem

amigavelmente por transacção ou mediação do bispo (q).

TSo entretanto não era senão uma cxhortação , não um de,

ver absoluto, e o assentimento d'ambas as partes era ne-

cessário, assim como para lodos os processos arbilraes po-

rem uma vez que o bispo tomasse conhecimento, a sua sen-

tença devia ser executada sem appellação pelo poder secu-

lar , segundo se deprehende d'uma constiluição de Cons-

tantino (r) , reproduzida pelos seus suecessores (s). As van-

tagens resultantes cTuma justiça tão simples e a confiança

((]) I. Cor. 6., c. 7. D. XC. (Statuta eccles. antiq.).

(r) Sozomen. histor. I. 9. Illud est maximum reverentiae ira-

peratoris erga religionem argumentum, quod— illis, qui erant
in judicium vocati , dedit potestatem , si modo animum indu-
cerent magistratus civiles rejicere, ad episcoporum judicia pro-
vocandi ,• atque eorurn sententiam ratam esse, et aliorum ju-
dicum sententiis plus habere authoritatis. tauquam ab ipso im-
peratore prolatam statuit. Gtuin etiam jussit , ut maçi.stratus

res jndicatas re ipsa exequerentur , militesque eorum voluntati
inservirent.

(s) C. 1. 3. 29. §. 4. C. J. de episc. audient. (l. 4), Nov.
Valentin. III. de epis. judie. (Novel. Lib. II.Tit, 35). Segun-
do outra constituição [c. 1. C.Theod. deepisc. judie. (10. 12)],
attribuida n'este código a Constantino, teria mesmo sido sufíi-

ciente a vontade d\ima parte para levar ao bispo toda a con-
testação civil. Porem Godofredo demonstrou que era apocryfo
este documento, cuja aúthenticidade aiuda ha quem a sustente

frequentemente;

W. I. §5 A.
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de que gpsavartí então os bispos attrairam-lhes uma multi-

dão dVbitrios d
1

esta espécie (/). Eritre os germanos lam-

bem a piedade prestou sempre mais credito a esta exhor-

tação e muitas desavenças forem applanadas somente por

intermédio dos bispos e dos presbyteros (u). Demais d^sso

nada havia que não fosse sempre voluntário entre as partes

(v). Porem pouco a pouco se foi perdendo o uso. Somen-
te entre os gregos se resolvem ainda do mesmo modo a

maior parte das contestaçoens. Em quanto ao clero, o que
para os seculares nao era senào uma exbortação era para

clle um dever, porque devia dar o exemplo da caridade

cbristan. Consequentemente probibia-se aos clérigos, de-

baixo da comminação de penas ecclesiasticas, o levarem aos

tribunaes seculares as contestaçoens nascidas entre elíes; de-

viam dirigir-se ao seu bispo eos bispos ao synodo («?). Esta

disposição foi egualmente introduzida nos reinos germâni-

cos (#), e até mesmo renovada pelos concílios provinciaes

modernos Q/)»

(t) Augustin. (f 430) Conf. VI. 3. Sccíudentibus me ab
ejus (Ainbrosii) aure atque orecatervis negotiosorum hominum,
quorum iníirmitatibus serviebat.— Idem de oper. monach. c.

37. Gluantum attinet ad meum commoduin, multo mallem per

singulos dies ceitis horis— alíquid manibus operari , et cajtera»

liaras habere ad legendum et orandum ,
— quam tumultuosissi-

mas perplexitates causarum alienarum pati de negotiis scecula-

ribus vel judicando dirimendis , vel interveniendo prcecidendis.

(w) C. 1. c. XV. q. 4. (Cone. Tarrac. a. 516).

(v) Segundo um texto, a saber Benedicti Levitae Capitu-

lar, lib. II. c. 366, inserto nos c. 35-37. c. XI. q. 1. e (Tatu

reproduzido por Innocencio III. no c. 13. X. de judie. (2. I),

podia um letigro ser. submettido ao bispo por uma das partes

contra vontade da outra. Porem esta disposição nunca foi ado-

ptada na pratica. Estes textos referem-se unicamente a falsa

constituição de Constantino mencionada anteriormente que In-

nocencio attribuíu por erro ao imperador Theodosio.

(tu) C. 46. c. XI. q. 1. (Cone. Chalc. a. 451), c. 1.2. 6.

7. D. XC. (Stafuta eceíes. antiq.).

(x) C. 6. c. XI. q. 1. (Cone. Matisc. I. a. 533), c. 42. cod.

(Cone. Tolet. III. a. 539), c. 39. eod. (Greg. I. a. 601), Capit.

I. Carol. M. a. 789. c. 27.

(y) Cone. Bituric. a. 1534. Tit. XXV. c. 10.
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§. 178. — 3) A Egreja jurisdicçâo privilegiada dos

ecclesiaslicos.

As acçoens civis contra ura ecclesíaslico também po-

diam ser intentadas perante o bispo, e o rei deviasubmet-

ter-se a esta jurisdicçâo debaixo de penas ecclesiasticas (%).

Mas em quanto ao auctor, pelo men s sendo secular, nào

h&via nenhuma obrigação de o ciíar para elle , e podia

também demandar clérigos perante os tribunaes seculares

(o). Justiniano modificou este estado de coisas dispondo que

os regulares e clérigos deviam ser citados em primeiro Io-

ga r perante o bispo (ó) , e os bispos unicamente perante os

seus superiores ecclesiasticos (c). Esta disposição foi intro-

duzida em Roma, e dY.hi no resto do Qccidenle {d). Du-
rante certo tempo também Louve tribunaes mixtos para cau-

sas -dVsta natureza (c). O privilegio de que se trata, sus-

tentado pela auetoridade dos imperadores (/) a do direi-

to canónico (g) , continuou a subsistir durante o curso da
edade media cm todos os paizes christâos, e isso sem facul-

dade de desistir (A), porque eslava adherente a honra do
estado clerical. Demais d'isso só era applicavel ás obrigaçoens

pessoaes; a acção contra um clérigo em razão de direitos

reais e feudaes era da competência do juiz secular (i). A

(z) C. 43. c. XI. q. I. (Cone. Carth. III. a. 397).
(a) Nov. Valentin. III. de episc. judie. (Novell. Lib. II. Tit.

35), c. 25. 33. C. de episc. (I. 3), c. 13. C. de episc. audient.
(I. 4).

(b) Nov.79.nov. 83.praef. nov. 123. c. 21.
(c) Nov. 123. c. 8.22.
{cl) Cassiodor. Varior. VIII. 24., c. 15. e. XI. q. I. (Pelag.

II. a. 580), c. 38. eod. (Gregòr. I a.G03), Edict.Chlotar.il. a.

015. c. 4., Capit. Carol.M. adleg.Langob. c.99.
(e) Capit. Carol.M. a. 794. c. 28.

(/) Auth.StatuimusFrider.il. ad.c. 33. C. de episc. (1.3).

(?) C. 17. X. de judie. (2. 1 ), e. I. 2. 9. X. de for. comp. (2. 2).
(rt) C 12.18.X. de for. compet. (2. 2).
(i) C. 5. 13.X.dejudic.(2. t),c. 6. 7. X. de for. compet. (2.2)
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praxe e as leis dos diversos paizes tem mesmo introduzido

outras excepçoens(Ar). Também no caso em que oecclesias-

tico fosse auctor, tanto no antigo direito (l) como no da
edade media (m) atinham se á regra que submette o auc-
tor ao juíso do reu. Nos últimos tempos quasi por toda a
parte se retirou ao clero o privilegio da jurisdieção eccle-

siatica em os negócios puramente civis.

§ 179.— 4) A Egreja jurisdicção dos fracos.

Como a Egreja reunia debaixo do seu padroado todos
os interesses da humanidade , os pobres, viuvas, órfãos,
e outros indigentes eram confiados á protecção especial dos
bispos (rc). Para alcançar com mais segurança o fim, ate se

nomiaram defensores com a missão de representar as diversas

pessoas perante os tribunaes seculares (o). Os concílios (p) e

dietas (o) ulteriores foram animados dó mesrtiò espirito, o re-

commendaram da maneira ma :

s expressa á protecção dos bis-

pos as viuvas, e órfãos e outras pessoas desvalidas. Os reis

ajuntaram lhe a sua auetoridade; intimaram aos seus condes

(Ar) Beaumanoir cout. de Beauvoiscap. XT. indica por exem-
plo as cansas conimerciaes se o ecclesiastico faz o commercio.

(/) Cone. Agath. a. «506. c. 32. (c. 17. 47. c. Xl.q.i. •, somen-
te n

,
estes textos ern vez de clericum nullus , deve ler-se clericus

tiuttum), Conc.Epaon. a. 511. c. II., Cone. Aurel. III. 538. c.

32., Benedicti Levita? Capitular, lib. 11. c. 57.

(m) C. 5.10. ll.X. de for. compet. (2. 2).

(n) Ambrosius (j"387) de offic. II. 29. Egregie liinc vestrum
enitescit ministerial, sisuscepta impressio potentis, quam vel vi-

dua vel orphanare tolera non queat, ecclesiíe subsidio'cohibeatur
\

si ostendatis, plus apud vos mandatum domini, quam divítis va-

lere gratiam. Meministis ipsi , quoties adversus regales impetus
"pro viduarum imo pro omninra depositis certamen subierimus.

Commune hocvobiseum mihi.

(o) C. 10. c. XXIIT. q. 3. (Cone. Carth. V. a. 401).

<p) Cone. Turon. II. a. 567. c. 27., Cone. Matisc. II. a.

584. c. 12., Conc.Tolet.IV.a. 633. c. 32.

(q) Conc.Francof. a. 794. c. 38., Cone. apud. Caris. a. 857.

c. 2., Capit. Lothar. I. ad leg.Langob. 102.
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que segundassem activamente os bispos n'este ministério (r) , e

que despachassem os processos das viuvas e orfáos bem co-

mo os das Egrejas com preferencia a todos os outros (s).

Finalmente por occasião da alteração dos tribunaes eccle-

siasticos as pessoas supramencionadas foram coilocadas de-

baixo da jurisdieção da Egreja (/)•. Este privilegio estendeu-

se aos peregrinos ecrusados por motivos similhantes. Os í ri-

bunaes ecclesiastieos eram geralmente o refugio dViquelles

que não-podiam submetter-se ao combate judiciário em que
regularmente terminava o processo dos tribunaes civis e cama-
rás feudaes. Mas não tardou que se retirasse estajurisdieção

aos bispos. Em quanto ao mais a idéa da Egreja ainda res-

pira nas disposiçoens protectoras estabelecidas quasí por to-

da a parte em favor d'aquelles que não podem pagar as

despezas da justiça, e com prehend idos em Allemanha de-

baixo do nome de direito dos pobres.

§ 180. — B) Dos tribunaes ecclesiasticos.

Greg. I. 23. De officio archidiaconi , Greg. I. 29. Sext. I. J4.

Clem.I. 8. Extr. cõmm. I. 6. De ofíicio et. potestate judieis
delegati, Greg. I. 30. Sext. I. 15. De ofíicio legati, G*èg. 1.31.
Sext.I. 16. Ciem. 1.9. Extr. comm. I. 7. De ofíicio judieis or-

dijiarii, Sext.I. 13, Deoffieio viearii.

Os órgãos da jm-isdicçao ecclesiasíica eram differentes

em razão do seu objecto. 1. Os negócios ordinariamente
eram jurados nos primeiros tempos pelo bispo, conjuncía-
menle com o seu prcsbijíerium

(
u\ Nos paizes ge-maníèôs,

a administração da justiça devolyeu-se ao arcediago; e o-

synodos diocesanos lambem tomaram alguma parte o isso.

.

(r) Cone. Magont. a. «13. c. 8.,Capit. I. Lndov. a. fc>3 c. C
(s) Cone. Vernens. a 755. c. 23., Cápit. II. Cârol. M. a. «05.

c. 2 Capif. Carol. M. ad leg. Langob. c. 58. c. 58., CapiX I.
IjUííúv. a. 819. c. 3.

(/)
C. II..15.X. de for. compet. (2.2), c. 26. X. dev^rb.si-

gmf. (5.40).
"

(«) C G. c. XV. q. 7. (Statuta eceles. antin.).
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Nos logarcs aonde se haviam introduzido os tríbunaes mis-

tos, o bispo ou o arcediago tomava parte com os seus clé-

rigos no tribunal do conde oudo centenário (u). D'aqui re-

sultava que, segundo o costume germânico , os seculares

assistentes eram consultados sobre o direito applicavel nas

causas ecclesiasticas, pelo menos nas que apresentavam mais

affmidade com as causas civis (w). Porem pouco a pouco

cffecluou-se a separação, e enlão a jurisdicção ecclesiaslica

foi regularmente adminislrada pelos juizes dos bispos oudo
Vigário geral, assistido de clérigos versados no estudo do

direito. Os tribunaes dos arcediagos subsistiram ainda por al-

gum tempo a par d 'estes novos institutos; porem vieram a

cair de todo em desuso. Na edade media, a jurisdicção

do papa concorria de tal sorte com a do bispo que se po-

dia recorrer indifferentemente a uma ou outra em primeira

instancia, e o papa lambem tinha a faculdade d'evocar

as causasjá pendentes dos tribunaes inferiores (,v). Era uma da à

attribuiçoens dos legados que conservava nos diversos paí-

zes (//). Este concurso de jurisdicçoens está agora suppii-

mido, e todas as causas ecclesiasticas devem ser intenta-

das em primeira instancia perante o tribunal do bispo (*).

(v) Tal era a pratica geral em Inglaterra. Guillierme-o-Con-

quistarlor foi o primeiro que para vantagem dos tribunaes ec-

clesiasticas effectuon a sua separação completa dos tribunaes se-

culares. Privileg. Ecclcs. lÁnc. Km Wilkins Leg. Anglc-Sax.

p. 292.

{iv) E* o que mostra mui claramente a proVibicãod^Innocencio

IIÍ. no c. 3. X. de Constiet. (1.4) e a d'Urbano V. em um
rescrito de 1367 inserto em Canciani Leg. Barbar, ant. vol. II.

eoh 343.

(r) C. 1. X. de off. íegat. (1. 30), c. 56. X. de appell. (2.

28).

(y) A immensa confiança de que gozava na edade media a

justiça papal vem de que as mesmas partes lhe reconheciam a

superioridade scientifica. Qjiasi que suecedeu o mesmo com as

faculdades de direito nas universidades deAllemanha, que toda-

via senão taxarão de usurpação. Por certo que ninguém era obri-

gado a reccorrer a ellas.

(a) Cone. Trid. áess. XXIV. cap. deief.
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iStas diversas delognçpens , cia parto do papae dos bispos,

desinvolveram no direito canónico a doctri a déjurísdicção

delegada (d)
,
que. o direito romano havia deixado quasi

1:0 sou gérmen. Entre os gregos, a jufisdlcÇão ainda é ad-

ministrada em grande parte pelo bispo em pessoa ; na Rús-

sia , devolveu se ao consisterio episcopal eaoscaníoirs. Na
Inglaterra, cada diocese tem um consistório episcopal pre-

sidido pelo chanceller ou official, e em muitas dioceses tem-

se conservado também tribunaes d'arcediagado. Na Suécia,

a jurisdicçâo ecclesiastica é uma attribuiçào immediata do

cabido. Em quanto aos consistórios em Allcmanha
, já se tem

tratado varias vezes d^elles. II. As acçoens civis contra um
bispo, segundo as leis civis ecclesiasticas do império roma-

no, deviam ser intentadas perante o metropolitano, e as

contra o metropolitano perante o exarca da diocese (6). Na
monarquia dos francos estavam sujeitos ao rei (c) e duran-

te a edade media ao tribunal dos pares. Ainda agora, na

maior parte dos paizes, os bispos não dependem senão dos

tribunaes superiores. Ill, Asappellaçoens dos tribunaes epis-

copnes faziam se primitivamente para árbitros ou para o me-
tropolitano e para o concilio provincial (d) ; mais para o
diante para o juiz archiepiscopal (e), e dVste para o papa ou
seus legados (/). Todavia nem sempre se seguia esta ordem

;

muitas outras vezes se declinava a jurisdição episcopal ou
se appellava (Telia para a sé de Roma, mesmo antes de
se pronunciar a sentença definitiva (g). Porem os mesmos

(a) Os princípios sobro esta matéria acham-se estabelecidos
em Eiehorn I. 548. II. 169-77.

(6) C. 46. c. XI. q. 1. (Cone. Cbalc. a 451), Nov. Jtist. 123.
cap. 22.

(c) Capit. III. Carol. M. a. 812. c. 2.

{d) C. 35. c. II. q. 6. (Cone. Milevit. a. 416), c. 15. D.
XVIII. (Cone. Bracar. c. a. 572).

(e) C. 66. X. deappell. (2. 28), c. I. de off. ordin. in VI (1.
16), c. 3. de appell. in VI. (215).

(/) C. I. X. de off. legat.íl.30), c. 52. 6G. X. de appettJ
(2. 28.) . , :

{g) C 5. 7. 06. X. de appcllat. (2. 28).
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papas não tardaram em p> limittes a estes abusos (h). Oí
papas no século XII também adoptaram para commodi-
dade das partes o uso de não evocar a Roma as causas do

appellaçao para a sua justiça, e de as fazer julgar na pro-

víncia por juizes delegados, taes como antigamente os vi-

gários apostólicos. Esta innovação foi logo regulada

por leis (i). A concordata de Constança de 1418 eos con-

cílios modernos sam concebidos no mesmo espirito. Se-

gundo os termos dos últimos nâo ha appellaçao possível se-

não d'uma sentença definitiva \ e as appellacoens para um
legado ou para a sé de Roma devem ser decididas imme-
diatamente por juizes delegados (judlces in parlibas) que os

concílios provinciaes ou diocesanos sarn encarregados de no*

miar conformando se com as disposíçoens antigas (A). Nao
e permittido appellar senão das contestaçoens de direito, e

nao dos negócios do pura administração (/). Na lígreja rus-

sa
,
pode appelíar-se dos canloirs para o consistório, efes-

te para o bispo e do bispo para o synodo. Em Inglaterra ,

appella-se do arcediago ou de seu juiz para o seu bispo, e

se se principiou pelo tribunal episcopal, d'este para o ar-

cebispo que forma então a ultima instancia. Se o debate

começou perante um arcediago do arcebispo, faz-se aappe-

lação para o tribunal archiepiscopal , e dVste paja o mes-

mo arcebispo. O tribunal do arcebispo de Cantuariadeno-

mina-se camará dos arcos (court ofarches). A este tribunal

está agora reunido o dos exemp tos (court ofpeculiar s). An-

tigamente o primeiro era presidido por um juiz, e o segun-

do por um decano especial. Alem d
?

isso cada arcebispo

(h) C. 59. 66. X. do appeilat. (2. 28).

(i) C.23.X. derescript. (I. 3), c.II.X. de rescript. in VI.

(1.3.)

(k) -<2onc. Basil. Soss, XXXI. Decret. decausis et appellatio-

nibus, Cone. Trid.Sess. XXIV. cap. 20. Soss. XXV. cap. 10. de

ref. Na falta (Fostes concílios a nomia^ao^do* juizes éannexa aos

bispos conjunetamente com os sons cabidos : Coust. Quamvispa-

ternaí vi»;ilantÍKí Benedicti XIV. a. 1741.

(I) A importante Const. Ad militandis Bencdict. XI\
.
a.

1742 dá uma enumeração exacta d'ellafc
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tem um tribunal privilegiado (prerogative court) para os

negócios testamentários, quando os bens do defuncto es-

tam disseminados em diversas dioceses da província. As
appellaçoens das sentenças d^ste tribunal e dos juízos pro-

nunciados em primeira instancia pelo arcebispo sam feitas

para o rei em sua chancellaria , e o rei
, para conhecer

d'ellas nomia uma commissão debaixo dograndesello (court

of dclcgates) (m). Na Suécia, appella-se dos consistórios

para o tribunal aulico e para o rei.

§ 181.— C) Do processo.

O processo perante o bispo era no principio mui sim-

ples por certo até que a extensão dos negócios e a compli-

cação das relaçoens tornaram necessárias formas mais pre-

cisas (n). Regularam-se incontestavelmente pelas do direi-

to romano, e, se bem que debaixo de modificações nu-

merosas continuaram a ser observadas nos tribunaes eccle-

siasticos, mesmo dos reinos germânicos, porque a lei ro-

mana foi sempre a lei pessoal do clero. A união com os

tribunaes seculares deu também accesso a alguma das for-

mas germânicas. Porem a datar do século XII os rescri-

tos dos papas e as universidades desinvolveram d'um mo-
do mui completo o processo canónico sobre os dados do
direito romano (o) , e por conseguinte o processo germâ-
nico achou-se successivamente affastado mesmo dos tribu-

naes seculares. De mais d'isso os progressos incessantes da

(m) Foi por Henrique VIII que as appellaçoens foram assim
reguladas. 24. Henr. VIII. c. 5. ss. 6. 7. 8! 12., 25. Henr.
VIII. c. 19. st. 4.

(n) E'o que se vê nasConstit. Apost. Lib. II. c. 49-51. Os
ehristãos tem ali um local e um dia destinado por semana para
os debates da justiça. O bispo assiste rodeado de seus presbíte-
ros e diáconos, apresentam se as partes, e sam ouvidas as teste-

munhas. Então os presbíteros e diáconos empregaram os meios
de conciliação, e se não sambem succedidos, o bispo pronuncia.

(o) Nas compilaçoens de decretaes uma grande parte do pri-
meiro livro e o segundo todo occupam-se do processo

W. T. ' *5 B.
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sciencía do processo não permittem aos Iribunaes ecclesias-

ticos que se atenham ao processo canónico, e quanto a is-

to devem estes tribunaes altendcr ás leis do seu paiz. A
execução das sentenças é affiançada por meios espirituaes

de coacção, e, segundo a legislação do paiz pelo concur-

so do braço secular. Em Inglaterra o antigo processo ain-

da é integralmente seg ido nos tribunaes ecclesiasticos

;

consequentemente todo aquelle que recusar obedecer á sen-

lença é excommungado, e sobre a notificação que se faz

d^lla á chancellaria expede-se contra elle uma ordem de

prisão (writ de excommunicato caplendo) (p).

§ 18£. — III. Do direito de vigilância.

A ordem na Egreja basea-se na observação dos seus

preceitos. Consequentemente é um dever essencial para os

órgãos da aucloridade o vellar n'ella. Elles o prehenchem

tanto pelas investigaçoens que fazem em pessoanos mesmos

logares, como por meio das informaçoens que se fazem di-

rigir por outros. Estes d; is modos foram seguidos pelos pró-

prios apóstolos (<j) , e receberam o seu desinvolvimentocom

as outras instiluiçoens pelo decurso do tempo. A vigilância

regular sobre a diocese pertence ao bispo. O encargo das

visitas, foi delegado, no Oriente, desde a século I V a prés-

byteros denominados por isso inpio&vTai , circuitores (r). No
Occidente , os bispos a prehencheram por mais tempo em
pessoa ; deviam fazer todos os annos a visita da sua dio-

cese (s). A execução dVsta medida foi expressamente prés -

crita pelos concílios ou dietas dos francos (£). A inspecção

(p) Em 1813, o processo ainda se formulou mais claramente

e se modificou mais um pouco. ó3. George III. cap. 127.

(q) Act. XV, 36., I. Cor. I. II., Coloss. I. 4.

(r) C 5. D.LXXX. (Cone. Laodic. c. a. 372), c.42. §. 9.

c. de episc. (1. 3).

(s) C. 10 c. X. q. I (Cone. Taracon. a. 516), c. 12. eod.

(Cone. Bracar. II. a. 572), c. II. eod. (Cone. Tolet. IV. a.

633).

(í) Capit. I. Carlom. a. 742. c. 3., Capit. Pippin. a. 744.
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ve sava tanto sobre o clero e o estado das Egrejas como só-

brio costumes da commum. Em o século IX ajunctou-se

uma nova instituição para a facilitar (m). Em cada commum
se escolheram e ajuramentaram testemunhas e vereadores de

synodo em numero de sete ou mais (v) com a missão de

levar no synodo annual ao conhecimento do bispo, quan-

do interrogado , as desordens commettidas no intervallo

(w). Porem os bispos habituaram-se pouco a pouco a

delegar estas visitas aos arcediagos , e viciam a ser uma
attribuiçao do arcediagado tornado ao me?mo tempo
um officio regular. Todavia em virtude da influencia das

idêas sobre a distincçâo das pessoas aconteceu que as clas-

ses superiores se eximissem d'ellas e formassem de per-

si um synodo especial debaixo da presidência immedia-

ta do bispo. Alem d'isso os arcediagos affastaram elles

mesmos do synodo es artistas e outras pessoas de baixa

condicçâo e as classificaram no synodo do arcipreste. As-
sim se haviam formado Ires espécies de synodos , segundo

o estado civil das pessoas (x). Em quanto ao mais c sys-

tema de processo ficou o mesmo e os concílios desde o sé-

culo Xlf ale o XVi não cessaram d'insistir na nomiação
de vereadores de synodo. Porem a instituição, a datar

cf.aquella época, caiu em decadência. O concilio de Tren-

c.4., Capit. Carol. M. a. 769. c. 7, 8., Ejusd. Capit. I. a. 813.
c. 16.; Ejusd. Capit. II. a. 813. c. í. , Capit. Carol Calv. a
844. c. 4-6.

(i«) EUa apparece mais claramente nos dois regulamente de
visita compostos n'esta época, um por Hincmar de Reims (Opp.
T. I. p. 716), e outro por "Reginon (§ 95).

(i>) A escolha e o juramento sam descritos no c. 7. C.XXX.V
q. 6. Este texto, alli falsamente attribuido a Eutychiano , eu-
contra-se em Reginon no principio do segundo livro; a fonte em
que Reginon o hauriu é desconhecida. No caso de denuncia de
.matrimónios incestuosos ajuramentavam-se também testemunhas
especiaes para estabelecer os graus de parentesco- c. 5. 6. 8. c.

XXX.V. q. 6.

(io) Segundo se deprehende d'Hincmar e Reginon , o bispo
dirigia-lhes em uma ordem determinada uma serie dequestoens
que se estendiam sobre todas aspnrtes da disciplina eeclesiastica.

(x) Assim se explica o Sachsenspiegel Liv. I. art. 2.



396 BIEEITO ECCLES1ASTICO.

to recommendou sempre com instancia aos bispos, arcediagos

e decanos a visita de seus distrietos (?/). Independentemente

dos synodos supra-designados , os synodos diocesanos tam-
bém serviam para com especialidade de vigiarem os clé-

rigos , os quaes davam n'elles conta aos bispos da adminis-

tração do seu ofncio. Estes deviam também apresentar-se

annualmente ao bispo para este fim no tempo da páscoa

(%). Isto suppre-se actualmente com relatórios escritos. II.

A vigilância sobre a província pertence ao metropolitano.

Antigamente era muito ampla. Seguudo o concilio de La-
tran cada diocese devia mesmo ter testemunhas synodaes

destinadas a subministrar as informaçaens necessárias ao con-

cilio provincial ou ao arcebispo (a). Porem esta disposição

nâo continuou em vigor, Comtudo os metropolitanos ainda

agora sam obrigados a vigiar a residência dos bispos (Z>) e

os seminários (c). Antigamente faziam também a visitada pro-

víncia. Este uso foi supprimido no Oriente porque trazia

collisoens (d). No Occidente também desappareceu atéosecu,

lo XI. Ainda tornou a ser inlrodusido pelas leis (c). Segundo

as ultimas decisoens sobre este ponto, a visita nao pode ser feiía

senão por uma causa determinada e approvada pelo concilio

provincial (/'). Por conseguinte tem caído em desuso. Ill*

A vigilância sobre toda a Egreja pertence ao papa (g), As

(y) Corte. Trid. Sess. XXIV. cap. 3. de ref.

(2) Capit. Carlom. a. 742. c. 3., Capit. Pippin. a. 744.

c. 4. , Capit. Carol. M. a. 769. c. 8.

(o) C. 25. X. de aceusat. (5. t).

(6) Cone. Trid. Sess. VI. cap. I. Sess. XXIII. cap. I. de

ref.

(c) Cone. Trid. Sess. XXIII. cap. 18. de ref.

(d) Cone Constantin. IV. a. 869. c. 19.

(e) C. 16. X. de preescript. (2. 26), c. 14. 25. X. de cen-

sib. (3. 89), c. I. 5. de oensib. in VI. (3. 20).

(f) Cone. Trid. Sess. XXIV. cap. 3. de ref.

(g) Epistola Synodi Sardie. a. 344. ad Julium urbis Romae

episcoDum. Hoc enim optimum et valde congruentissimum esse

videbitur , si ad caput, id est ad Petri Apostoli sedem , de sin-

gulis quibusque provinciis domini referant sacerdotes.
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visitas que primitivamente necessitavam (Testa eram umaat-

tribui?ãoordinaria dos legados (h) Com o mesmo fim eram

tambe;n ob: irados os bispos a apresentar-se de tempos a tempos

em pessoa ou por delegado perante a sé apostólica (z),ees,

sa observância também lhes tem sido recommendada nos

tempos modernos (k). Deve ajunctar-se a isto os relatórios

individuados, que, segundo uma instrucçao de Benedicto

XIII, datada de 17S5, devem os bispos redigir sobre o es-

tado de sua Egreja e dirigir á congregação instituída para

a interpretação dos decretos de Trento (/). IV". Entre os

russos e protestantes existem disposiçoens análogas para o

exercício da vigilância.

§ 183. — IV. Da jurisdicçao coercitiva da Egreja. A)
Sua competência. 1) Delíctos ecclesiaslicos.

Greg. V. 3. Extr. comm. V. I. de Simonia et ne aliquid pro

spiritualibus exigatur., Greg. V. 4. Ne pra^lati vices suas vel

ecclesias pro anmio sensu concedant , Greg. V. 5. Ciem. V"

I. De magistris et ne aliquid exigatur pro Hcentia doccndi ,

Greg. V. 6. Ciem. V. 2. Extr. Joh. XXII. Tit. 8. Extr.

comm. V. 2. De Judaeis Sarracenis et eorum servis, Greg.

V. 7. Sext. V. 2. Ciem. V. 3. Extr. comm. V. 3. De haere.

ticis, Greg. V. 8. Sext. V. 3. Extr. comm. V. 4, De schis-

maticis et ordinatis ab eis, Greg. V. 9. Deapostatis et reite-

rantibti» baptisma, Greg. V. 10. De his qui nTosocciderunt,

V. II. De infantibus et languidis expositis , Greg. V. 12.

Sext. V. 4. Ciem V. 4. De homicídio voluntnrio et casuali,

Greg. V. 13. Extr. Joh. XXÍI. Tit. 9. De torneamentís,

Greg. V. 14. Do clericis puguantibus in duello, V. 15. De

(h) C. 17. X. de censib.. (3. 39), c. I. Extr. comm. decon-
suet.(I. 1).

(i) C. 4. X. de jurejur. 2. (24).
(k) Const. Roma ruis Pontifex Sixti V. a. 1/JR5. , Zallwein

Princip. jur. eccles. T. II. Glmest. III. cap. VII. §. V., Benedict.
XIV. desynodo dicecesana Lib. XIII. cap. VI.

(/) Bened.XIV tratado muito individuadamcnte. De synodo
ditecesana Lib. XIII. cap. VII-XXW
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sagintariis, V. 16. De adulteriis et stupro , V. 17. De rap-

i toribus incendiariis et violatoribus ecclesiarum, Greg. V. 18,
Extr. comm. V. 5. De furtis , Greg. V. 19. Sext. V. 5.

Ciem. V.5. De usuris, Greg. V. 20. Extr. Joh. XXII. Tit.

10. Extr. comm. V. 6. De crimine faísi , Creg. V. 21. De
sortilegiis, V. 26. De maledicis, Greg. V 36. Sext. V. 8. De
injuriis et damno dato.

Uma instituição como a Egreja, cujo fim principal,

é a emenda e o aperfeiçoamento do homem , tem essencial-

mente o direito de reprimir, castigar e mesmo excluir de
sua communhão os seus membros refractários (m). Porisso

es bispos, usando do poder que lhes haviam conferido os

apóstolos (n) , exerceram desde os primeiros tempos da E-
gfejá urna disciplina severa e velaram com a mais esctupo-

losa sollicitude sobre a fé e os costumes das communs con-

fiadas a seus cuidados. As infracçoens julgayam-se em rela-

ção ao decálogo (o). A pena ecclesiastjca não tinha nunca
por objecto senão o melhoramento do culpado bem como a

conservação da communi em sua pureza; e consistia em pe-

nitencias mais ou menos severas, ou então, para os factos mais

graves na exclusão ua communhão da Egreja, (p) aon-

de não tornavam a entrar senão por meio de rígidas expia*

çoens debaixo da forma de penitencias publicas. A Egre-

ja não podia infligir nenhuma punição civil, e só em os

c isos de necessidade chamava em seu auxilio o braço secu-

lar (q). O processo disciplinar nos reinos germânicos rece-

beu uma forma mais determinada com a instituição dos tri-

bunaes synodaes (r). Compozeram-se também por toda a

(m) Marth XVIII. 15-18., II. Cor.XIII, 2. 10.

(n) Tit. II. 15., I. Tim.V.20.
(o) C. 81. §. 2. D. I. de poenit. (Augustin. c. a.415).Bin-

gham subministra outras provas , e fas conhecer melhor os tem-

pos antigos sobre esta ponto } Origines eccles. Lib. XVI. cap.

4-14.

(p) I. Cor. V. 1. 6., Tim. I. 19. 20.

(o) C. 19. c Xl.q.I. (Conc.Carth.III.a.397).

(>•) Conf. §. 182.
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parte penitenciários ou códigos de penas ecclesiasticvjs mais

ou menos individuados, e as penas eram frequentemente

mui rigorosas (s)
,
porque então uma irnmensdade de de-

lictos nào eram punidos pela lei civil, ou lhes era somen-

te cominada uma muleta pecuniária. Se se resistisse obsti-

nadamente á Egreja, intervinha o poder ecclesiastico , se-

gundo o direito publico d'enlâo, com meios civis de coac-

ção (/) , e o espiritual estava de tal modo encadeado com

o temporal que a excommunhão e o desterro se prestavam

rriutuo auxilio (u). Este estado de coisas durou toda aeda-

de media, continuando a guiar-se pelo decálogo (v). Por

isso a Egreja estabeleceu , e com prospero resultado ,
se-

gundo parece , o principio de que até mesmo a recusa de

satisfazer em| matei ia civil a um direito civil, podia ser le-

vada ao tribunal ecclesiastico e punida por ellc em razão do

(s) C: 8. c. XXXTTT. q. 2. (Paulin. adHcistulf. c. a. 794).

c. 17. c. XII. q. 2. ^Nicol. I. c. a 860).

(t) Decretio Childeberti c. a. 595, c. 2. ôui veroepiscopum

Siium noluerit audire et exeommunicatus íuerit , — de palatio

nostro sit omnino extraneus, etomnes facultates suasparentibus

legitimis amittat.— Capit. Pippin. a. 755. c. 9. Q,uod si ali-

quis (excommunicationem) eontempserit, et episcopus emendare
minime potuerit , reçis judicio exilio condemnetur. — Capit'

Reg. Franc. Lib. VII. c.432. Gtuod si aliquis tam líber quam
servus— episcopo próprio— inobediens vel contumax, sive de

hoc sive de alio quolibet scelere extiterit , omnes res ejus a Co-

mité et a Misso episcopi ei contendantur , usque dum episcopo

suo obediat, ut peeniteat. Gt-uod si nec se ita correxerit , a Co-
mité compreliendatur, etincarcerem sub magna rerumna retru-

sus teneatur nec rerum suarum potestatem habeat, quousque epis-

copus jusserit.

(u) Constit. Frideric. II. a. 1220. c. 7. QLuia gladius mate-
rialis constitutus est iu subsidiam gladii spiritualis, excommu-
nicationem , si sic excommunicatos in ea ultra sex septimanas

perstitisse — nobis cohstiterit , nostra proscriptio subsequatur ,

non revocanda nisi príus excommunicatio revqcetur.— Estabe-

cimento de S. Luiz Liv.I. cap. 121. Se aucuns escom/nuniésun
an et un jonr, et li officians mandast a la Justice laie qv.o il lo

contrainsist par la prise de ses biens, ou por le cors, — la Iusti<
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peccado ou da lesão do bem doutrem (?í?). Somente osde-

] fetos já pendentes perante os tribunaes seculares ou julga-

dos por elles nào deviam ser já assignaladosá justiçado sy~

nodo (x). Esta pratica da disciplina ecclesiasiica per-

deu-se pouco a pouco de todo entre nos. Sem duvida

que a Egreja sempre tem o direito de punir como pec-

cados com penas ecclesiaslicas os factos attenlatorios á re-

ligião e á moral
;
porem so raras vezes recorra ás peniten-

cias publicas. Os effeitos civis da excommunhâo também
tem sido reslriclos ou inteiramente supprimidos pelas leis

civis modernas. Todavia entre os gregos o patriarca ainda

tem o direito de pronunciar para todos os delictos a pena

de prisão e galés, e a Porta cuida energicamente da exe-

cução de suas sentenças. Na Rússia, a jurisdicçâo coerciti-

va da Egreja também se tem mantido em parte na sua pri-

mitiva extemão; o mesmo suecedeem Inglaterra, onde a ex-

communhâo é ainda auxiliada com meios civis de coac-

ção (y).

ce doit teu ir toutes ses clioses en sa main , sauf son vivre. jus-

ques á tant que il se soi fet assoudre*

(v) Glossa sobre o Sachsenspiegel I. 2. Também no quinto

livro das decretaes , os títulos., o que não tinha sido observado

ainda atéqui estam destribuidos na ordem do decálogo. Tal era

a ordem seguida pelos antigos penetenciarios que serviram de

modelo para esta parte da computação.

(ju) C. Novit. 13. X dejudiciís (I. 13).— Etablissem deS.

Louis Liv.T, cap. 84. QLuand en la terre au Baron aaucun usu»

r ier— li meubles si doivent étre Baron, et puis si doivent estre

puçnis par sainte Eglise pour le peché. Car íl apparíient á

sainte Eglise de chastier chácun pecheur de son pechié* selon

droit escrit en Decretales, el titre desJuges, au chapitre Novit,

(x) C. 2. deexcept. inVI. (2. 12), Glossasobre oSachsons-

piegel I. 2.

[y) Conf. § 181. Notep.
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^ lft4. — «2) Delictos com mel.tidos pelos ecclesíasticos

contra os deveres da ordem e do officio.

Greg. III. I. Sext. III. I. Ciem. III. I. Extr. comm. III. I.

De vita et honestate clericorum , Greg. V. 23. De delictia

puerorum, V. 24. Declerico venatore, V. 25. De clerico per-

cussore, V. 26. De maledicis, V.27. De cleriro excommuni-

cato , deposito vel interdicto ministrante, V. 28. De clerico

non ordinato ministrante, V. 29. De clerico per saltum pro-

moto , V. 30. De eo qui furtive ordinem suscepit , Greg. V.
31. Sext. V. 6. Ciem. V. 6. De excessibus prtelatorum et

subditorum.

Os ecclesíasticos sam inteiramente devedores á Egreja da
sua ordem e officios

;
por conseguinte ella pude retirar-lhés

o beneficio d^m e da outra, em forma de pena, se trans-

gredirem as condiçoens com que lhes foram por ella con-

feridos. Este principio fundado em a naturesa das coisas

,

foi reconhecido pelos imperadores romanos (a), e a Egreja

poderosamente auxiliada por elles contra os ecelesiaslicos

recalcitrantes (a). Ainda agora a maior parte das legisla-

çoens concedem aos superiores ecclesíasticos o direito de

punir com penas disciplinares de suspensão e destituição

(b). Nos paizes em que este direito é legalmente reconhe-

cido os tribunaes seculares sam naturalmente obrigados a
auxiliar o bispo no exercício de sua auetoridade. Pelo

contrario n^quelles paizes em que a legislação guarda si-

lencio sobre este ponto , a Egreja pode ver-se em grande

embaraço para executar a sua sentença contra um eccle-

siastico, que sem lhe importar com ella, se conserve na pos-

,(a) C. 23. C. Th. de episc. (16. 2), c. I. C. Th. de rcli-

gion. (16. 11) , nov. Valentin. III. de episcop. judie. (Novell.
Lib. II.Tit. 35), c. 29. §. 4. de episcop. audient. (1. 4), nov.
83. pr. c. 1. (6. 45. c. XI. q. 1).

{a) C. 19. c. XI. tj. 1. (Cone. Carth. III. a. 397).

(ó) Por exemplo o código peussiano Part. II. Tit. II. §.
1*5. 126.

VV . I. % A. *



402 DIREITO ECCLKSIASTICO;

se do temporal. Este ponto devia ser determinado por to-

da a parte para evitar a desordem.

§ 185. — 3) A Egreja, jurisdicçâo privilegiada dos eccle-

siasticos.

Afim de que o regulamento da disciplina dos ecelesias-

ticos estivesse mais em relação com o caracter de sua or-

dem , a idôa da Egreja era que os clérigos , fossem unica-

mente sujeitos á jurisdicçâo de seus tribunais, ainda mes-

mo nos delictos civis (c). Porem as leis dos imperadores não

se prestaram a isso senão nos delictos leves; os outros eram
reservados aos juizes seculares (d). Tal era ainda na reali-

dade o estado das coisas no tempo de Justiniano (e). A Egre-

ja no Occidente afferrou-se quanto lhe foi possível ao an-

tigo principio (/) , e effectivamente obteve primeiro que
as accusaçoens contra os clérigos fossem intentadas perante

os tribunaes mixtos (g) ?
e mais para o diante que os ecele-

siasticos fossem de todo exemptos da jurisdicçâo secular e

reenviados perante os seus bispos (li). A causa d^sto foi in-

contestavelmente o consistir a prova perante os tribunaes

seculares no juramento dVxpurgação, nos cojuradorese juí-

zos de Deos , o que era incompatível com o estado eccle-

siastico. Na edade media este privilegio vivamente de-

(c) C. 43. 44. c. XI. <j. t. (Cone. CartTi. III. a. 397).

(d) Com effeito as leis romanas parece que re-enviam abso-

lutamente a Egreja todas as accusaçoens contra os clérigos , c.

12. 41. 47. C. Th. de episc. (1(3. 2). Porem Godefredo demons-

trou que esta disposição não se applica senão aos delictos leves.

(e) Nov. Just. 123. c. 8. c. 21. §. 1.

(/) C. 6. c. XI. q. 1. (Cone. Matise. I. a. 581) , c. 42.eod.

(Cone. Tolet. III. a. 589) , Cone. Matise. II. a. 585. c. 9. 10.

(</) Edict Chiotar II. a. 615. e. 4. Ut nullus judicum de quo-

libetordine clericos decivilibus causis, praiter criminalianegotia,

per se distringere aut damnare prsesumat.— Glui vero convicti

fuerint de crimine eapitali juxta eanones distringantur et cum
pontifieibus examinentnr.

(h) Capit. Pippini a. 755. c. 18., Capit. Caroli M. a. 789.

c. 37. , Capit. Francof. a. 794. c. 37.
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fendido pela Egrçja (i), era reconhecido em quasi Iodas

aslegislaçoens (k)
,
porem nào em toda aparte sem restric-

çoens. Nos tempos modernos a mudança d*organisação ju-

diciaria fe-lo restringir ainda na maior parte dos paizes , e

até mesmo abolir em muitos. Na Inglaterra, offereee uma
fisionomia particular. Alli era primitivamente partilha não

sj dos verdadeiros clérigos, mas também dos seculares que

sabiam ler. A vantagem para o accusado consistia em que

depois da sentença do tribunal secular que o havia declara-

do criminoso era entregue ao bispo para ser de novo julga-

do por elle e doze clérigos assessores, em conformidade com
o processo d^ntão. Mais para o diante, em 1489, os se-

culares não foram já admittidos a gozar d^ste beneficio se-

não uma só vez, e por conseguinte, quando se haviam
aproveitado dVdle , marcavam-os com um ferrete no pole-

gar esquerdo (/). Em 1576 Isabel supprimiu o segundo jul-

gamento do bispo, e substituiu lhe uma pena de prisão que
o juiz secular pGdia pronunciar até o prasod^m armo (m).

Mais para o diante a distincçao entre os seculares lilteratos

e illiteratos foi egualmente abolida, e todos os cidadãos sem
excepção admittidos a gozar pelo menos uma vez na vida da
prerogativa do clero (bencfit ofckrgy) (n). Emfim novas leis

aucforisaram o juiz a substituir em diversos casos a mul-
eta , a prisão e outras correcçoens á marca infamante..D'es-

(i) C. 4, 8. 10. 17.X. dejudic. (2.1), c. 12. 13. X. de for.

compet. (2. 2).

(k) Nos paizes que faziam parte do império roniano pelo Au-
tli. Statuimus Frider. IT.ad c. 33. C. de episc. (I. 3). Ern Fran-
ça pelos etablissem. de S. LouisLiv.I. chap. 82. «Sc li Róis ou
Q.uens , ou Bers, au aucun an Justice en sa terre pront Cior, ou
Croisic, ou aucun homme de Religion , tous fust-JJ lais, í\;n
lo doit rendre á Sainte Eglise de quelques meffet que il face. »
Rm Inglaterra, nao era ainda admittido no século XIII na epo-
<a em que escrevia Bracton • porem não tardou em ser introduzi-
do. Edouard I. c. 2. 25 ; Edouard III. St. 3. c. 4,

(/) Statut4.Hcnr.VII. c. 13.
(m) Statutl3.Elisab. c. 7.
{n) Statutó. Ann. c. 6.
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te modo por uma complicação extravagante se havia torna-

do em privilegio de toda a nação uma prerogativa do cle-

ro, que procurava aos ecclesiaslicos , em todas as condem-
naçoens apenas civis, e aos seculares pelo menos uma vez
o adoçamento do castigo e a conservação dos direitos ci-

vis que a pena ordinária lhes havia arrebatado. Todavia
desde os tempos antigos houve crimes a que se não esten-

dia. Finalmente pronunciou-se a abolição em 1827 (o).

§ 186.— B) Das penas ecclesiasticas. 1) Espécies diversas.

»

Greg.V. 37. Sext. V. 9. Ciem. V. 3. Extr. comm. V. 8. De
poenis, Greg. V. 38. Sext. V. 10. Clem.V. 9. Extr. comm.
V. 9. De poenitentiis et remissionibus, Greg. V. 39. Sext. V.
11. Ciem. V. 10. Extr. comm, V. 10. De sententia excom-
municationis (suspsnsionis et interdicti).

As penas ecclesiasticas umas sam communs, e outras

próprias dos clérigos. I. Entre as primeiras figuram: 1) as

penitencias ecclesiasticas. Estas consistiam em oraçoens, je-

juns, esmollas , vestidos de penitentes e outras mortifica-

çoens corporaes, que, cm caso de crime grave, duravam
muitas vezes annos inteiros (p) , e eram tão severas que

durante o seu* curso deviam abster-se de toda a oceupaçao

temporal, e não podiam mesmo contrair matrimonio (q).

Actualmente estas penitencias publicas tem caido em des-

uso. l2) Aquelles cuja edade e saúde se não prestavam ás

ditas penitencias resgatavam -as por meio de muletas cujo

produeto era consagrado ao resgate de prisioneiros ou sor-

(o) Statut 8.Georg.IV.c. 28. §.6.

(p) C. 6. c. XXVI. q. 7. (Statuta eccles. antiq.), c. 66. D.
I. de poenit. (Hieronym. a. 408). c. 81. §. 3. eod. (Auçustin.

c. a. 415), c. 84. eod. (Idem. a. 401), c. 8. c. XXXIII. q. 2.

(Paulin. ad Heistulf. c. a. 794), c. 17. c. XII. q. 2. (Nicol. I.

c. a. 860.

(q) C. 4. de poenit. (Cone. Nicam. a. 325), c. 2. 3. eod. (Leo I.

a. 443), c. 12. c. XXXIII. q. 2.(Siric. a. 385), c. 14. eod. (Leo I.

a. 443), c. 13. eod. (Leo IV. c. a. 850).
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vos, á sustentação dos pobres, á construcção cTEgrejas e

pontes e outros estabelecimentos d'utilidade publica (r).

Os tribunaes eecIesi<isticos também infligiam muletas míni-

mas cujo produeto era egualmente destinado a causas pias

(s). Actualmente umas-e outras não estam em uso. 3) As

penitencias nào attraíam exclusão dacommunhâo christan,

mas todavia de certas partes do culto publico. A este respeito

diotinguiam-se quatro graus. O primeiro (Flehis, Tpox\*t>0iç)

consistia em que os penitentes, com vestidos análogos á

sua situação deviam conservar-se exteriormente á porta da

Egreja. Os do segundo ^rau [auditio ,
a%po*o<r) eram ad-

mittidos no interior da Egreja , mas só para ouvir a leitu-

ra dos livros sa netos e em um logar separado. No terceiro

(substratio
,

genuflcxio ,
vitomruoiç)

?
pronunciavam-se ora-

çoens em certos dias sobre os penitentes prostrados. Final-

mente no quarto (conúúentia evaraa
ç) ?

podiam como o

resto dos fieis , conservar-se próximos ao altar para a ora-

ção commum, porem ainda eram excluídos das oblaçoens

e da communhào. Todas estas exclusoens se designavam

também com o nome d^xcommunhoens (t). Mais para o

diante os quatro graus cessaram pouco a pouco de ser ob-

servados; porem a exclusão do serviço divino e dos sacra-

mentos foi eon&enada como pena ecclesiasticn debaixo do

nome d'excom unhão menor («). Esta ainda figura nos de-

cretos dos concílios- modernos [v) e nos regulamentos eccle-

siasticos dos protestantes. 4) O anathema
,
que separa da

(r) As provas em todos os penitenciários.

(s) C. 3.X.depcen.í5.37), Cone. Trid. Sess. XXV. cap. 3.

de rof., Benedict. XIV. de sjnodo dioecesana LiK X . _cap. IX . X.
(t) A distineçao d'estasexcommunhocns menores e do gran-

de anathema estava em a natureza das coisas e consequentemen-
te não foi imaginada mais tarde como alguns pretendem.

(u) Gratian.adc. 24.C.XI. q. 3., c. 2. X. de except. (2. 25),
c tO.X.decleric. excomm. (5. 27), c. 59. X. desentent. excomm.
(5. 39).

X

(v) Cone. August.a. 1548. c. 19., Cone. Constant. a. 1567.T.
I.Tit. 10.X.c.4.,Conc.Camerac. a. 1604. Tit. V. c. 3., Cone.
Puderborn.a. 1638. V. II. Tit. IV. c. 12.
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Egreja como do corpo do Christo o membro culpado (w).
Desde muilo cedo recebeu também o nome (Tcxcommu-
nhao («) , e agora é realmente compreliendido n'este vo-
cábulo (i/). Esta pena, assim como o reconhecem as con-
fissoens de fé protestantes (%) 9

.tem o seu principio em a
mesma natureza da Egrejtt e no exemplo dos apóstolos.

Segundo as circunstancias pode ser pronunciada com mui-
ta soíemnidade e apparato (a); porem isto não muda na-
da na essencial Para ter os espíritos de sobreaviso sobre es-

te immenso castigo era um antigo uso recordar annual-
mente aos fieis os crimes que o faziam merecer. D\ihi a
bulia que antigamente se lia com solemnidade todos os ân-
uos quinta feira sancta em Roma eem outros bispados (6).

(w) I. Cor. VJ 5., I. Tim. I. 20., c. 2Í .c. XI. q. 3. (Origen. c.

a. 217), c. 33eod. (Augustin.c. a. 412). c. 32eod. (Idem c a. 415)
(x) Se pois a excomm unhão estácollocada em opposiçãocom

o anathema , trata-se da excommunliao menor, c. 12. c.III q.
4.(Johanii. VJII.c. a. 873), Gratian. ad c. 24. c. XI. q. 3. y

c. 10.

X. de judie. (2. 1)' Se pelo contrario se distingue a excommu-
nliao e a exclusão dos sacramentos , a primeira é idêntica com
o anathema, c. 2. X.deexcept. (2. 25), c. 59. X. desentent. ex-

comm. (5. 39).

íy) C. 59. X. desentent. excomm. (5 29).

(z) A ugust. Conf. Tit. VII. de potestate ecclesiastica, Ilelvet.

Conf. I.Cap. XVIII, Belg. Conf. Art. XXXII., Gallic. Conf.

Art. XXXIII., Angl. Conf. Art. XXXIII.
(a) C. 106. 107. c. XI. q. 3. (Capp. incert.). Aprofunda con-

vicção d
,mna verdade é naturalmente acompanhada d'uma viva

aversão contra o erro ; d*ahi as ásperas formulas d
,excommunhão

dos tempos antigos. A mais acerba era a designada com o nome
d anathema Maranatha. Benediet.XIV. desvnododioecesanaLib.
X.Cap.I.N.°\II.

(6) Entre os exames ute hoje impressos d'esta bulia 7/i Orna
Domini o mais antigo é o d

, Urbano V.(1362), e o mais recen-

te o (1'Urba no VIII (1627). Nella.se encontra em o numero dos ex-

eommungados os piratas, aquelles que roubfío os navios naufra-

gados, despojam os peregrinos e subministram aos turcos armas

ou muniçoens de guerra. Estas disposiç 1 » ns e outras análogas

explicam-se pela parte que o papa desempenhava antigamente

no direito de gentes europeu.
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Na Egreja cTOiiente este costume é ainda agora observa-

do no offkio do domingo orthodoxo como lhe chamam. As
consequências do anathema eram tão rigorosas que, segun-

do o preceito dos apóstolos (c) , não se devia ter nenhuma
relação, ainda mesmo na vida ordinária com aquelle a

quem ella havia fulminado (d). Este principio, acolhido

no direito publico dos reinos germânicos, conduziu natu-

ralmente á proscripçâo civil (e). Todavia fizera m-se-lhe mui'

tas excepçoens em virtude das numerosas diífieuldades que

accarretava a observação (Teste principio (/), e a excom-

munhâo maior em que se incorria transgredindo-o foi subs-

tituída pela excommunhão menor (g). Mais para o dian-

te ainda esta pena se limitou ao caso em que aquelle que
se havia frequentado havia sido exeommungado nomiada-

mente por uma sentença judiciaria, e assignalado publica-

mente como tal (h). Em these geral a excomm unhão não

(c) Mattr,, XVIII. 17., II. Joann. 9-11. II.Tim. IV. 15.,

II. Thess. III. 14., I. Cor. V. 11.

(</) Can. Apost. 10. c. 19. c. XI. q. 3. (Statuta cccles. an-
tiq.), c. 24. eod. (Chrysost. c. a. 404), c. 7. eod. (Cone. Bra-
car. c. a. 572), c. 13. 'eod. (Isid. c. a. G30).

(e) A connexão estabelecida então entre a proscripçâo civil e

a excomm unhão explica como os concílios poderám por vezes pro-

nunciar simultaneamente a primeira sem ulteriores indaga-
çoens. Cone. Trid. Sess. XXV. cap. 19. de ref. Elles o faziam
em virtude do direito publico d'então, conseguinteinente por de-
legação do poder temporal; porque por si mesmos não tinham
direito para isso. Porem a Egreja em virtude d\im direito pró-
prio podia excluir dos seus tribunaes comoaceusadores, testemu-
nhas ou procuradores, o< excommungados. Da mesma fonte di-

manava a incapacidade de testar porque a intervenção do clero

era necessária tanto para a confecção como para a execução d'um
testamento.

(/) C. 103. e. XI. q. 3. (Greg. VII. c. a. 1079), c. 110
eod. (Urban. II. c. a. 101)3), c. 31. X. de sentent. excomm,
(5.39), (5. 39).

(9) C. 2. X. deexcept.(2. 25), c. 29. X. de sent. excomm.
c. 3. eod. in VT. (5. 11 ).

(h) Tal é a disposição da Const. Aã evHancJa promulgada
por Martinho V. no concilio de Constança Bencdicl. XIV. dà
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deve infligir-se senão com circunspecção e por motivos a
propósito (i). As penas civis que ella acarretava determi-

naram muito cedo a introduzir uma nova informação pe-

rante os tribunaes seculares, para as desviarem. Por isso a

sentença ecclesiastica deve ainda agora ser confirmada pelo

juiz temporal, segundo as leis austríacas. A pena não dura

senão até á emenda do culpado (£), e a reconciliação pôde

ter Iogar solemnemente segundo as circunstancias (/). 5) O
interdicto. Consiste na prohibição de certos actos do culto,

sem que para isso se dissolvam os laços da communhão v Na
cdade media applicava-se as mais das vezes a cidades ou

províncias que se haviam tornado culpadas d
1um grande

attentado contra a Egreja. Demais d^sso n^iquella mesma
época já se lhe haviam feito muitas modificaç.oens e exce-

pçoens (?n) , e agora está de todo fora d^so. II. As pe-

nas próprias dos clérigos sam : 1) a suspensão. Antigamen-

te , como todos os clérigos estavam regularmente ligados a

vima Egreja, a suspensão estendia-se tanto aos direitos da

ordem em geral como ao officio em particular (n). Na dis-

ciplina actual existem três espécies de suspensão: a da or-

dem somente se oecclesiastico não eslá provido de nenhum

officio, a do officio e da ordem conjunctamente (o) e a do goso

synorlo dioecesana. Lib. XII. cap. V. N.° IV. Foi inserta na
concordata com a nação alleman. Hartzlieim Cone. Germ.T. V.

p. 133. 147. Também é lembrado no Cone. Easil. Sess. XX.
cap. 2., Cone. Lateran. V. Sess. XI. §. Statuimus insnper.

(i) Cone. Trid. Sess. XXV. cap. 3. de ref. , Benedict. XIV.
de synodo dioecesana Lib. X. cap. I. II. III.

(fc) C. 11. X. de constit. (l. 2), c. 1. de sent. excomm. in

VI. (5. lij.

(/) C. 103. c. XI. q. 3. (Cap. incert.).

(m) C. 11. X.-de sponsal. (4. l),c. 11. X. de poenit. (.5.

38), c. 43.57. X. desent. excomm. (5. 39), c. 17. 19.24.eod.

in VI. (5. 11), c. 2. Extr. conim. eod. (5 10).

(n) C 32. D. L. (Cone. Ancyr. a. 314), c. 52. D. L.

(Cone. Uerd. a. 524), c. I. X. de cler. venat. (5. 24'.

(o) C. 7. §. 3. X. de elect. (l. 6} , e. 2. X. de calumn.(5.

2), c. 1. de sentent, et re judie, in VI. (2. 14).
,
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cias rendas do offieio somente (p). Ella pode ser pronunciada

por um tempo fixo, ou indeterminado, ou para sempre, mas

em todos oscasos deve ser precedida d 'admoestação e informa-

ção^). Uma pena muisimilhante á suspensão éaque pro-

hibe a um ecclesiastico a celebração dossnnctos mysterios e

a entrada da Egreja (r). @). Às penas disciplinares por in-

fracção á disciplina ecclesiastica. Estas podem ser : o reti-

ro em um logar determinado para fazer penitencia e entre-

ar-se á meditação, o jejum, e mesmo a detenção por uma
revê duração (s). Antigamente o clero inferior era mesmo

passível depenas affliçtivas (/). 3) A destituição. A esta pe-

na correspondia na antiga disciplina aquella que fazia des-

cer d^um^ ordem superior para butra inferior (u). Na maté-

ria dos officios tratar-se-had*esta e da transferencia que se a-

proxima d'ella na disciplina actual. 4) A exclusão doestado

ecclesiastico. Na antiga disciplina resultava de se cancellar

do cânon dos ecclesiasticos em exercício. Com effeito d 'es-

te modo era tornado a pôr ao nivel dos seculares e despo-

jado não só do seu ofíicio, senão ainda de todos os direiios da

ordem. Chamava se a isto deposição (v) ou antes degrada-

ção (10). Quasi que tinha logar nos mesmos casos em que
a excommunhão paia os seculares, e o effeito para aquelle

que havia sido objecto delia era não ser admittido senão á

(p) C. 16. de eleet. in VI. (1.6).

(</) C. 26. X. de-appellat. (2. 26).

(r) C. 1. 20. desentent. excomm. in VI. (5. II), Cone. Trirl.

Sess. Vl.cap. I. de ref.

(s) Para este fim a Egreja no tempo dos romanos já tinha
casas de correcção ou decanica, Gothofr. ad. c. 30. C. Th. de
haeret.(lG. 5).Os conventos também se empregavam nVste uso.

c; 2. c. XXI. q. 2. (Cone. Hispal. II. a. 619).
(t) C. I. c. XXIII. q. 5./Augustin.. a. 412), c. 6.c. XI. q.

(/) C. 1. c. XXIII. q. 5. (Augustin. a. 412), c. 6. c. XI.
q. 1. (Cone. Matisc. I. a. 531), c. 8. D. XLV. (Cone. Bra-
car. III. a . 675), c. 1. X. de ealumn. (5. 2).

(w) C 9. D. XXVIII. (Cone. AVocuís. a. 314).

^
(*') C 5. D. LXXXT. (Cone. Nicam. a. 325) , can. Apoat-.

0») C. 3. 5. D. XLVI. (Statuta cedes, antiq.) , c. í>. D.
LXXXI. (Cone Cabil. II. ;u 313.)

W. í, m B.
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communhão dos seculares (x). Agora a revogação doofficío

não attrae necessariamente a exclusão do estado ecclessasti-

co, e esta constilue debaixo do antigo nome de deposição

ou degradação uma pena particular (?/). Em quanto ao

mais não é usada senão para despojar preliminarmente de

sua dignidade eccíesiastica um clérigo sobre o qual tem de

ser executada uma pena civil pelo braço secular (::). Uma
símílhante degradação faz-se com muita solemnidade (a),

ò) A detenção temporária ou perpetua em um convento oil

piisão (ò). Antigamente ajunctava-se de ordinário á degra-

dação (c). Agora apenas se encontram mui poucos excm.

pios. 6). A relaxação ao bra^o secular. A ligreja deve en-

tão pedir que se poupe a vida do criminoso (d).

§. 187. — <2) Princípios geraes.

1 As penas ecclesiasticas não podem consistir em geral

senão na privação das vantagens outorgadas pela mesma
Egreja , conseguinl emente quando muito na exclusão da

communhão ou então etn espiaçoens a que o culpado se

submette voluntariamente para escapar a este castigo ex-

tremo. Por -conseguinte a excornmunhão éoquicio da dis-

(x) Can. Apost. 24., c. 13. D. LV. (Gelas. c. a. 494), c. T.

D. L. (Cone. Agath. a. 506), c. 4. X. deexcess. proelat. (5.31).

(y) C. 13.X. de vita ethonest. (3.1),c. 6.X. de paen. (5. 37).

(z) Nov. Just. 83. praef. §. 1. nov. 123. c.21., c. lO.X.deju-
dic. (2. 1), C.7.X. decrimin. fals. (5.20), c. 27. X. de V. S.

(5. 40).

(a) C.65. c.XI.q.3.(Cone.To!et. IV. a. 633), c. T. deha?-

ret.inVI. (5.2), c. 2.depoen. iu VI. (5. 9) , Cone. Trid. Sess.

XIII. cap. 4. de ref.

(6) C. 35. X.desent. excomm.(5 39), c. 27. §. 1. de V.S,

(5. 40). c. 3. depoen.in VI. (5. 9).

(c) C. 13. D. LV. (Gelas. c. a. 494), c. 7. D. L. (Cone. Agath.

a. 506), c. 8. D. LXXXI. (Cone. Cabilon. II. a. 813), c. 7.

D. LXXX. (Eugen. II. a. 826), c. 4. X. deexcess. prcelat. (5. 31),

c. 6.X.depoen.í5.37).
yl) C. 4.10.X- de judie. (2. l), c. 9. X. dehreret. (5. 7). e. 10.

X. de V.S. (5. 40).
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ciplina ecclesiastiea. Quando a Egreja pronuncia também
penas civis 6 em virLude d'uma jurisdicção que lhe é con*

ferida polo poder temporal. As penas ecclesiasticasdjvidem-

se segundo os differentes pontos de vista. Urnas sam {jura-

mente curativas ou simples censuias e nâo pesam sobre o

culpado senão em q ranto não entra em si, e não offerece

uma satisfação proporcionada; outras sam verdadeiras vin-

dictas (posnoe vindicativce) ou expiaçoens devidas á justiça

pela falta commettida. As censuras são a excornmunhão, o

intcrdieto e a suspensão pelo menos a de tempo indifmido

(e). Também se distinguem as penas em que somente se incor-

re pela sentença dojuiz (jpoznoe, ferendoz sententioc) eaquel-
las que a lei faz dimanar directamente do mesmo facto co-

mo se houvessem sido pronunciadas (pacnoc lales senteutix).

Esta distincçâo nao tem por certo muita importância na
pratica, porque a ignorância exempta das penas da segun-
da classe, e para a verificação do facto que dá logar a isso

sempre é necessário em ultima analyse urna informação ju-

dieiaria e, uma sentença que declare que se mereceu real-

mente a pena!(/). Toda\ia o uso demasiado frequente de
censuras da segunda classe 6 com razão censurado, (g).

§ 188. — C) Dos tríbunaes.

Os tribunaes em matéria disciplinar sam differentes
em razão do objecto. 1. Os delidos ecclesiasticos eram an-
teriormente processados perante o bispo em pessoa ; em se-

guida o seu conhecimento foi annexado aos synodos e aos
arcediagos; porem o concilio de Trento despojou-os dãju-
risdieçào disciplinar para a reservar exclusivamente ás cú-
rias episcÒpaes (li). O mesmo suecedeu nas Egrcjas grega

l» C.20.X. deV.S.f5.40).
(/) Ç. 19-dehairet.in VI. (5. 2),. ciem. 2. qV pccri. (f>. 8).

(g) Eonedict.XIV. de synodo diocesana Lib. X.cap. I. II.
ur. l

(A) Cone. Trid. fíess. XXIV. cap. 20 de ref.
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e russa. Em ínglaterra, ainda ha juncto aos tribunaes d'ar-

cediiigo-; veriadores synodaes (sidesmen
,
questmen) para o

processo dos delidos. Em quanto ao mais o seu officio é

muitas vezes reunido ao dos anciãos (churchwardens). Na
Suécia, aonde as penas ecclesiasticas, sam conservadas pa-

ra a manutenção dos costumes , as mais leves sam pro-

nunciadas pelos conselhos ecclesiasticos e os consistórios, as

mais graves pelos tribunaes seculares, e a grande excomu-
nhão pelo rei. Na Dinamarca e na Holíanda , a discipli"

na está debaixo da salvaguarda dos conselhos ecclesiasticos,

A jurisdicção disciplinar em Allemantia
,
quando ainda se

exerce pertence aos consistórios e tribunaes seculares. IF.

No Oriente os presbyteros e diáconos accusados dedelictos

ecclesiasticos eram citados perante o bispo somente (i). No
Occidente , o bispo devia associar-se outros (k) ; todavia

esta pratica perdeu-se d'ha muito. Porem agora estas ao-

cusaçoens sam puramente da alçada do tribunal episcopal.

O mesmo succede em Inglaterra. Na Hollanda , a disci-

plina sobre os ecclesiasticos pertence á regência provincial;

na Dinamarca, ao tribunal do preposito reunido duas ve-

zes por anno em cada bispo pelo baillio e o bispado reuni-

dos. Pelo contrario na Suécia devolveu-se esta jurisdicção

aos tribunaes seculares; somente um delegado do consistó-

rio assiste ás sessões, e a sentença de deposição é executa-

da pela auctoridade ecclesiastica. Nos paizes allemaens, as

causas d Vsta naturesa sam processadas no consistório ou

também nos tribunaes civis. 11 i. As accusaçoens contra

um bispo, em conformidade com a ordem gerarchica, de-

viam ser intentadas perante o metropolitano e o concilio

provincial (/) ; as contra um metropolitano perante o exar-

ei C.6.c.XI.q.3.Conc. Antioch. a. 332), c. í^jfcXXI. q,

.<>. (Idem eod.), c. 29. C. deepisc. audient. (I. 4), Nov. Just. 137.

c. 5.
'

(k) C. 3. c. XV. 7. (Cone. Cartri. I. a. 348), c. 4. eod.

(Codc. Carth.II. a. 390), c. 5. eod. (Cone. Carth. III. a 397), c,

1.7. eod. (Conc.Hispal.il. a. 619), Cone. Tribur a. 895. c. 10.

(I) C, 1. 5, c. VI. q. 4. (Cone. Antioch. a. 332) , c. 3. c,
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ca da diocese (m) ou no Occidente perante o papa (n)
;

em fim as contra um dos grandes exarcas ou patriarcas pe-

rante o papa como primeiro d'elíes (o). Porem mais para

o diante no Oriente os bispos por seu próprio interesse fo-

ram sujeitos á jurisdicçâo immediata de seu patriarca (p).

No Occidente também os bispos accusados invocavam fre-

quentemente a sé de Roma, cuja decisão se devia esperar

iTaquelIe tempo (q) , e finalmente todas as accusaçoens

graves tendentes á destituição d'um bispo foram reservadas

ao papa (r). Este principio ainda agora está em vigor (s).

Na Rússia, os bispos dependem do synodo; na Inglater-

ra do seu arcebispo, na Suécia e Dinamarca do rei. IV.
A appellação d\im presbytero condemnado era antigamen-

te conferida ao metropolitano e ao concilio provincial ou
aos bispos visinhos (/). Agora segue se a mesma ordem que
nas outras causas ecclesiasticas. As appellaçoens dos bispos

XV. q. 7. (Cone. Carth. T. a. 348), c. 4. eod. (Cone. Carth.
IT. a. 390), c. 46. c. XI. q. 1. (Cone. Cbalc. a. 451), Nov.
Just. 123. c. 22. nov. 137. c. 4. 5.

(m) C. 46. c. XI. q. l. (Cone. Chalc. a. 451) , Nov. Just.
1215. e. 22. nov. 137. c. 4. 5.

(n) Epistola romani coneilii a. 378. ad Gratian. et Valen-
tin. impp. e. 9. , Rescriptum Gratiani a. 379. ad Aquilmum
vicarium urbis e. 6. ScbcÉnemann Épist. Rom. pontif. T. 1 p
359. 364), Greg. M. epíst. Lib. VII. (ai. IX.) epist. 8. (e. 45.'

C IT. q 7).

(o) As provas em Blascus de eoliect. Isidori Mercat. Can
IX. §. I. (Gallíjnd. T. II. p. 69-72).

~

{p) Cone. Constant. IV. a. 869. c. 26.

{q) Gregor. IV. epist. I a. 835. (c. U. e. II. q.6.).Leon.
IV. epist. II. a. 850 (e. 3. c. II. q. 4. ), Nícol. I. a. 865. ad
episc. Galltae (Mansi T. XV. col. 693-700).

(»•) C. 2. X. de transi, episeop. (l. 7).
(s) Cone. Trid. Sess. XIII. e. 8. Sess. XXIV. c. 5. de

rcf.

(0 C 2. c. XXI. q. 5. (Cone. Antioch. a. 332), e. 4. c.
Aí. q. 3. (Cone. Sardic. a. 344), c. 5. eod. (Cone. Carth. II.
a. 390), c. 35. c II. q. q. (Cone. Milev. a. 416), e. 29. C. de
episc. audient. (1. 4).
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eram antigamente feitas para a sé de Roma (u) ; agora is-

to não é applicavel senão aos delictos leves.

§ 189. — D) Do processo (*?).

Greg. V. I. Sext. V. 1. de accusationibus , inquisitionibus et

denunciationibus, Greg. V. 2. De calummniatoribus, V. 22.

De collusione detegenda , V. 34. De purgatione canónica, ».

35. De purgatione vulgari

Desde os primeiros tempos houve para a punição dos

delictos tribunaes regularei em que o bispo , rodeado

dos seus presbíteros e diáconos, ouvia o accusador , o ac-

tusado e as testemunhas , e segunde os seus direitos res-

pectivos pronunciava a excommunhão ou outras pena* ec-

clesiasticas («?). Este processo era egualmente seguido con-

tra os eeclesíasticos aecussados perante o bispo ou um con-

cilio (x). Alem d'isso o bispo, na falta cTacciisaçãoj devia

lambem processar çTofficio os delictos que chegassem ao seu

conhecimento (i/). Este processo d
1

officio dos delictos re-

cebeu ulteriormente uma forma mais determinada na orga-

ttísaçào dos tribunaes synodae* ; verdade é que o processo

ficou na essência uma informação d*òfficío 5
porem como a»

aecusuçoens eram produzidas por pessoas determinadas , as

(tt) V. a este respeito pag. 115. nota c, e pag. 116. nota e.

(v) F. A. Biener trata c^elle a fundo segundo o seu costu-

me em seus Beitriige zu der Geschichte des Inquisitions-Proces-

ses. Leipzig 1827. 8.

(w) Tertullian. (f21f>) Apologet. c. 39. , Constit. Apost.

1T. 4(5-55. A passagem de S. Agostinho no c. 19. e. III. q. 1.

não 6 contrario, porque falia unicamente do que um bispo co-

mo pastor d'a!ma deve fazer quando um dei teto em vez de lhe

ser patenteado por meio çTaccusação lhe chega secretamente ao

conhecimento.

(x) I.Tim.V. 19., c. 4. c. II. q. 3. (Cone. Eliber. a. 31 3.),

e. 5. e. XV. q. 7. (Cone. Carth. III. a. 397). Encontram-se

muitos exemplos em Devoti Instit. cânon. Lib. IV. §. 5.not.3.

(y) C. 16. D. XLV. (Origen. c. a. 217).
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testeslemunhas synodaes e publicamente por intimação do

bispo, debaixo (Teste ponto de v islã approximava-se do pro-

cesso d
,

accusação. Desta analogia dimanavam muitos prin-

cípios communs. Deste modo nào era necessária uma ac-

cusação formal ou uma demonstração individuada a respei-

to dos delictos notórios e públicos (a). Os delidos nâo

notórios deviam ser convenientemente provados, e n*aquel-

la occasiào fazia-se primeiro uso da prova testimonial em
conformidade com os princípios perpetuados do direito ro-

mano. Se esta prova era impossível ou insufficiente recor-

ria-se aos princípios do processo germânico; os accusados

seculares deviam então expurgar-se da âccusaçâo por um
juramento e pelo auxilio de eojuradores, e ainda mais por

um juízo de Deus («) se fossem de condicçao inferior, o ne-

gocio estivesse muito intrincado ou as suspeitas fossem mui
graves. Nâo obstante as prohibiçoens dosjpapas (b) esta pra-

tica parece ter sido seguida com demasiada frequência nos

tribunaes synodaes, particularmente em Aliemanha. Ern
quanto aos clérigos, hesitou-se a principio em 09 sujeitar ao
juramento d^xpurgaçâo

;
porem os papas o apoiaram, por-

que era bem adequado ao caracter de veracidade do clero

e o punha ao abrigo dos juízos de Deus (c). Todavia não era

mais do que um direito, e de nenhum modo uma obrigação
(d) , até que Carlos magno, depois de muitas negociaçoens

fez uma regra d^sio e iTeste ponto collocou os clérigos ao

(z) C. 15. c. II. q. 1. (Ambros. c. a. 334), c. 16. eod. (Xi-
col. I. a 868), c. 17. eod. (Stephan. V. c. a. 885).

(cr) C. 24. c. XVII. q. 4. (Cone. Mogunt. a. 847), c. 15.
c. II. q. 5. (Cone. Tribur. a. 895.), c. 21. 25. eod. (Cone.
Salegunst. a. 1022).

(b) C. 22. e. II. q. 5. (Niçol. I. a. 867), c. 20. eod. (Stephao.
V.c. a. 886); c. 7.§. l.^eod. (Alexand. II. c. a. 1070), c." 1.23.X.
depnrgat. vulgar. (5. 35).

(e) C. 6. c. II. q. 5. (Gregor. I. a. 592), c. 8. 9. eod. (Idem a.

599), c. 7. eod. (Idem a. 603), e. 5. eod. (Gregor. II. a. 726).
(d) C. 18. e. II. q. 5. (Leo TH. a. 800). As falsas decretais

sam concebidas no mesmo espirito. Comei i repist. II. c. I. [c. 1.

2. 3. e. II. q- 5), Sixti IjLI. epist. III. (e. 10. e. II. q. 5).
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nivel dos seculares (e). D'esde aquelle tempo o juramento

com cojuradores foi o modo regular d 'expurgação (purga-

tio canónica ) dos eeelesiasticos accusaçâo pelo juizo de

Deus (pitrgatio vuJgaris) nào tornou a ser imposta -aos clé-

rigos nos tribunaes eeelesiasticos. Em compensação tinham

uma particular na eucharistia (g). Por fim todos estes ele-

mentos receberam o seu desin\ol\irnento d^nnocen io III

com muitas modificaçoens. As suas leis consagram cinco

systemas de processo distinctos , a saber: a accusaçâo, in-

quisição, denuncia, excepção e o caso de notoriedade (/i).

A accusaçâo ficou em summa o que era no antigo direito.

A inquisição ou sollicitação dWficio devia intervir para a

manutenção da ordem quando não se apresentando ninguém

como aceusador , um rumor publico apoiado d'uma vero-

similhança designava todavia um culpado (i). NVste caso

reentrava aquelle em que até então havia lido logar o ju-

ramento d^xpurgação ; somente se modificou o uso d
7

este

juramento. Com effeito , debaixo do temor bem fundado

de perjúrio, o reo não tornou a ser auetorisado a expur-

o-ar-se pelo juramento sem outra forma de processo. Em pri-

meiro logar devia proceder-se á informação dWficio, depois

da qual se facultava ao juiz o recorrer a este modo d^x-

(e) Benedicti Levite Capitular, lib. I. c.35.36.(c. 19. c. TI.

q. 5), 370. lib. III. c. 281. A authenticidade d'estes textos não

está todavia fora de duvida.

(/)C. lô.c.II.q. 5. [Hincmar. a. 850], c. 12. 13. eod. (Capp.

incert. c. a. 900), c. 17. eod. [Innoceut.. II. a. 1131], c. 8. X.
decohab.cleric. [3.2], c. 10. X. de aceusat. [5. l], c. 7. 8. 9. X.

de purgat. cânon. [5. 34].

(g) C.23 26. c. II. q. 5. Cone. Wormac. a. 868], c. 4. eod.

[Cone. Tribur. a. 895]. Sabe-sc que Gregório VII se expurgou

assim com Henrique IV.

(h) Estes cinco modos dimanados dos c. 16. X. de aceusat.

c. 31.X. deSimon, [5. 3].

(i) C. un. X. uteccles. benefic. sine deminut. confer. (3. 12),

c. 31.X.desimon [5. 3.] c. 17. 24. X. de aceusat. [5. l]. Aseon-

diçoens mais particulares (Teste processo sam especificados noc.

21.X. de aceusat. (5. I.)



DIREITO ECCLESIASTTCO. 417

purgação para a completar (k). Em quanto á expurgação

pelo juízo de Deus, foi realmente abandonada então (/). A
denuncia tal como adispoz Innocencio III, assimilhava-se

por um lado a um processo d'accusação moderado , e sa

encontrava por outro lado com a informação dWficio. Dis-

tinguia-se da primeira pelas consequências menos severas

tanto para o accusador como para o accusado; da seguida m
que o denunciante podia tomar parle na prova.O caracter pró-

prio da denuncia consistia em que se ella apresentava verosimi-

lhança, ainda mesmo sem ser apoiada por um rumor publico,

dava logar á uma informação dWficio (???.). O processo d'ex-

cepção tendia a estabelecer sobre a imputação d'um de-

licio a incapacidade d^quelle que queria representar o pa-

pel d'accusador ou testemunha , ou então sollicitava a or-

denação ou um officio. O seu gérmen já se encontra no an-

tigo direito (n)
;
porem as decretaes desinvoheram-o (o).

Em fim o processo em caso de notoriedade baseava-se nos

antigos princípios (p). Não obstante esta diversidade de pro-

cesso os tribunaes synodaes continuavam a subsistir com sua

praticar costumada. Todavia "as disposiçoens d 'Innocencio

III tiveram para estes mesmos tribunaes o resultado im-
portante de que a denuncia d'um vereador não fosse im-
mcdiatamente seguida do juramento d'expurgação, mas sim

d^ma informação regular d'officio (q). Actualmente o pro-

(fc) C.19. c. 21.§. 2.X. de accusat. (5. l), c. 10. 12. X. de
purgat. cânon. (5. 34), Glossa ad c. 6. c. II. q. 5.

(/) E' este o motivo porque vários textos do antigo direito

foram modificados por oeeasião de sua inserção nascompilaçoens
de decretaes. c.I.X. de purgat. cânon. (5. 34), c. 2. X. depceni-
tent.(5.38).

(m) C. 14. 19. X. de accusat. (5. l).*

(n) C. 22. c. II. q.7.(A.ugustin. a. 387), c. 24. eod. (Cone.
Tolet.IV.a.G33), cl. D LXXXI (Augustin. c. a. 412).

(o) C.2.§.I. X. de ordin. cognit. (2.~ I0),c. 1 . X. deexcept.
(2.25), c. 16.23. X. de accusat. (5. 1).

[p) C. 23. X. de elecL. (1. 6), c. 21.X. dejurejur. (2. 24),
c 8. 10. X. decohab. cleric. (3.2), c 24. X. deaceusat. (5. l), •

c. 31.X. desimon. (5.3), c. 15. X. de purgat. cânon. (5 34), c.

?». X de V. S. (5. 40).

(//) C. I. §. 4. de censib.inYI (3. 20).

w. i. n a.
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cesso 6 regulado pelas leis e praxe de cada paiz cuja base

é sempre formada pelo direito das decretaes.

§ lí)0.— V. DoSystema dos impostos. A) Contribuiçoens

regulares dos seculares.

Greg. III. 30. Sext. III. 13. Ciem. III. 8. Extr. coram. III.

7. De decimis, primitiis et oblationibus.

Sam necessários rendimentos á Egreja para sustenta-

ção do culto e de seus ministros, e na falta d 'outros recur-

sos sam as pessoas que gosam das vantagens dacommunbão
que devem «ubministra-las. Em conformidade com este prin-

cipio; erigiu-se desde os primeiros tempos , debaixo da for-

ma dVblaçoens
,
primícias e dízimos, impostos peimanen-

tes, e estes impostos eonservaram-se em parte até hoje co-

mo porção regular dos bens da Egreja ; e por esse motiva

se tratará d'isto ainda em o sexto livro. Em uma associa-

ção voluntária como a Egiéja estes e outros impostos sam

de sua natureza preslaçoens livres e deveriam na applica-

çâo ser tratados como taes quarito fosse possível. Porem o

conflícto dos interesses materiaes não o permitte sempre, e

o poder temporal viu-se muitas vezes no caso de affiançar

por meios de coacção a solução de similhantes contribui-

çoens. Por outro lado a auetoridade secular pode também

pretender n'esta matéria o direito de verificação, <e tomar

medidas na sua legislação a fim de que os fieis não sejam

sobrecarregados d 'impostos ecclesiasticos.

§ 191.— B) Impostos occasionaes.

Os impostos occasionaes sam. I. Os emolumentos dos

ecclesiasticos {jura stolce) em razão de certos actos do seu

ministério. Em rigor as funeçoens do culto deviam ser pre-

henchidas gratuitamente ; com tudo os dons voluntários eram

auetorisados e a diffic uldade dWontrar uma indemnisa-

ção ccnvinhavel fez d*ísto pouco a
\
ouço uma observância
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regular (r). O mesmo uso subsiste debaixo de differentes

nomes no Oriente e nos paizes protestantes. Em alguns paí-

zes os mesmos membros de confissoens estrangeiras domici-

liados no território d^ima paroehia estam sujeitos ao pa-

gamento dos direitos dVstola ao seu reitor; porem esta obri-

gação é sempre fundada nas disposiçoens particulares do di-

reito publico que dam o império a uma religião e não re-

conhecem como authen ticos senão os actos redigidos pelos

seus ministros. Jl. Os documentos necessários para o regu-

lamento dos negócios ecclesiasticos obrigam os diversos ór-

gãos da auctoridade a associar-se um maior ou menor nu-

mero d^mmanuenses para a sustentação dos quaes devem
concorrer equitavelmente aquelles que se aproveitam dos

seus serviços. D'ahi procedem os direitos de chancellaria pa-

ra a expedição de certos actos, particularmente d^quelles

que contem dispensas ou outras concessoens similhantes (s).

Para previuir toda a arbitrariedade, os direitos da chan-

cellaria romana foram mui cedo (1316) estabelecidos em
um pé determinado (/) , e com o tempo fez-sede tudo uma
tarifa individuada (n). Na chancellaria está cgualmeníe
fixado o custo dos diversos actos» II J. Circumstancias ex-

traordinárias podem dar logar a uma imposição de subsídios

(r) C. 42. X. de simon. (5. 3).
(s) E1 um erro grave representar como preço da absolvição

ou da dispensa estes direitos unicamente percebidos para a ex-
pedieção dos actos. Acaso nao ha também na administração da
justiça custas de processo, direitos do sello e outras despezas
o oxpedicçao?

( ) C. un. Extr. Johann. XTÍ. de sent. excomm. (13).
(u} As antigas taxas da chancellaria romana tem sido fre-

quentemente publicadas, em Roma 1512 e 1514, Colo i ia 1515
e 1 õ 2 3 , Paris, 1520, Wittenburg 1530, no decimo quinto vo-
lume da grande compilação apparecida em Veneza com o titulo de
Traciatus

, depois pelos cuidados de Liur, Bank em Fratnek^r
em 1651, e em Herzogenbusch em 1700. Uma taxa mais moder-
na em dita de 1616 encontra-se em Rigant. Commentar. in re-
gulas cancellar. aposto1

.. T. IV. p. 115. A mesma foi publica-
da debaixo do titulo de Taxa da Chancellaria romana. Roma
J744. 12.



420 DIREITO

(subsidium charitativum) (v)
?
* todavia apenas existem mui

poucos exemplos (iv).

§. 192.— C) Encargos particulares do clero.

Greg. III. 39. Sext. III. 20. Ciem. III. 12. Extr. comm.III.
10. De censibus, exactionibus et procurationibus.

Os ministros da Egreja eram antigamente sujeitos a en-

cargos e impostos particulares, porque se podia suppor que

homens como elles mantidos com os bens da Egreja, e pe-

la maior parte mui ricamente, estavam tanto mais dispos-

tos a concorrer para os seus fins. Os seus principais impos-

tos eram: I. O cathedruticum tributo annual que todas as

Egrejas da diocese pagavam em forma d'homenagem á sé-

episcopal. Solvia-se ordinariamente em dinheiro (x) , e al-

gumas vezes em espécie (3/). Era geralmente apresentado na

assemblea annual que se seguia á festa de páscoa, e d'tthi

se denominava também synodalicum {%). Actualmente

perdeu-se o seu uso na maior partes dos paizes catholicos

(a). Na Inglaterra ainda subsiste; e assim também na Egre-

ja grega, somente debaixo doutro nome. li. O alojamen-

to (procuratico
,
parata , circada ,' circatura, comcstio, al-

bergaria, mansionaticum , servitium ,
fodrum) devido ao

superior e eclesiástico durante avisila. Para prevenir os abu-

sos, este encargo foi determinado desde logo pelas leis tan-

(v) C. 6. X. de censib. (3. 39) , c. I. de poenit. in VI. (5.

10), c. uri. Extr. comm. censib. (3, 10).

(w) N 'estes últimos tempos foi dado um exemplo pela ordem

do gabinete de Prússia de 3 d'abril de 1825, que auetorisa os

bispos a perceberem de cada baptismo, ca amento e enterro, um
moHico direito para a conservação das egrejas cathedraes.

(x) C. I. c. X. q. 3. (Conc.Bracar.a.572),c. 8.eod.(Conc.

Tolr'. VII. a. 646).

(y) Capit. Carol. Calv. apud Tolos. a. 844. c. 2. 3.

(z) C. 16. X. de off. jud. ordin. (I. 31).

(a) Benedict. XIV. de synodo dicecesana Lib. V. cap. VI.

VII.
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to ecclesiasticas (b) como civis (o). Tomaram -se disposiçoens

similhantes durante a edade media ate o concilio de Tren-

to (d). Debaixo de nenhum pretexto se podiam exigir re«

muneraçpens em' dinheiro (c) ,* somente era permittido resga

tardo visitador a despezn em espécie mèdiaíite uma compo-

sição pecuniária y). D'ahi proveio em Inglaterra umn con-

tribuição permanente em favor dos arcediagos, que todavia

não visitam. Na Dinamarca e em muitas partes dWHe-
manha os regulamentos ecchsiasticos consagram também um
direito de visita e de despesa, todavia não a cargo dos ec-

clesiasticos porem dos communs. Ill, No século XíTl em
que os benefícios eram muito ricos, os papas concediam ás

vezes a bispos para pagamento de suas dividas o privilegio

de perceber o primeiro anno de rendas de todos os benefí-

cios que vagassem no intervallo de dois , três, cinco ou se-

te annos (g). Mais para o diante em circunstancias criticas

exerceram por vezes esse direito em seu beneficio. Deste

modo Clemente V o estabeleceu (1305) sobre os beneficio»

cPInglaterra que vagassem nos dois annos seguintes, eJoão
XX íi (1309) sobre os de todos os paizes, vagos no espaço

de três annos (It). Porem este systema de contribuição não
es f á já em uso; porque asannatas quesub istem ainda não
sam percebidas de todos os benefícios, porem somente d'a-

quelles que concede o papa, e essas pertencem a outra clas-

fe. IV. Em conjuneturas particulares os papas e os concí-

lios submetleram os ministros da Kgreja ao pagamento da

(b) C. 6. c. X. q. 3. (Cone. Tolet. ITT. a. SSfi), e. lO.eod.
(Pela*. II. o. a. 590), e. 8. eod. (Cot.c. Tolet. VII. a G4(>),c.
7. eod. (Cone. Cabil. I?. a. 813=.

(c) Capit. Carol. Calv. apud. To'os. a. 844. c. 4. G.
{d) C. 6 23. X. de censib. (3. 39) , c. mi. Extr. eomm.de

censib. (3. 10), Cone. Trid. Sess. XXIV. eap. 3. de ref. Be-
nedict. XIV. de Synodo dicecesana Lib. X. oap, X. N.° VI.

{e)) C. I. §. 5. e. 2. de censib. in VI (3. 20).

(/) C. 3 de censib. in VI. (3. 20), Cone. Trid. Sess. XXIV.
cap. 3. de ref.

n\ n
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-
^eTes-.iaVí^l.S.)

[h) C, II. Extr. conim. de praebend. (3. 2).
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decima ou d'oulra fracção de seus rendimentos a titulo de

subsidio extraordiuario (exartio); por exemplo para occor-

rer ás despesas das cruzadas (decirnce saladinco) e erigir no-

vas cadeiras (i), Era todavia um recurso de que senão de-

via abusar (k). V. Em Inglaterra, flenrique VII 1. (1534)
nâo aboliu os impostos percebidos pelo papa senão para fa-

zer pesar sobre o episcopado e outros officios ecclesiasticos

um ónus muito mais oppressivo, a saber a anticipação da

renda inteira do primeiro anno e da decima parte da ren-

da annual (/). Para este fim mandou fazer (1535) uma ava-

liação exacta dos bens e rendas de cada Egreja , mosteiro

ou estabelecimento (m). Mais para o diante, a rainha An-
ua consagrou este producto ao melhoramento dos parochos

mais pobres, e creou dVIle um fundo perpetuo que admi-

nistra uma corporação especial (govcrnors of the bounti/ of

queen Annz) {ri). Na Suécia, o rendimento dos ecclcsias-

ticos está gravado com uma immensidade de leves impos-

tos diversamente lançados nos interesses da Egreja.

§ 193. — D) Tributos cobrados pela Sancta-Sé.

As possessoens ou patrimónios de que a Egreja roma-

na havia sido mui cedo dotada eram propriamente desti-

nadas á administração do bispado de Ruma, e se acharam

msufficientes*quando o tempo elevou o papa a uma posição

que tornava necessárias enormes despesas no interesse de to-

da a Egreja, e mesmo do direito das gentes europeu. Es-

ta razão determinou os príncipes e povos a fazerem affluir

para elle os subsídios debaixo de diversos títulos e formas.

(/) Cirro. I. de magistr. (5. I), Cone. Trid. Sess. V. cap.

I. Sess. XXI11. cap. 18. de ref.

{k) C.6. §. T. X. de eensib. (3. 39).

*(/) Statut 26. Henr. VIII. c. 3. §.9.
(m) Este trabalho foi recentemente impresso na compilação

d*actos públicos publicada pelo governo inglês. Valor ceclesiasti-

cus temo. Henr. VIII. institutus. 1310-34. VI. vol. foi.

(n) Statut 2. et S.Ann. c. 11.
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Alem d'aquelles que já se mencionaram , devemos lem-

brar particularmente os seguintes : I. Uma contribuição

directa imposta por fogos para o papa. Este censo romano
(Romfeoh, denarius S. Petri) foi pago em Inglaterra des-

de o século VIU, todavia nâo sem frequentes interrup-

çoens. O patriarca grego percebia um similhante porem

somente nos limites da sua provinda. II, Mais para o

diante os príncipes, que segundo o espirito d^quelle tem-

po sollicitavam e obtinham frequentemente dos papas o

titulo de rei ou recornmendavam os seus reinos á protecção

especial do pae da chrisíandade , obrigara m-se geralmente

ao pagamento d^um tributo annuai em signal d'homena-

gem, A Polónia, Inglaterra, Dinamarca, Norwega, Sué-

cia , Portugal , Aragão e Nápoles pagaram dVstes censos.

III. Muitas Egrej&s e conventos pagavam subsídios simi-

lhantes quer como penhoi de protecção
,
quer em reconhe-

cimento de privilégios (o). Este rendimento era mui con-

siderável.

§ 191. — E) Tributos sobre a collação dos officios. 1)
Introducção histórica.

A collação dos officios também davalogar a impostos es-

peciaes cuja origem remonta a uma época remota (p). Com
quanto se tenha reconhecido em todos os tempos o princi-

pio de que a ordenação se deve conferir gratuitamente (q),
o uso nâo deixou dMnlroduzir , sem duvida debaixo da in-

(o) C. 3.X. deprivileg. (5. 33).

(p) Pode recorrer-se utilmente ao livro consuario da Fgreja
de Roma do a imo de 1 192 redigido pelo cardial Censius, que mais
tarde veio a ser papa com o nome tíMIonorio III. Está impren-
so em Muratori Antíquit. Ttal. med. avi. T. IV. p. 851. V. a
este respeito Pertz ItalienisoheReiseS. 89-99.

(</) Can. Apost 28., e. S.c.I.q. l.(Cone. Chalced. a 451)
c. 31. C. de episc.(l. 3)', nov. .Tust. 123. c. 2.. c. 22. c. I. q.l]
(Lonc. BVaèar. II. a. 572), e. 3. D. C. .(Gregor. I. a.59f^,c. llf.
117. c. I. q. i. (Idem eod. ann.), Cone. Trid. Sess. I. eap, i ,

do ref. i
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fluência d"'insutuiçoens romanas (r) remuneraçoens (o »>*&!«,

consuehidines) ?
que depois da ordenação tocavam tanto ao

ordenante pelo seu próprio leito (pro inthroriístiás), como
aos seus secretários (notará). Justiniano sujeitou-os a pro-

porçoens fixas (s). Na chancelhiria romana seguiam-se na-

turalmente os mesmos passos a respeito dos bispos confirma-

dos ou sagrados em Roma (í). Com tudo a taxa foi modi-

ficada , nâo se sab.eem que época, e estabelecida na razão

d^im anno de rendimento moderadamente avaliado (n).

Os metropolitanos exigiam uma retribuição similhante dos

bispos que sagravam; os bispos e cabidos em razão dos be-

nefícios que concediam. Em conformidade com este uso,

Bonifácio IX prescreveu (1393) a devolução ao thesoirodo

papa d^unctade das rendas do primeiro anno dos benefí-

cios cuja concessão dimanava de Roma (v). No concilio

de Constança todas estas percepçoens foram na verdade as-

signaladas entre os pontos para reformar (iu) ; porem na im-

possibilidade de designar alguma outra fonte de productos

(?•) No paganismo, a dignidade de pontífice não se obtinha

senão com grandes despesas, Sueton. Calig. 22., Claud. 9.

(s) Os cinco patriarcas pagavam vinte livras d\>iro ou 1440
soldos • os mais arcebispos e bispos pagavam em razão d.e seus

rendimentos de 100 a 120 soldos ao ordenante, e de 300 a 600
soldos aos empregados da chancellaria. Nov. 123. c. 3. No cle-

ro inferior os direitos não podiam nunca exceder a somma dos

frucfós d^um anno ;. nov. 123. c. 16. A inscripção (e^pariía, insi-

mudio) no registo, matricula da Egreja devia ser gratuito; nov.

56. c. I. , nov. 131. c. 16.

(t) C. 4. c. I. q. 2.(Conc.Roman. a. 595.)

(?/) Pretende-se que já se tratara d'ella na lectura Hostien-

sis ad C. Inter coetera 15. X. de offic. jud. ord. (I. 31). Porem
e um erro nascido do coinmentario de Johannes Andreae sobre

este texto.

(v) Oderic. Raynald ad ann. 1392. c. I. Ingravescentisbus-

querei pecuniária? difficuitatibus ob contínuos armorum frago-

res sanxit, ut redigendorum ex omnibus sacerdotiis, quae a sede

apostólica conferrentur , vectigalium
,

qua? primo labente anno

obvonircnt, dimidia pars in fiseútri pontificium iivfenetur.

[w) Cone. Constant. Sess. XI.
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para a manutenção da chancellaria da Sancta-Sé, tiveram

de se ater em geral ao antigo estado de coisas (x)
,
que a

nação alleman consagrou mesmo de novo na sua concorda-

ta (y). O synodo deBasilêa encetou a obra com maispres-

tesa, e$ depois de haver promettido preliminarmente em
termos geraes uma indemnisação, supprimiu totalmente os

direitos de confirmação e asannalas(s)
;
porem a execução

falhou quasi por toda a parte contra a difficuldade , d'en-

contrai* a tal indemnisação; e mesmo em Allemanha, onde

a convenção dos príncipes havia adoptado estes decretos de

Basilea, viram-se obrigados a reproduzir textualmente na

concordata de Vienna (1448), a clausula do pacto da nação
alleman em Constança relativa a este assumpto.

§. 195— 2) Direito actual.

Segundo o que deixamos dito, é fácil de computar as
difíerentes taxas ainda hoje usadas. Sam : I. As remune-
raçoens honorificas pela concessão do Pallio. II. Os scr^
vitia communia cuja prestação está a cargo dos bispados, e
abbadjas consistoriaes, e oquantum egual ao valor dosfru-
ctos d'um anno segundo a antiga emui baixa avaliação da
camará apostólica (a). Já se podem reconhecer nas retri-
buiçoens honorificas que segundo a ordem expressa de Jus-
tiniano tocavam em commum ao patriarca ou metropolita-
no e aos seus clérigos, consequentemente em Roma ao pa-
pa e aos seus cardiaes. D'ahi procede também o seu nome
que apparece desde o anno de 1317. Segundo se depre-
hende das concordatas de Constança e Vianna, solve-se a me-

W Cone. Constant. Sess. XLIII.
(y) Cone. Nat. Germ. a. 1418. c. 3.
(*) Cone. Basil. Sess. XII. XXI.

data
C

'
I,

T5

Ex
-

tr
'
comm

' de treug- et pac. (l. 9). A concor-

liar.-?
011

! \ ,

aviera estipula que se proceda a uma nova ava-

O tu';
A

,,
bu

.

lla «>ncernente á Prússia contem realmente uma.

flor TrTí °?°T>Í°
thesoir<> de Roma é avaliado a razão de 4nor. 50 kr. do Rheno.
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tade no primeiro anno e a outra no anno seguinte. Na Egreja

grega, as retribuiçoens honorificas dos novos bispos ao patriar-

ca foram determinadas em consideração de cada diocese pelo

synodo e pelos vigias da commum. III. Os serMa minuta,
verdadeiros direitos dechancellaria, que se repartem em cin-

co porçoens entre os empregados inferiores da chancelíaria pa-

pal. Também figuram já na disposição supramencionada de

Justiniano. Por toda aparte se enconlram direitos com mais

ou menos amplitude. IV. Às annatas propriamente die-

tas. A esta taxa estam sujeitos todos os benefícios que o

papa concede fora do consistório. Esta consiste na metade
do valor dos fruetos d'um anno. A sua origem remonta á

disposição supra-mencionada de Bonifácio IX. As concor-

datas de Constança e Vienna a confirmaram, todavia com
esta restricção, demais d^isso usada (6), de que fossem exem-

ptos os benefícios cujo produeto não excedesse a vinte e

quatro ducados. Com effeito avaliando-se todos os benefí-

cios d^llemanha, Bélgica, França e Hispanha em vinte

e quatro ducados sem attenção ao seu rendimento annual

,

esta taxa está como supprimida. V. Os qumdenrúa que,

no caso em que os benefícios sejam reunidos para sempre a

corporaçoen& ecclesiasticas e consequentemente não sujeitos

a vagatura , devem ser pagos todos os quinze annos para

supprir as annatas (c). Esta taxa, instituída por Paulo II.

(14/70), acha-se abolida tacitamente quasi por toda aparte,

(b) C. 2. de annat. in VII. (2. 3).

(c) C. 4. 7. de annat. in VII. (2. 3.)

FIM DO TOMO PRIMEIRO

.
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DO CLERO E DOS BENEFÍCIOS.

CAPITULO I.

DA. EDUCAÇÃO DOS CLÉRIGOS (<í)j

§ 196,-1. Tempos antigos.

egundo- o espirito das instituiçoens primitivas,

os clérigos de cada diocese sam os assistentes e

supplentes do bispo debaixo da responsabilidade

d^ste perante Deus. D'ahi procede para o bis-

po o dever de dirigir e desinvolver a sua edu-

cação de modo que possam confiar-lhes uma parte de suas

átlribuiçoens. Os bispos, cônscios dVste dever, fundaram

desde os primeiros tempos estabelecimentos em que os jo-

vens clérigos eram educados e instruídos debaixo de suas

vistas, até mesmo frequentes vezes por elles pessoalmen-

te (e). A base do ensino era a Escritura-sagrada ; demais

{d) Aug. Theiner Geschichte der geistlichen Bildungsanst-
alten. Mogunciu 1835. 8.

\e) Socrat. Hist. Lu I. c, 11. Alexander Alexandriae epirV
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d^sso, não se menospresava o accessorio necessário dascien-
cia profana (/). O plano dos estudos foi posto paulatina-
mente em relação com a preeminência das ordens menores,
de sorte que o ensino e à educação na vida ecclesiastica se

guiam uma marcha parallela. O Occidente também possuiu
institutos do mesmo género (g) ; e onde quer que faltavam,
eram suppridos pelos conventos, que n'aquelle tempo con-
tinham institutos d'educação frequentemente mui flores-

centes* também se ordenava aos presbyteros ruraes que pe-
jo menos ensinassem os elementos aos clérigos adstrictos á
4ua Egreja (h). A ultima preparação para o presbyterado
«ra reservada em todos os casos ao instituto episcopal (i).

§ 197.— II. Instituiçoens da edade-media.

As escolas episcopáes consolídaram-se ainda mais quan-

do ávida canonical se introduziu no clero; comeffeito, en-

tão, o ensino dosjovens clérigos foicollocado pela regra nas

attribuiçoens^speciaes e essenciaes d'Urn grave e digno ir-,

mao da Congregação (k). As escolas episcopáes tornaram-

copus—pueros—vin ècclesià educari jubet ^ studiisque doctrinse

crudiri •, et maxime omnium Athanasium. Gtuem quideni, cum
jam adolevisset, diaconnm ordinavit.

(/) Sozomen. Hist. L. III. c. ó.Eusebius cogmomenfoEmU
Senus— ab inounte aetate ut mos patruis lert sacris in htteris

educatus , deinde disciplinis huniàniorís lilteraturai institutus.

(<;) Conc.Toiet. II. a. 531. e. I. (c. 5. D. XXVIII.), Cone.

Tolet. IV. a. 633. c. 21. 22. 23. (c. I. c. XII. q. I.).

(h) Cone. Vasion. II. a. 529. c. I. Plaeuit ut omnes pres-

byteri
,
qui sunt in paroehiis constituti , secutidum consuetudi-

nem, cjuam pertotam ièaliam satissalubriter tenerieognovimus,

juniores lectores— quomodo boni patres , spiritualiter nutrien-

tes, psalinos parare, divinis lectionibus insistere, et in lege Do-

inini erudire eoutendánt, Ut sibi dignos suecessores provideant.

(i) Cone. Turon. III. a. 813. c. 12.Sed priusquam ad eon-

seerationem presbyteratus aceedat, maneat in episcopio, discen^

di gratía offíciumsuum, famdiu, donec possint et mores et aetus

«nus animadverti ,' et tune, si dignusfuerit, ad sacerdotium pro-

jnoveatur.

(k) Regula Chrodogangi ed. Hartzhèinl c. 48
.

, Regula Aquis-

gran. a. 016. c. 135,
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se florescentes em toda a monarquia dos francos debaixo

dos auspícios de Carlos-magno e de seu filho Luiz (Z), ese

enriqueceram de bibliolhecas que, segundo as prescripçoens

de Carlos-magno (m), continham copias correctas da Escri-

tura-Sagrada, dos Padres da Egreja, das Compilaçoens dos

Concílios, dos livros de liturgia, das obras sobre a historia

eoclesiastica e profana , e dos escritores romanos sobre a
grammatica, rhetorica e dialéctica (m). Os papas procede-

ram no mesmo sentido na Itália (o); em Roma com espe-

cialidade o instituto da Egreja de Latran produziu homens

superiores (p). Estas escolas episcopaes sobreviveram^ vida

canonical , e se tem conservado debaixo da forma de colle-

gios {q). No entretanto em algumas partes os cónegos dei-

xaram cair inteiramente o cargo de mestre-escola para lhe

desfructar as rendas (r) ; alem cTisso transformou-se em uma
pura dignidade, com o direito d'approvar aquelles que que-
riam ensinar na escola cathedral e nas outras, e de perceber

por isso certos honorários. Pelo fim do século XII, foipro-

hibido este abuso (s) e . se mandou criar uma cadeira de

(/) Const. Carol. M. de Scholís per síngula monasteria et
episcopia instituendis, Capit.I. Carol. M. a. 789. c. 70., Pra;-
ceptum Carol. M. de Scholis graecis et latinis instituendis in
ecclesia. Osnabrugensi , Capit, I. Carol. 31. a. 805. c. 2-5.

,
Capit. Ludov. a. 823. c. 5.

(»t) Const. Carol. M. de emendatione líbrorura et officio-
rum ecclesiasticorutn, Capit. I. Carol. M. a. 789. c. 70.

(n) A bibliotheca da Egreja de Colónia de que o arcebispo
Hildebaldo reuniu os primeiros elementos pelo fim do século VIM,
nos subministra um exemplo d^sso. Hartzheim Catalogus Co-
dicum mss. bibliothecae ecclesiae Colouiensis. Cólon. 1752. 4.

(«) C. 12. D. XXXVII. (Eugen. II. a. 826).
{p) Líber Pontif. in vitaLeonisIU. et Paschalis I. fed.Vi-

gnol. T. I. p. 236. 320).

(?) A prova d'isfo está na pastoral do arcebispo Willin-is de
Moinem, em data de 976 emGuden. Codex. diplomat.T. I.
p. 352. r

(r) Conf. a decretai de Alexandre III. no cap.I. compil*
11. de magistr. (5. 3).

"

(«j C. 1, 2. 3, X, de magistr. (5. 5).
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grammatíca ao pé de cada Egreja cathedral, mesmo ao pe

das outras quanto fosse possível, alem d'isso uma cadeira

de lheologia ao pé de cada egreja metropolitana e que se

dotasse uma e outra com rendas fixas sobre os bens do ca-

bido (t). Estas disposiçoens não poderam evitar a queda
das escolas episcopaes,* comeffeito havia-se introduzido ge-

ralmente ouso de frequentar os estudos superiores dasscien-

cias e da theologia nas universidades que se haviam forma-

do em diversas cidades, e haviam nascido em parte d'esses

mesmos institutos ecclesiasticos. Aattenção dos papas e bis-

pos, a liberalidade dos príncipes e particulares dirigi u-se en-

tão exclusivamente para estas universidades , e as escolas

episcopaes acabaram de cair de todo. Porem as universida-

des também perderam o seu impulso d'enthusiasmo e ener-

gia ; os estudos foram subméttidos á monotonia e á aridez

das formas, e os costumes invadidos por uma barbaria indi-

zível. A Egreja viu-se então obrigada a tornar a collocar a

educação dos clérigos debaixo da vigilância immcdiata dos

bispos segundo o antigo costume. O concilio de Trento de-

cretou, com este fim, em 1563, que se estabelecesse em ca-

da egreja episcopal umcollegio, espécie de seminário eccle-

siastico, em que os mancebos da diocese ou da província

que se destinassem ao clero \ fossem recolhidos depois da

edade de doze annos , educados e instruídos nos conheci-

mentos necessários até á maturidade (n). Anteriormente,

em 1558, querendo Jgnacio de Loyola formar ecclesiasti-

cos hábeis para a Allemanha
,

que tanta necessidade ti-

nha delles, havia já fundado em Roma um collegio dVste

género, ao qual Gregório XI 11 deu (1573) novos desinvol-

-vimentos com a sua approvaçao especial (?*). Segundo este

modelo, e em conformidade com o decreto de Trento, foi

(0 C. 1. 4. 5. X. de magistr. (5. 5). O Mestre-escola do ca-

bido foi muitas vezes obrigado a sustentar da sua prebenda o mes-

tre de grammatica. Ducançe. GIoss. v. Scholasticus.

V UA Cone. Tiid. Sèss. XXIII. cap. 18. de ref.

? (v) Jul. Cordara CoUegii Germânica et Unganci historia.

Roma; 1770. foi.
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fundado ò collegio romano em Roma pelos desvelos de Pio

IV (1565), e também foi consideravelmente augmentado

por Gregório XIIL(L585) e, na maior parte das outras

dioceses, erigiram-se collegios e seminários, os quaes , bem
como muitos outros estabelecimentos públicos d'edueação,

foram collocados debaixo da direcção dos Jesuítas. A his-

toria menos parcial reconhecerá algum dia quanto esta or-

dem se tornou benemérita da Egreja e da scicncia por este

motivo («;).

§ 198.— III. Estado actual.

A suppressão dos jesuítas e das outras ordens ecclesias-

ticas fez um vácuo na educação dos clérigos. Com effeito

os seminários existentes foram conservados , e em as nova*

concordatas proveu-se á sua conservação
;
porem em Alie-

manha não se passou mais no seminário senão o ultimo

tempo de preparação antes da ordenação, e os estudos pro-

priamente dictos frequenlaram-se nos collegios fundados

depois pelo estado, era parte com os bens ecclesiasticos.

Esta marcha é contraria ao espirito do concilio de Trento;
n^quelles logares em que seja impossível obter uma mu-
dança, deve; o bispo pelo menos pretender a um direito de
inspecção para que não se ensine nada contrario ao chrís-

tienismo, ou para que aquelles que se destinam ao estado

ecclesiastico pão sejam desviados de sua vocação; e um go-

verno christão não lhe contestará a participação sem a qual

não pode ser responsável do seu clero. Por outro lado o
governo que, por muitas razoens , deu? tomar a peito a
cultura scientifica do clero, tem a faculdade d\issociar um

(n>) Para rectificar bastantes preòceupaçóens eillusoens, basta-

ria cotejar a pintura que uni contemporâneo protestante esboça da
incrível barbaria de que se achavam penetradas as escolas supe-
riores protestantes no século XVII e o honroso testemunho que
concede aos estabelecimentos dVídueacãir dos Jesuítas. Mevsart
Christliche Erinnerung \on der aus deu Evangelischen hohen
Schulen in Teutschland an manchem Ort entwichenen Ordnun-
gen (Sthleissingen 1036.4.) S. 159.



10 DIREITO ECCLESIASTIC0*

commissarío aos exames que precedem a recepção no e*#
tado ecclesiastico. Na Egreja grega , o ensino dos clérigos
está quasi exclusivamente nas mãos dos monges, e em
summa é muito máu. Na Rússia, pelo particular desvelo
de Pedro , instituiram-se seminários ou collegios no prin-
cipal convento de cada prelado, muitos dos quaes tem pros-
perado alguma coisa. Entre os protestantes, o ensino theo-
logico está regularmente distribuído pelos institutos secula-

res ordinários. Em raras partes se encontram também se-

minários; mas em todos os pontos sam estabelecimentos
seculares. Somente na Inglaterra ficaram as universidades,

em uma connexâo muito estreita com a Egreja*

CAPITULO II,

DA ORDENAÇÃO.

§ 199. — I. Caracter da ordenação*

Gíeg. I. 16. De sacramentis non iteraiidis, V. 28.

De clerico 11011 ordinato ministrante.

erminada a educação ecclesiastica , o joven clé-

rigo, recebe, por meio da ordenação e em con-

formidade com as prescripçoens dos apóstolos {x)
9

uma consagração solemne que lhe communica

o poder d'exercer as fuacçoens adherentes a ura

ofíicio ecclesiastico (?/). Esta consagração, baseando-se em

(x) Conf. §.9. Notas %. h. i.

(y) A ordenado não ó pois a collaçao do mesmo officio, C

ainda menos a só installaoão solemne em um offlcio já concedi-



DIREITO ECCJ/fcSIASTICO. II

«ma graça divina , é permanente e indelével (%) e nao po-

de ser renovada [a). Portanto cria na Egreja um estada

especial que Usa do nome de cie rica to. Estas noçoens tam-

bém sam as do direito ecclesiastico grego. Pelo contrario

os protestantes começaram por negar absolutamente o ca-

racter de ordenação como consagração distincta do offi-

cio (b)
;
porem mais para o diante voltaram a ella(c). Por

conseguinte também tem uma ordenação necessária para o
exercício das funeçoens eedesiasticas. Com effeito esta or-

denação não deve ser conferida regularmente senão em vis*

ta d^m officio determinado; todavia ha excepçoens a res-

peito dos missionários ou dos candidatos do ministério que
se associam a um ministro para o coadjuvarem. A capaci-

dade que ella confere também sobrevive á mutação ou á
peida do officio; é porisso que a ordenação nao pôde ser

renovada (â). Por Conseguinte debaixo d 'este ponto devís-

áo. Ò sèu caracter era o mesmo na Egreja antiga. Com efféito

hão podia fazer-se absolutamente, isto é sem um destino fixo,
mas directamente em vista d\im officio determinado;, cotntudo
rião resulta d1

ahi que a ordenação fosse a simples collagào do
officio.

(;) O. 97. c. I. q. J. (August. c. a. 400) ibiq. Gratían. ,
Coiic. Trid. Sess. XXIII. can. 4. de sacr. ord.

(a) Can.Apost. 67., c. 107. D. IV. de cons. (Cone. Carth.
III. a. 397), c. I. D. LXVIII. (Gregor. I. a. 592).

{b) Luthero á nobresa christan da nação alleman: Todos os
christãos pertencem verdadeiramente ao estado ecclesiastico , e
não ha entreVlles díflerença senão em razão do officio. — È'
porisso que a consagração do bispo ííâo é outra coisa mais do
que a designação d ,um membro da commum para exercer

t
em

nome de todos o poder que pertence egualmente a todos.
(c) As provas no § 33. Notas rv. x. y,
{d) A ordenação nao é pois entre os mesmos protestantes,

como frequentemente aílkmam todos os escritores, a simples
concessão do officio, ou somente o testemunho solemne dVsta
concessão

:,
porque então deveria ser renovada a cada mutação.

*8 opinioens sobre este objecto sam tani contradictorías entre
»l

> pelo menos em Allemanha, que a mesma penna d'um juris-
consulto protestante as resumiu dVste modo: Hommel Epitom.
jur. sacr. Cap. XVI. §. 5. Caeterum in hac matéria tam pa-
rum constantes Evangelici, ut, quid sibi velint, plane nesciant.
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ta lambem imprime um caracter indelével, com quanto
no complexo das instituiçoens da Egreja protestante quasi
senão apresente este caracter isolado do officio. Somente
na Egreja anglicana, sobresae d'uma maneira mais salien-

te; a ordenação confere n^lla de persi-mesma o presbyte-

rada, que não se extingue ainda mesmo pela perda do of-

ficio.

§ 200.— II. Diversos graus da Ordenação. A)
A tonsura e as sete ordens.

Segundo um antigo uso a tonsura precede a ordena-
ção como acto symbolíco (c). Antigamente conferia o esta-

do ecclesiastico mesmo com os privilégios civis que lhe eram
adherenles (/); agora para isso ainda sam necessárias ou-
tras condiçoens (g). Depois da tonsura seguem-se as sete

ordens, a saber a de porteiro, leitor, exorcista, acolyto,

sub-diacono, diácono, e presbytero (h). D'este numero o
presbyterado é o único em que ainda se tem em vista o
exercício real das atlribuiçoeas que derivam d'elle. Os ou-

tros não tem sido conservados senão figuradamente em lem-

brança da antiga disciplina, na qual correspondia um em-
prego determinado a cada ordenação (i), ou pelo menos só

servem de títulos para a obtenção d'um beneficio a que

está ligada a condição d 'uma ordem determinada. O con-

cilio de Trento exprimiu o voto de que se restituísse a es-

tes diversos graus o seu caracter real e primitivo (k)
;

po-

rem a pratica não se prestou a isso. Na Egreja d
1
Orien-

te, há desde os tempos antigos quatro ordenaçoens ás quaes

ainda estam adherentes empregos reaes. Entre os protestan-

(e) I. Cor. XI. 14, c. 7. c. XII. q. 1 (Hieronym.c. a. 410).

(/) C. 11. X. de aitate et qualit. praefic. (I. 14).

(gr) C. 7. X. óe cler. conjug. (3.3), c. 4. detempor. ordin.

in VI. (1. 9). c. I. de cíeric. conjug. inVI.(3. 2), Cone. Trid,

Sess. XXIII. cap. 4.6, de ref.

(h) Cone. Trid. Sess. XXIII. cap. 2. de ordine»

(i) Conf.
s^

134.

(i) Cone. Trid. Sess. XXIII. cap. 17. de ref.
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tes, não ha senão uma, a saber para o ministério da pala-

vra ; só a Egreja anglicana conserva ainda , independente-

mente da sagração do bispo , a ordenação do presbyterado

e do diaconado como instituição divina e apostólica.

§ $01. — B) Distincção das ordens maiores e menores.

Primitivamente distinguiam-se os officios segundo et-

les comprehendiam o presbiterado (sacerdoiium) , isto é,

a celebração do sancto sacrifício , ou não tinham relação

simplesmente senão com o serviço (ministerium) ou com a

assistência. Na primeira classe estava o episcopado e o pres-

byterado, na segunda as outras (Z). Entre as ultimas o dia-

conado proveniente destituição apostólica gosava d'iima

consideração especial. A mesma distincção estendeu-se pou-

co a pouco ao sub-diaconado. Este facto apparece desde o

século V, em que, como mais abaixo se verá, o celibato

foi egualmente prescripto aos sub-diaconos. Ainda é mais

saliente na organisação dos cabidos (m). Todavia até o sé-

culo XI não se comprehendeu o sub-diaconado entre as

ordens maiores (n). No século XII foi comprehendido por

diversos escritores, e no XI/I tornou-se geral este princi-

pio (o). Desde então, ha consequentemente quatro ordens

menores (p) e três- maiores (q). A ordenação que confere

(l) C. 11. D. XXIII. (Statuta eccles. antiq.).

(m) O caracter distinctivo que assignalava os sub-diaconos

á vista dos outros jovens clérigos , era o comerem a uma mesa
teparada e nao serem sujeitos a severa disciplina da escola.

(n) C. 4. D. LX. (Urban. II. a. 1091). Em outra ordem
d'idêas , este papa nao deixa de collocar já o sub-diacono na
ínesma linha que o diácono e o^presbitero. C. 11.

(o) C. 9. X. de a?tat. etqualit. pra?íiciend. (I. 14). .

(p) Os ecclesiasticos revestidos somente das ordens menores
sam de ordinário compreliendidos debaixo da expressão ^eral

de clérigos, ao passo que as três ordens maiores sam designa-
das cada uma pelo sen nome próprio. Esta observação 4 impor-
tante para a citação das fontes. V. por exemplo c. 5. "7. K. de
cleric. conjug. (3. 3) , c. I. de cleric. conjug. in VI. (3. 2)

,

ciem. I. de vit. et hone«t. cleric. (3. l).

(</) C, I. X. de tompor. ordinut (I. 11) , c, I. X. de cie-
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o prcsbyterado, segundo a tradicçao comnium das Egrcjns
^'Orienle e Occidente, é olhada como um sacramento (r),

o qual teve principio nos apóstolos, continuou-se nos bis-

pos instituídos por ejles, e tern-se renovado incessantemcn-
te até os nossos dias na consagração dos bispos e presby-

teros. A queslão de saber se a ordenação do diaeo-
Dado ou outras inferiores constituem um sacramento é di-

versamente resolvida pelos theologos (s). Os protestantes,

nomo sq sabe , tem denegado á ordenação o caracter de
Sacramento.

§ 202.— III. Da capacidade dV>rdenar.

Círeg. I. 13. De onjinatis ab episcopo quí renuntiavit
3

I. 22. De clericis peregrinis.

A capacidade de conferir a tonsura e as quatro ordens

jnenores pertence já aos abbadcs consagrados em relação

aos seus subordinados (t) j estes abbades ou mesmo os simples

presbyteros com a auctorisação do papa., podem obter o
direito de conferir o sub-diaconado. Fora d^sles casos es-

peciaessó o bispo é o dispensador regular da ordenação («}.,

e isto em virtude do poder que recebeu na sua sagraçâo

;

.de sorte que a ordenação é valida ainda quando seja con-

ferida por um bispo excommungado ou mesmo caído em
heresia ou scisma , se com effeito se observaram os outros

preceitos (v). Em quanto á divisão daEgreja em dioceses,

o legitimo exercício do direito episcopal de ordenação tem

sido submettido a diversas condiçoens a beneficio da ordem;

Assim desde os primeiros tempos adoptou-se o principio

ric. conjug. (3. 3), Cone. Trid. Sess. XXIII. cap. 2. de or-

dine.

(r) Orthod. confess. Part I. q. 108. 109. (§ 25. not. i9 i)
,

Cone. Trid. Sess. XXTII. cap. 3. d<? ordine.

(s) Benedict. XIV. de Svnodo dicecesana Lib. YIIÍ. Cap.

TX.
(t) Cone. Trid. Sess. XXITT. cap. 10. de ref.

{u) Cone. Trid. Sess. XXIII. cap. 4. d^ ordine,
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•de qu« um bispo não deve proceder a nenhuma ordenaçaa

fóra de sua diocese (w). Correlativamente não lhe era ve-

dado ordenar no seu território um secular d'uma diocese

estranha (x) ; somente se cuidava severamente em que o
bispo nao attraisse a si um clérigo já ordenado em outra

parte (?/), porque segundo a disciplina d'então aquelle que

recebia a ordenação era simultaneamente obrigado a resi-

dir em uma Egreja determinada. Porem quando a disci-

plina moderna separou a ordenação doofficio, e consequen-

temente o ordenante nao tinha já um interesse particular

em informar-se do mérito d^quelles que lhe sollicitavam

a ordenação , não se tornou a permittir a ordenação de
diocesanos estranhos senão á vista da auclorisação (%) do
bispo da diocese em que haviam nascido, ou residiam,

ou occupavam um officio. A estes três casos accrescenloii

a pratica aquelle em que houvessem existido relaçoens de
familiaridade por espaço de três annos entre o bispo e o
candidato. O concilio de Trento tomou conhecimento d^-
tes hábitos, e pune tanto na pessoa do ordenante como na
do ordenado as ordenaçoens illegalmente conferidas semdi-
tnissorias («). Entre os protestantes d'Inglaterra, Dinamar-

(v) Conf. § 169. Nota t.

(w) C. 6. 7. c. IX. q. 2. (Cone. Antioch. a. 332), c. 8. »„

eod. (Cone. Constant. n. 3íH), Can. Apost. 34. , Cone. Tri<i.

Sess. VI. cap. 5. de ref.

{x) As provas em Hallier de sacris ordinationibus Part.II.
Sect. V. Cap. III. Art. I. § IV.

(y) C.3.D.LXXI.fConc. Nicam. a. 325;, c. l.eod. (Con.
Saydic. a. 344), c. 6. eod. (Cone. Carth. I. a. 348), c. 2. eod*
flnnoc. I. a. 404J.

(a) C. 1. 2. 3. de tempor. ordin. in VI. (l. 9). Escritos d ,
es-

te género já apparecem nos tempos antigos eom objectos diffe-
rentes, assim como títulos de licença concedida pelo bispo a um<
de seus clérigos, c. G. D. LXXI. (Cone. Cartl}. I. a. 348), c,

8^ eod. (Augnstin. c. a. 392)- ou também como recomnwmla-
$ào d'um clérigo em viagem, c. 9. eod. (Cone. Antioch, a. 332\C 7. eod. (Cone. Chalced. a. 4/>l). Para mais segurança im-é-
nam-lhe certos signaes ou cifras de convenção, e debaixo dVsht
Iorma tomavam o nome de HltemformaUr. c. 1 . 2. D. LXXHI.

(<*) Cone. Trid. Se*. XIV, cap. ?. Seâs.XXlIL cap, 0. },
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ca e Suécia, o 'direito cTordenar pertence egualmente ads
bispos ; os dos outros paizes tern-o annexado aos simples
ministros ordenados.

§ 2Q3. — IV. Da capacidade de ser ordenado,

Greg. I. 1.?. Descrutinio ín ordine facietido, Gfeg. J. 17.
Sext. I. 11. De filiis presbyterorum ordinandis vel non, Greg.
I. 18. De servis non ordinandis, I. 19. De obligatis ad ratio-
cinia non ordinandis , I. 20. De corpore vitiatis non ordinan-
dis, Greg. I. 21. Sext. I. 12. Debigamis non ordinandis, Greg.
III. 43. De presbítero non baptizato, V. 29. Declerico per sal-
tum promoto, V. 30. De eo qui furtive ordinem suscepit.

Só sam absolutamente incapazes de serem ordenados
aquelles que não foram baptisados e as mulheres : aquelles

porque o caracter do sacerdócio especial não pode ser con-
ferido a quem não recebeu ainda no baptismo o do sacer-

dócio geral (6) ; as mulheres
, porque o exercício d'um

emprego publico está em desharmonia com o destino na-

tural de seu sexo (c). Portanto seria completamente nulla

a ordenação conferida a uns e outras. Pondo de parte esta

exclusão, nem porisso sam todos admittidos indifferente-

mente á ordenação
;

pelo contrario existem muito expres-

sas condiçoens cTaptidão, em razão da alta capacidade

d'este acto. Em primeiro logar figuram as d'uma edade

em relação com a dignidade da ordem (d) , d'uma fé fli-

cta ref. Innocent. XII especificou ainda majs na Constit. Spe*

culatores a. 1694.

(b) C. 1. 3. X. de presbyt. non baptiz. (3. 43).

(c) I. Cor. XIV. 34. , I. Tim. II. 12. , c. 28. D. XXIII.
(Statuta eccl. antiq.).

(d) C. 4. D.LXXVIII. (Cone. Neocses a 314), c. 4. D.
IiXXVII. (Cone. Carth. III. a. 397), c. 2. eod. (Zosim. a,

418), c. 6. eod. (Cone. Agath. a. 506), ciem. 3. de selat. et

ordin. prceíiciend. (1.6), Cone. Trid. Sess. XXIII. c. 12. de

ref. Estas prescripçoens e outras tem a sua sancçâo nas Const.

Cum ex sacrorurn Pii II. a. 1461. , Const. Sanctum Sixti V.

a. 1689.
.,
Const. fJomunumCIement. \11I. a. 1595. O direite
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me na doctrina da Egreja , o que fazia desviar momenta-

neamente os neophytos da ordenação (e), e d'uma instruc-

ção sufficiente (/). Alem d'isso, exige-se uma vida sem

mancha e costumes irreprehensiveis (g). Por conseguinte,

a antiga disciplina repelia aquelles que tinham sofrido uma
penitencia publica, porque esta penitencia suppunha, ain-

da que sem o patentear, um erro grave (/&). Comtudo mais

para o diante prevaleceu o principio de não considerar co-

mo causa crimpedimento senão os erros que se tornassem

notórios, e não aquelles que ficassem em segredo e tives-

sem sido devidamente expiados (i) , salva disposição con-

traria nos cânones. Por exemplo sam exceptuados o homi-
cídio ainda involuntário, se comportar somente uma im-

putação remota (£), a rebaptisação (/) , a simonia (m) , a

recepção indevida d'uma ordem sagrada (n), o exercício

ecclesiastico grego contem-se nos c. 4. D. LXXVIT. (Cone.
Trull. a. 692)., ÍVov. Leon. 16. 75.

{e) I. Tim. III. 6., c. I. D.XLVIII. (Cone. Nicam. a.

325), c. 2. eod. (Greg. I. a. 599), c. 9. D.LXI. (Ambros. c.
a. 396).

(/) C. 3. D. XXXVI. (Ori<<cn. a. 217), c. 2. eod. (Zosim.
a. 413), c. I. eod. (Gelas. a. 494), c. 4. D. XXXVIII.) Cceles-
tin. a. 429), c. 3. eod. (Leo I. a. 449), c. I. eod. (Cone. Tolet*
IV. a. 633, Cone. Trid.Sess. XXIII. cap. 4. 11. 13 de ref.

(g) I. Tim. III. 2. 10. , Tit. 1. 6. 7., c. 4. D. LXXXI.
(Cone. Niesen. a. 325),

(h) C. 56. D. L. (Siric. a. 385) , e. 60. eod. (Innocent. I.
a. 404), c. 59. eod. (Gelas. a. 494). c. 55. eod. (Statuta eccles.
aqtiq.), c. 5. D. LI. (Cone. Tolet. IV. a. 633).

(í) C. 28. D. L. (Isid. a. 605), Gratian. ad, c. 32. D. L.,
c. 4.17.X. detempor.ordin. (I.II), c. 56. X. delestib. (2 20 )

(*) C. 5.6.D.L.(Nieol.I.c.a.876),c. 1. 2.6.7.10. 11.
12. 18. 20.X.dohomic. (5. 12), ciem. i. eod. (õ. 4), Cone. Trid.
Sess.XIV. cap.7. deref.

V

"

(0 C.65.D.L. (Conc.Carth.V. a. 401), c. 2. X. de anos^.
(5.9).

l

M C.2.D.XXXITI. (Gennad. e. a. 490), Ccmst. Sanclum
SixtiV. a. 1595.

(n) C. I. X.deelerie. porsallum prem >!<>(:•. ?9\ c. 1. 2*
1 \

w. n. '
• «
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ijlegal de funcçoens ecclesiasticas (o) , o matrimonio con-

traído depois d'empenho nas ordens maiores (p). Ainda

se tem por irregulares os filhos illegi timos por causa da

mancha do seu nascimento (q\ aquelles que se mutilaram

a si mesmos (r), aquelles que fizeram a guerra (s) ou co-

mo juizes fizeram parte d'um tribunal que infligia penas

de sangue (t) , e por estes motivos enfraqueceram em si

aquella delicadeza de sentimento que convém ao estado

ecclesiastico, aquelles que foram casados duas vezes ou com
uma viuva (u) e os filhos d'herejes (v). Também sam af-

fastados os indivíduos que tem algum defeito corporal que

os torne impróprios para as funcçoens ecclesiasticas ou te-

nha alguma coisa que repugne á commum (w). Emfim
não se deve admittir á ordenação aquelles cuja situação

pessoal senão conforme com os deveres do estado ecclesias-

tico, conseguintemente aquelles que por causa d'uma apre-

de eo qui furtive ordín.suscep. (5. 30),c. 32. X. de sentent. ex-

comra. (5. 39).

(o) C. 1. 2.X. decleric, non ordinato ministr. (5. 28) , c. 10

X. decleric. excomm. (5. 27), c.I.de sentent. et re judie, in VI.

(2. 14), c. 1. 18. 20. de sentent. excomm. in VI. (5. 11).

•
(p) C. 4.7. de bigam. nonordinand. (l. 21).

(q) C. 1. 2. deftt. presbyt. in VI. (l. li) , Cone. Trid. Sess;

XXV. cap. 15. de ref.

(r) C.7.D.LV. (Cone. Nicaen. a. 325), c. 4. 8. eod. (Can.

Apost.), c. 3.4. 5. X.decorporevitiat. (1.20).

(s) C.4.D.LI. (Conc.Tolet.I. a. 400), c. 2. eod. (Innocent.

I. a. 402), c. 1. eod. (Idem. a. 406), c. 24. X. de homicid. (5. 12),

• (t) C. 30.c.XXIII.q.8.(Conc.Tolet.IX. a. 675), c. 5.^
X.neclericivelmonachi(3. 50), c. 21. X. de homicid. (5. 12), c.

10. X. deexcess.preelat. (5. 31). A. respeito d'estas prohibiçoons

deve pensar-se no que eram os tribunaes criminaes na edade

media.
• (u) C. 2. D. XXXIII. (Gennad. c. a. 490), c. 9-13. D*

XXXIV., c. 2. 6.X. debigamis.(l.2l).

(v) C lS.dehaeret. inVI.(5. 2).

(tu) C. 13. D. LV. (Gelas. ca. 494), c.2.c.VII.q. 2. (Idem

a. 495), c. 2.6.7.X. decorpor. vitiat (I. 20), c. 2. 3. 4. X. de

£leric, eegrot. (3. 6).
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sentaçaò de contas ainda nao eslam desligados de negócios

temporaes (a;), os homens casados , sem o assentimento de

suas mulheres (y), e os escravos ou servos, antes da sua al-

forria (»). No entretanto uma irregularidade, em presen-

ça de motivos sólidos, pode ser tirada por dispensa , e em
-vários casos o direito de dispensar pertence aos bispos (a).

As leis antigas exigiam , como segurança da capacidade, e

do mérito do ordinando, um rigoroso exame e um certifi-

cado desua commum (6); com o mesmo fim ainda actual-

mente se exigem certificados d'estudo3 e de moralidade e

um severo exame scientifico (c). Demais d'isso a consciên-

cia do bispo está de tal modo empenhada na ordenação

que em caso de recusa da sua parte o candidato não lhe

pode perguntar os motivos que teve nem appellar, mas so-

mente recorrer á Sancta-Sé
,
que n^sse caso encarrega o

metropolitano ou um bispo visinho de questionar o prela-

do sobre os motivos de sua recusa, e, se elle não os alie-

nar sufficientes , de proceder á ordenação (d). O direito

ecclesiastico d'Oriente e o dos protestantes encerram dis-

posiçoens análogas sobre a capacidade dos candidato*.

§ 204. — V*. Do titulo da ordenação.

Como a ordenação, segundo a antiga disciplina, não

(a) C. 3. D. LTV. (Cone. Carth. I. a. 348), c. I. D. LIII.
.(Gregor. I. a. .598), c. un. X. h. t. (l, 19).

(y) C. 5. 6. X. de cohvers. conjug. (3. 32).

(*) C. 1. 21. D.LIV. (Leo I. a445), c. 12. eod. (Gelas. a.

494), c. 1. 2. 5. X. h. t. (1. 13).
• («) C. I. defiliis presbyt. in VI. (l . li), Cone. Trid. Sess.
XIV. cap. 7. Sess. XXIII. cap. 14. Sess. XXIV. cap. 6. de
ref.

(/>) C. 2. D. XXIV. (Cone. Carth. III. a. 397), c. 5. D.LXT.
{Leo I. a. 442), c. 3. D.XXIV. (Gelas. c. a. 494), c. (5. eod.
(Statuta eccles. antiq.) c. 5. eod. (Cone. Nannet. c. a. 890), c.
I. X. do Scrutin. (i. 12).

(c) Cone. Trid. Se?s. XXIII. cap. í>. 7. 12. 13. 14 de ref.
(a) Esta marcha e regulada por varias declaracoens , Eenc-

dict. XIV. do Synodo diuicesr-Lin. XII. eap. VIÍI. N.° IV.
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se verificava regularmente senão em vista d'um officio de-

terminado (e) , o sustento do ordenado achava-se a cargo

da egreja de que havia recebido o titulo. Porem mais pa-

ra o diante, ordenando se muitos candidatos somente para

pertencerem ao estado ecclesiastico, enlregarern-se ao ensi-

no , fazerem parte dos tribunaes ecclesiasticos ou também
occuparem empregos civis, viu-se a Egreja obrigada a to-

mar medidas afim de que os clérigos destituídos de recur-

sos nâo íossem sobrecarregar o clero. Consequentemente o
bispo devia sustentar, até á collocaçâo regular r o indivi-

duo a quem tivesse ordenado sem o titulo determinado, e

que nâo possuísse nenhum património pessoal (/). D'ahi

se deduziram três titulos d^rdenação diversos: o do be-

neficio ou o titulo propriamente dito, o do património pes-

soal, e aquelle em que um terceiro, quer seja o bispo, quer

o estado, quer um particular, toma a seu cargo o sustento

do ordinando. Se elle pertencer a alguma ordem religiosa,

esta qualidade lhe serve de titulo (g). As leis modernas

nâo deixam de recommendar grande circuns}>eeçâo a este

respeito (/i). O bispo que conferir ordens maiores sem ti-

tulo também fica na obrigação de sustentar o ordenado (i),

e aquelle que allegar um titulo falso é suspenso (£).

§. £05. — VI. Do acto da ordenação.

Greg. I. 11. Sext. I. 9. de temporibus ordinationum.

As ordens devem conferir-se pela sua graduação res*

(e) C.I. D.LXX. (Cone. Chalced. a. 451) c. 2. eod. (Ur-

ban. II. a. 1095).

(f) C. 4. 16. 23. X. de praebend. (3. 5).

(gr) As obras de doctrina distinguem d^aqui o titulm benc-

ficii) patrimonii, mensce sive pensionis et professionis relii/iosce sivc

paitpertaíis.

(h) Cone. Trid. Sess. XXI. cap. 2. de rof.

(i) C. 37. de pnebend. in VI. (3. 4).

(k) C.I. D. XX. (Cone. Chalced. a. 451), Cone. Trid. Sess.

XXI. cap. 2. de ref.
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pectiva começando pela tonsura (/). Ainda sam, como ou-

trora os officios (m) , separados por intervallos de que o

bispo pode todavia dispensar por motivos graves (ra). Irre-

gularmente na Egreja episcopal que se verifica a ordena-

ção; no entretanto as ordens menores podem conferir-se

mesmo fSra d'uma Egreja (o). Certos dias sam destinados pa-

ra a collaçao das ordens maiores (p) ; a este respeito rece-

bem os bispos ordinariamente concessoens particulares do

papa. As ceremonias ehêas d^ntelligencia e grandeza sam

formuladas no pontifical romano segundo antigas tradi-

çoens. Os rituaes dos gregos e dos protestantes também
encerram disposiçoens precisas sobre este acto.

§. 206.— VII, Dos deveres d*aquelles que recebem a

ordenação.

Greg. ITT. I. Sext. III. I. Ciem. III. I. Extr. comm. IIT. I.

De vita et honestate clericorum , Greg. III. 2. De coliabita-

tione clericorum et mulierum , Greg. III. 50. Sext III. 24.

Ne eleriei vel monachi saecularibus negotiis se immisceant ,

Greg. V. 24. De clerico venatore. V. 25. De clerico percus-

sore.

Ao receber a ordenação, presta-se nas mãos do bispo

juramento de respeito e obediência a elle e seus suecesso-

(Z) C. I. D.LIT. (Alexand. II. a. 1065), c. I. X. de cle-

ric. per saltum promoto (5. 29).

(m) C. 3. D.LXXVII. (Siric. a. 385. c. 2. eod. (Zosini.

a. 418).

(n) C. 2.X. deeoquifurtíve (5. 30), c. 13. 15. X detém,
-por. ordin. (I. II), Cone. Trid. Sess. XXIII. c. 11. 13. li.

de ref.
1

(o) C. 6. D.LXXV. (Ordo Rom. c. a. 800), Cone. Trid.
Sess. XXIII. cap. 8. ti e ref.

* (/>) C 4. 5. D.LXXV. (Leo I. a. 445), c. 7. eod. (Gelas.
a. 494), e. G. eo;l. (Orlo Rom. c. a. 800), c. 2. 3. 8. 13. 18.
X.^de rcmpor. ordin, (I. II), Cone. Trid. Sess. XXIII. ca:-.

8. de ref.
"
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res. Este juramento liga os ecclesiasticos ao bispo, assim

como o dos bispos os liga ao papa. No tocante ávida exte-

rior, imprimindo a ordenação aos ecclesias ticos um carac-

ter sagrado impoem-lhes o dever de sustentarem sempre a

eminência do seu estado por meio da exceli encia e pureza

de costumes, decência de vestuaiio e porte, escolha d'oo
cupaçoens e prazeres dignos , delicadeza , doçura , liberali-

dade e um espirito hospitaleiro nas relaçoens sociaes. A
Egreja tem recordado estas obrigaçoens com frequência e

vivamente nos seus antigos cânones (q) , e assim como ria

edade media (r), e nos tempos modernos (s), e tem recom-

mendado aos ecclesiasticos que actuem nos fieis tanto pelo

exemplo como pelo preceito. A repressão dos excessos ou

violaçoens d'estes deveres doestado pertence naturalmente

ao bispo
,

que pode puni-los como bem lhe parecer. Na
Egreja russa e nos protestantes existem a este respeito leis

civis análogas e muitas vezes muito individuadas.

§ £07.— VIII. Da obrigação do celibato. A)
Introduccão histórica.

* A renuncia á vida conjugal , para se entregar exclu-

sivamente ás coisas divinas , constitue evidentemente um
grau de perfeição mais elevado , e esta superioridade tam-

bém lhe foi reconhecida por Jesus-Christo e pelos apósto-

los (£), Uma tal renuncia pareeia particularmente digna

d^quelles que celebrando quotidianamente os mysterios

sanctos deviam fixar n'elles exclusivamente o seu pensa-

mento (it). Em vista d'este nobre fim, a Egreja trabalhou

(9}' Encontram-se em grande parte em Graoiano. Dist.

XXXIV. XXXV. XLTI. XLIV. XLV. XLVI. XLVII.
(r) Estes preceitos estam incluídos nos títulos que lhes sara

relativos nas compilações do decretaes.

g(s) Cone. Trid. Scss. XXII cap. I. Sess. XXIV, cap. 12.

Sess. XXV. cap. 14. de ref.

(í) Malh. XIX. 12., I. Cor. VII. 7. R. 32. 33. 34. 38.

'ítt) Ordenes (t234)inlib. Num. liomil. XXIII. c. 3.
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sem interrupção em erigir gradualmente em lei um precei-

to apoiado nas palavras de Christo e do apostolo e já con-

sagrado pelo espirito da Egreja, exemplo de todos seus il-

lustres bispos e doctores, e pela pratica geral (u). Por es-

se motivo desde o século IV diversos concílios pronuncia-

ram a destituição do ofncio contra o presbytero {w) e

mesmo contra o diácono (x) que se casasse depois da or-

denação, e ordenaram aos ccclesiasticos, desde o bispo ats

o sub-diacono, que recebessem a ordenação depois de ha-

verem contraído matrimonio, que se abstivessem das re-

laçoens conjugaes (?/). A ultima disposição foi mesmo pro-

posta no concilio de Nicéa, mas ainda não adoptada (%) ,

porque na falta d'ecclesiasticos devia fechar-se frequente-.

mente os olhos a respeito dos clérigos que , ordenados de-

pois do matrimonio, continuassem a cohabitação (a). Po-

(t) Eichorn T. 51V« combate a legitimidade d1
estasleis cont

o texto I. Tim. IV. 3. Porem todo o homem imparcial percebe
facilmente a differença entre uma prohibiçao dictada por um
despreso absoluto do matrimonio e o preceito d\im dever volun-
tariamente aceite com um fim mais elevado, entre os desvarios
dos gnosficos e a direcção ideal dochristianismo.

H C. 9. D. XXVÍII. (Cone. Neocses. a 314).
(.r) C. 8. D. XXVIII. (Cone. Aneyr. a. 314).

{y) Cone. Eliber.'a. 305. c. 33. 65.

(z) Sócrates Hisfe. eccles. I. 11.

(et) Epiphan.
(f 403) advers. haeres. Lib. II. Tom. I. hau-

res. 59. c. 4. Ita enim profecto sese res habet, ut post Christi
in orbem terrarum adventum eos omnes, qui secundum priores

nuptias mortua uxore alteri sese nuptiis illigarint, sanctíssima
J)ei disciplina rejiciat: propterea quod incredibilis est sacerdo-

tii honor r*t dignitas. Atque istud ipsum sacrosancta Dei eccle*-

«ia curn ornai provisione diligentiaque servat. GUiin eum ineu-

per, qui adhuc matrimonio degit , ac liberis dat. operam , ta-

metsi unius sit. uxoris vir, nequaquam tamen ad diaconi, pres-

•byteri, episcopi aut subdíaconi ordinem admittit : sed eum dun-
taxat, qui ah unius uxoris consuetudine sese continuerit, aut
ea sit orbatus

; quod in illis locis prsecipue fit , ubi ecclesiasti< i

cânones aceurate servantur. At enim nonnullis adhuc in locis

prosbyteri, diaconi et suhdiaconi liberos suscipiunt. ? Respondeo :

noa iliud ex canonis authoritate fit, secLpropter hv Jnum igua-
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rem desde o século IV as leis da Egreja d'Occidcnte ado«*

ptaram uma marcha mais decidida; ellas exigiram uma
continência absoluta, não somente dos presbyteros, senão

ainda dos diáconos (6), e conseguinlemente não permitti-

jam que se conferissem estas ordens a homens casados se-

não depois de fazerem voto de castidade (c). Finalmente

a obrigação do celibato extendeu se aos subdiaconos, e os

homens casados ao receberem esla ordem deviam egual-

mente prometter a continência (d) ou a separação de suas

mulheres (e). No entretanto a transgressão de todas estas

leis não occasionava a annullação do matrimonio, porem

somente a inhibição das funcçoens ecclesiasticas. Na Egre-

ja d^riente também se prohibiu então, partindo do sub-

diaconato, o matrimonio d'aqu<dles que haviam entrado

celibatários no clero (/), e Justiniano sanccionou esta pro-

hibiçao decidindo que alem da exclusão do estado eccle-

siastico pronunciada contra os infractores, os filhos seriam

considerados como illegitimos , e conseguinlemente o ma-

trimonio como nullo(g). Todavia ainda se diversificava da

Egreja latina em se admittir sem reserva alguma os ho-

víam qnae certis temporibus neglígenter agere ac conniverp so-

Ict^ et ob niraiam populi multitudincm , cum scilicet qui ad

eas se fonctiones applieent, non íacile reperhmtur.

(b) C. 3. 4. D. LXXXII. (Siric. a. 1)85), c. 3. D. LXXXIV.
(Conc.Carth.II. a. 390), c. 13. T). XXXII. (Cone. Carth. V. a.

401% c.4. 5. D.XXXT. (Innoc. I. a. 404), c. 2. D. LXXXII.
(Idem. a 405), c. 1. D. XXVII. (Mart. Brac. a. 572).

(c) C 10. D. XXXI. (Leo I. a. 443), c. f>. D. XXVIII. (Cone.

Aurel. II. a. 452), c. 7. eod. (Cone. Aurol. IV. a. 524).

(d) C. I. D. XXXII. (Leo I. a. 445), c. 5. D. XXVIII.(Conc.

Toiet. a. 531), c. I. D. XXXI. (Greg. I. a. 591).

(c) C. I. D. XXXII. (Leo I. a. 445), c. 5. D. XXVIII. (Cone.

Tolet. II. a. 531), Cone. Turon. II. a. 567. e. 19., Conc.Altissiod.

a. 570. c. 20-22.

(/') Const. Apostol. VI. 17. , Cone. Chalced. a. 451. c. 14.

Can.Apost.25.

(cf) C. 4i. § I. c. 45. C. de episc. (I. 3), Nov..6. e 5. , Nov.j22.

c. 42., Nov. 123. c. 14.
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Uaens casados até á ordem do presby torado (/i) , e em não

^exigir que se separassem de suas mulheres senão quando

os sagravam bispos (i). Até mesmo mais para o diante in-

troduziu-se o uso de permkiir o matrimonio aos ecelesias-

ticos, não só antes da ordenação, mas também durante os

dois annos seguintes; porem o imperador Leão restabele-

ceu o antigo direito. Comtudo , debaixo doutra relação,

introduziu a modificação de que os eeclesiasticos que con-

traíssem matrimonio ulteriormente á ordenação não fossem

já excluídos .do estado ecclesiastico
,
porem somente desti-

tuídos do seu officio, e também conservados para o servi-

ço ecclesiastico conciliável com o matrimonio (&). Na Egre-

ja latina, durante este tempo, não se ,fez mais do que re-

produzir por diversas vezes, e d\im modo muito enérgico,

íis antigas d isposiçoens contra o matrimonio dos clérigos (/) $

ellas foram também corroboradas pela instituição dos ca-

bidos. Mas por occasião da cessão da vida canonical e da
decadeencia correspondente da disciplina ecclesiastica, estas

disposiçoens conservaram tão pouca influencia, que houve
de novo em todos os paizes , e mesmo aos olhos do papa,
um grande numero de clérigos casados (m). O clero achou^

(h) Nov. Just. 6. c. 5., Nov. 123. c. 12., c. 7. D. XXXII.
Conc.Trull.a.692),c. 13. D. XXXI. (Idem eod.).

• (t) C.42.§I.C.deepisc.(I.3),Nov.l23.c.I., Cone. Trull.
-a. 692. c. 40.

(k) Nov. Leon.3.79., Balsamon ad Cone. Trullan. can. 6.

(/) Cone. Roman. a. 743. c. 1.2., Cone. august. a. 952. c. 1.

11., c. 16. 17. 10. D. LXXXI.(Alexand. II. e. a. 1065). Na In-
glaterra, orei Edgardo tomou, desde o século X, medidas muito
.enérgicas contra os clérigos casados. Mansi. Cone. T. XVIII. col.

t479.483. 527.

(m) Desidcrius (j 10H7) apud Mabillon. Act. Sanctor. erdin*
S. Benedict. S»c. IV. P. II. p. 451. Ilaque cum vulgus cle-
Jricorum perviam eíFrenatíe licentia; nemino prohibentegaudere-
tur, caeperant ipsi presbyteri ac diaconi, qui tradita sibi sacra-
.menta dorhinica mundo corde castoque corpore tractare debe-
.bant

9 laicorum more uxores ducerc , suscepto^que filios haere-
des testamento relinquere, nonnulli etiam episcoporum , ver§-
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fce deste modo encadiado ao mundo por laços diversos, <*

$. Egreja paralysada , abatida abaixo dos interesses tempo-

raes por seus próprios ministros, na mesma época em que,

para combater a barbaria do tempo, havia mister de meios

espirituaes os mais activos. Em fim Gregório VII
,

para

salvar a liberdade da Egreja (n) , restabeleceu a antiga

disciplina com um golpe decisivo; fulminou excommunhãò
(1074) tanto contra os clérigos casados como contra os se-

culares que se confessassem com elles ou lhes ouvissem a

missa (o). No entretanto o matrimonio ficava valido, e

não occasionava , como d'antes , senão a destituição das

funcçoens ecclesiasticas (p). Mas em breve succedeu eorno

no Oriente em tempo de Justiniano, e os matrimónios

dos clérigos, partindo dos subdiaconos, foram declarados

nullos (q). Em quanto aos graus inferiores, também não

caíram absolutamente no império das leis antigas, e a seu

respeito reguhiram-se antes pelo uso de cada Egreja (r).

Porisso houve por muito tempo ainda no Occidente cleri*

Cândia omni contempla" cura uxoribus domo simul ín una lia-

bitare. Et ha?.c péssima et execranda consuetudo intra urbem
maxime pullulabat, nnde olim religionis norma ab ipso apos-

tolo Petro ejusque suceessoribus ubirjue diífusa processerat.

. (n) Gregor. VII. epist. III. 7. Noa liberará potest ccclesia

a servitute laicorum, nisi libercntur clerici ab uxoribas.

,
(o) Em summa é mister que Gregório VII tenha tido por

Si o espirito de seus contemporâneos
:,

porque d,
outro modo co-

mo teria podido, ajudado somente das armas espirituaes, sobre-

pujar a aspereza d1
então. Demais d' isso é de maravilhar que es-

critores protestantes , nomiadamente João Miilíer , Hiillmann
,

João Voigt, e sobretudo Luden tenham n'este ponto mesmojuU
.gado o grande homem com muito mais profundidade e justiça

que os catholicos. A. contradição dos homens sensuaes por certo

tq\Xe não faltou mais então do que em outras épocas.

. {P ) C. 10. ll.D.XXXTI.(Urban.II.a. 1089).

. (a) C. 8. D. XXVII. (Cone. Later. I. a. 112:}), c. 40. c.XXVII

«J. 1. (Cone. Later. II. a. 1139).

- (r) C. 4. D. LXXXIV. (Cone. Carth. V. a. 401), c. 15. D*
-XXXII. (Cone. Ciialc. a. lúi j, c. 1 1, D. XXXIV. (Cone. Ágata.

#.506.)
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«•os casados d 'esta ultima classe queprehenchiam funcçoen»

ecclesiasticas (s). Porem desde o século XII a severidade

impressa ás leis do celibato extendeu-se aos clérigos infe*

riores, no sentido de que o seu matrimonio, ao passo que

ficava valido, devia occasionar immediatamente eipsofaclo

a perda do oíficio (t) e dos privilégios do estado ecclesias-

tico (w). Comtudo mais para o diante attenuou-se este ri-

gor debaixo de certas condiçoens (v) , e em caso de neces*

sidade foi permittido conferir as funcçoens das ordens me*

nores a homens casados (w).

§ £08. — B) Direito actual.

Greg. III. 3. Sext. III. 2. Declericisconjugaiis, Greg.IV. 6,

Gtuiclerici.vel voventes matrimonium contrahere possunt.

I. A disciplina actual da Egreja catholica a respei-

to do matrimonio dos clérigos basea-se ainda no direito da

edade-media, que o concilio de Trento expressamente con-

firmou. Portanto os clérigos das ordens maiores não po-

dem cazar-se; a sua união é nulia e criminosa aos olhos

da Egreja, e produz por direito pleno a destituição do of-

ficio ecclesiastico (x). Em quanto ao caracter e effeitos ci-

vis d'uma tal união, dependem da lei civil. Entre os clé-

rigos das ordens menores que ainda exercem rialmente as

funcçoens ecclesiasticas, também senão enebntram homens
casados no estado actual da disciplina. II. Na Egreja

iTOriente os ecclesias ticos das ordens superiores não "podem

(s) C. 14. D. XXXII. (Humbert. Card. a. 1054).

j (í) C. 1.2.3.5.X.decleric.cojijug. (3.'òJ.
(u) C. T.g.X.decleric.conjuç.^.Sj. |M|
(v) C. l.decleric.conjug. in VI. (3. 2), ciem. I. dúvit. etho*

-*est,(3.
1 J, Cone. Trid. Sess. XXIII. cap. de ref.

(w) Cone. Trid. Sess. XXIII. cap. 17. de ref.

(x) C. 1.4. X.declerie. conjug. (3. 3) c. 1. 2. X. qui cleric.

\c\ vovent. (4.6), Cone. Trid. Sess. XXIV. cap. 9. de sacram. ma-
trim.
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ainda agora contrair matrimonio depois da ordenação, errt

conformidade com os preceitos antigos. Porem como pelo
contrario os homens casados podem ser ordenados , tem-se
espalhado o uso de contrair matrimonio algum tempo an-
tes de receber as ordens. Somente náo admittem á orde-
nação aquelles que tem contraído segundas núpcias ou ca-
nsado com viuva (?/). Também é prohibido aos ecclesiasti-

cos , o tornarem a casar , sob pena de destituição de seu
officio. Os bispos até devem viver em um celibato absolu-
to (%), e por este motivo sam regularmente escolhidos no
estado monástico. 111. Os protestantes bem tem reconhe-
cido a excellencia do celibato dos ecclesiasticos (a)

2
porem

não o tem imposto por lei (ò).

§ 209. — C) Reflexoens geraes,

I. O celibato dos ecclesiasticos tem principalmente

por fundamento o caracter e a dignidade do sacerdócio, o
qual não pode ser conferido senão aquelles que tem com-
prehendido esta elevada missão em toda a sua amplitude,

e renunciado ás coisas do tempo com uma firme e inaba-

lável determinação. Na antiguidade, o celibato já era ob-

jecto d'uma veneração especial e os ministros dos altares

sujeitos a uma continência parcial ou absoluta. Por con-

seguinte a Egreja não fez mais n'isto, bem como .em mui-

tas outras instiluiçoens , do que aproveitar e desinvolver

uma verdade assignalada pelo sentimento universal. IL
;Os vastos deveres que a disciplina da Egreja catholica im-

põem ao ecclesiastico , como pastor d^iímas, também não

{y) Nov. Just. 6. cap. 1. § 3. cap. 5.
7
nov. 22. cap. 42., noV,

123. cap. 1. 1 >.

» (s) Nov. Just. 6. cap. 1. §T.
(a) Hélvet. Com. I. Cap. XXIX. Aptiores nntcm hi (sei!, qui

donum habetiteoclibatus) sunt curandis rebus divinis, quam si

privatis familisc negófria distraliuntur.

(b) Helvel. Co-if. li. Ai t. XXVII., Angl. Conf. Yit.XXXIL,
August. Couf. Tit. II. deconjugiosacerdotum.
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mm conciliáveis com a vida conjugal. Os cuidados domés-

ticos desviam-lhe o espirito dos interesses geraes
,

paraly-

sam-llie a dedicação á cabeceira do enfermo , a coragem

nos tempos de perseguição, a liberalidade com os pobres ,

e roubam as horas vagas que devem ser consagradas á ora-

ção e as sciencias. Conseguiutemente, se a Egreja pode

exibir (Taquelle que escolheu este ministério que seja com-

pletamente e sem partilha o pae de sua commum , o pre-

ceito do celibato está por isto estabelecido e justificado.

III. À Egreja considera toda a vocação, tanto no Estado

como na Egreja, como um destino divino indicado pelas

disposiçoens e inclinaeoens internas. Portanto deixa uma
completa liberdade d^scolha (c) ; mas também exige que

a determinação seja reflectida (d) , e que a vocação uma
vez abraçada seja cumprida no decurso da vida com uma
firme resignação. Assim ao lado da obrigação do celibato

para os ecclesiasticos, figura para os seculares alei não me-

nos pesada da indissolubilidade do matrimonio , e só uma
apreciação superficial, infectada de sensualidade, explica

como o matrimonio parece a certos espíritos que exige me-
nos força moral do que o celibato. E' principalmente pe-

(c) Por tanto é um erro completo o considerar o celibato co-

mo um constrangimento injusto. Seguramente que a Egreja não
violenta» ninguém a entrar no estado ecclesiasticos ella somen-
te obriga a permanecer n'elle, porque se contraiu solemnemen-
te obrigação d' isso com ella, e ceder á leviandade, seria trans-

tornar inteiramente a sua disciplina.

(d) A expressão de Jesus-Christo : Nem todos comprefiendenx

eúa palavra (Matth. XIX. 11), não prova pois nada contra o
celibato; porque aqui a Egreja suppoem precisamente homens
que tem eomprehendido esta palavra. E1 igualmente impossível
objectar que muitos d'aquelles que entram no estado ecclesiasti-

co sam menos determinados a isso por unia vocação bem reco-

nhecida do que por consideraçoens secundarias; isto prova so-

mente que os bispos deveriam usar mais escrupulosamente dos

numerosos meios que lhes sam oíTeroeidos pela legislação da Egrft^

ja e pelo sy&tema d1
educação eceiesiustiua para descobrir a ver-

dadeira vocação.
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la superior intelligencia moral com que a Egreja conceb(?

e regula as situaçoens da vida que tem inspirado ás na-

çoens a veneração de sua sanclidade e imposto mesmo o
respeito a seus adversários imparciaes. Porisso os seus ini-

migos sabem muito bem porque motivo dirigem precisa-

mente tão vivos ataques sobre este ponto. IV". Verdade

seja que na Egreja d'Oriente os ecclesiasticos seculares sam
de ordinário casados; mas é também por esse motivo que

o estado monástico se lhes tem tornado mui superior na

opinião publica, que está quasi exclusivamente na posse

do confessionário e do domínio da sciencia. O mesmo suc-

cederia no Occidente se o matrimonio fosse pcrmittido aos

ecclesiasticos: aquelles que uma mais alta intelligencia de-

seu ministério affastasse d^sse laço formariam um estado

monástico voluntário; gozariam particularmente da estima

e da confiança da commum; nasceriam para elle as fun-

daçoens e finalmeete o celibato e o monachismo resuscita-

riam debaixo d'outra forma bem comosuccedeu na edade-

rnedia por intervenção dos príncipes e bispos. V. Em quan-

to ao matrimonio dos bispos , é absolutamente inconciliá-

vel com as instituiçoens da Egreja. Exporia os officios ao

mais estricto nepotismo, como a Egreja anglicana nossub-

ministra exemplos, e as rendas eeclesiasticas (c) ás mais tristes

dissipaçoens (/). Estes dois males não poderiam ser previ-

nidos senão por uma severa vigilância ou do papa, ou, do

governo como na Suécia; porem o espirito e a liberdade

da constituição achar-se-iam anniquilados ao mesmo tem-

po. VI. Authorisar-se-ia o matrimonio dos clérigos, e não

o dos bispos? N'is50 haveria desapprovação tacita do ma-
trimonio dos cleiigos, estimulo e reconhecimento do estado

(c) Se a' Egreja reclama em favor dos bispos uma rica dota-

ção, nao é com ideas de iuxo e vistas temporaes, mas para que

em conformidade com os deveres do sen ofriíio, possam cooperar

digna e nobremente para obras de sciencia e beneficência. O
matrimónio dos bispos faria falhar completamente oste nobre

fim. Por certo que a muitos bispos inglexesse devem fundaçoeuS

magnificas, porem esses precisamente não eram ceados.
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monástico voluntário, e a constituição seria entregue á con-

tradição interior que embaraça a Egreja grega. Vil. A ob-

jecção ordinária de que o celibato conduz á im moralidade

nasce da falta de confiança na força moral da vontade. De-

mais d'isso, no estado actual da sociedade, o numero naaií

pequeno está no caso de casar na edade em que a paixão

tem mais energia , e d'est'artc a objecção se resume em
um stigma contra toda a nossa juventude. O próprio ma-
trimonio, assim como é demonstrado pela experiência, não

livra o homem fraco da lubricidade. Por consequência to-

dos os estados exigem o império sobre si mesmo, eemquan-*

lo a este, os ecclesiasticos sam os menos expostos a carece-

rem de força se a sua educação receber uma acertada di-

recção ascética , e se a consciência de sua dignidade como
homens e como clérigos for conservada viva n'elles. VI Ií«

A objecção de que o celibato é prejudicial ao estado não

merece já refutação quando todos os dias se vê as tristes

victimas da politica de população nos emigrados, en'aquel-

lcs que, como os Suissos , empenham a vida no serviço es-

trangeiro.

§. 210.

—

IX. Direitos geralmente ligados ao estado

ecclesiastico.

Grejr. II. 2. Sext. II. 2. Ciem. II. 2. E>e forocompetenti, Greg,

III. 49. Sext. III. 23. Ciem. III. 17. Extr. comm. III.

13. De immunitate ecclesiarum.

A dignidade do estado ecclesiastico e as attençoens par*

ticulares que reclama tem sido ieconhecidas nos paizes chris-

tãos por diversos privilégios civis. Taes sam: I. A isenção

d'encargos públicos pessoaes , alojamento de soldados
?
tra-

(/) A Egreja grega sofreu cedo festas duas consequências, e
por conseguinte dispôs que se não elevasse ao episcopado senão
aquelles qne não tivessem filhos ou netos. C. 42. § l.c. deepUCj*
et cler. (1. 3}, Nov. 6. cap. 1,§ 4., Noy. 123. cap. I,.
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bailios forçados, e serviço militar (g). II. O privilegio âer

capitação e contribuiçoens. A extensão d
,
este privilegio

sempre variou muito com a legislação dos impostos (k]>

Agora está muito rcs-tricto. Na Rússia e na Inglaterra,

ainda sub-iste na maior extensão. 111. A. isenção de func-

çoens publieas e municipaes
,
porque não sam compatíveis

com os deveres do estado eceíesiastieo (i) IV. O direito

de não ser citado senão perante os tribunaes ecclesiastieos

çu os tribunaes superiores seculares. Já falíamos d'isso por

occasião da jurisdicção. V. O beneficio de competência

(beneficlum compelcnluv), que conserva ao devedor deman-

dado os recursos necessários para a conservação da existen-

cia. Aqui nao se basearem íeis expressas (£) ,
porem so-

mente na equidade e na pratica. VK Para proteger os mi-

nistros indefesos da religião e da paz contra a grosseria e

brutalidade, as leis da Egreja amiaçaram com anathema

Çprivilegiwm canonu) aquelles que praticassem vias de facto

contra um eceíesiastieo. As leis civis também tem punido

severamente por toda a parte as offensas contra os mem-
bros do clero.

(g) C. 8.10. 14. C. Th. deepísc. (16. 2), c. 1. 2. Ç. J. de

episc.(1.3), c. 69. c. XII. q. 2. (Cone. Tolet. III. a. 589), Béne-

dict. Levit.Capitul. lib. VII. c. 185. 290. 467.
,' (h) C. 8. 10. 14. 15. 26. 36. C.Th. de episc. (16.2), c. 1.

2. 3. 6. C. J. de episc. (1.3), Auth. ad c. 2. C.eod., c. 4. 7.

X. de immunit. (3.49) c. 4. de censib. in VI. (3. 20), ciem.

3. eod. (3. 13).

(t) C. 1. 2.7. q. 11. 19, 21. 24. C.Th. de episc. (16. 2),

C. 6. 52. C. I. de episc. (l. 3), c. 40. c. XVI. q. 1. (Justi-

nian. c. a. 532).

(A) O Cap. Odoardus 3. X. de solution. (3.23), que de or-

dinário se cita em apoio, não o estabelece.

(/) Benedieti Levitas Capitular, lib. V. c. 192., c. 29. c.

XVII. q. 4. (Cone. Later. II. a. 1139), c. 5. 6. 14. 17. X. de

sentent. excom. (5. 39). GLuando se lerem estas leis deve-se ter

em vista a época em que furam promulgadas.
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CAPÍTULO III.

í)OS OFFICÍOS EM GERAL<

§ ^11. I. Definição do officio.

fcreg. I, 33. Sext. I. 17. De majóritáte et obedientiá.

fficio ècclesiastico (pfficium eccleslásticum) e

ò direilo junclo com o dever d'exercer o po-

der ècclesiastico em proporçoens determinadas ,

e em virtude d'um titulo permanente. Refere-

Se de ordinário a uma das divisoens geográficas

do mundo christão , e designa então o exercício do poder

ècclesiastico em um certo iogar e sobre certas pessoas. A
somma de poder que comporta um similhaníe officio é a

auctoridade (majoritas) á qual corresponde a obediência

dos subordinados. As pessoas que se acham revestidas d'el-

la chamam-se superiores ecclesiasticos (superiores ecclesxas-

iici), e constituem na Egreja um estado especial que se de-

nomina estado ècclesiastico propriamente dicto (status ec-

cleúasticus %n specie). D'esta definição do officio dimanam
as consequências seguintes: I. A dizer a verdade não ha of-

ficio quando o goso de rendas ecclésiasticas ou outras van-

tagens é conferido só sem obrigação determinada. Na eda-

tíe-media , em que o património considerável da Egreja a

collocava em estado d^ntreter grande numero de pessoas
?

havia sem duvida muitos officios que comparativamente
não comportavam senão poucos serviços reaes. No entre-

tanto sempre foi reconhecido o principio supramenciona-
W. II. 3 A
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do (m). Verdade é que, na accepção romraum , a renda

ligada a taes officiosfoi tomada pela coisa principal : d^ihi

a paiavra beneficio, que propriamente não designa se-

não a dotação d'um ofíicio, também foi empregada pelo

mesmo officio (n), e o possuidor frequentemente considera-

do debaixo do ponto de vista do puro direito particular (o).

Por outro lado, os ministros daEgreja encontravam n^lle,

como os funccionarios seculares no feudo, a vantagem d'uma
posição perfeitamente independente e segura. II. As func-

çoensecclesiasticas conferidas temporariamente ou, como os

benefícios manuaes, com faculdade de revogação , também
não constituem verdadeiro officio. A sua natureza, particu-

larmente no tocante ao encargo d'almas, é contraria ao espi-

rito da constituição, porque ellas não comportam um laço

verdadeiro entre o superior e a commum (p). III. Emfim
as fundaçoens de particulares com encargo de dizer missa

ou d'exercer alguma outra funcção do culto, ainda quan-

do o seu gosp fosse permanente e vitalício , não podem ser

consideradas como verdadeiros benefícios em quanto o bis-

po lhes não conferir o titulo, porque não pertence aos par-

ticulares instituir benefícios. Os bens annexos também não

sam beus da Egreja, mas sim propriedade de família.

§ SIS.— II. Divisão dcs officios.

Os officios sam susceptíveis de diversas divisoens» 1.

Uns referem-se ás funcçoens da ordem, outros á jurisdic-

ção e administração exterior. Os primeiros tem o nome
(Tofficíos espirituaes (officia sacra). No estado actuai da

(m) C. 15. de rescFipt. in VI. (l. 3).

(») Ò mesmo summo-pontiíicado era n'este sentido nomiaclo

tim beneficio, c. 1. X. de maledic. (5. 26).

(o) C. 40. depraebend. in VI. (3. 5.) Disfin^ue-se n*elle um
jus ad prcebendam e in prcebenda, como então na escola um jus

ad rem e in re.

(p) Cone. Trid. Sess. VII. cap. 7. Sess. XXIII. cap. 16. Sess,

XXIV. cap. 13.de ref.
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constituição, esta cathegoria não comprebende senão os che-

fes de parochia com seus diversos] assistentes, os cónegos por

causa do serviço do coro, e os bispos em razão do seu di-

reito próprio d 'ordenação. Anteriormente comprehendia to-

dos os graus, desde o de porteiro até o presbyterado, por-

que a cada um d^elles estam adherentes funcçoens reaes.

Um ofncio espiritual com encaigo d'almas chama-se cura-

to (7)
,' no caso contrario, beneficio simples (r). II. Os of-

ficios que só tem relação com a administração exterior sub-

dividem-se em duas classes: A). Uns contem uma juris-

dicção real em nome próprio. Esta classe á a das dignida-

des (s) ou prelaturas: ella não comprehendia primitivamen-

te senão os bispos, arcebispos, patriarcas e o papa. O pri-

vilegio e o costume conduziram a ella o» cardeaes e lega-

dos do papa, os abbades e superiores das ordens monásticas.

Demais d^sso os cargos superiores dos cabidos também se

chamam dignidades (t) ou personatos (u). Hoje este nome
de personato designa mais particularmente o titulo a um
puro direito honorifico, sem alguma capacidade real. A es-

ta distincção das dignidades e dos mais officios está conne-

xa a divisão dos benefícios cm maiores e menores (v). B)
Outros officios comportam sim a administração inferior,

mas sem gozar d'uma jurisdicçâo real, pelo menos em no-

me próprio. Chamam-se officios ecclesiasticos ou simples-

mente officios (officia). N'esta classe figuram os órgãos da
jurisdicçâo episcopal , os juizes ecclesiasticos, vigários ge-

raes , conselheiros e commissarios episcopaes, os arciprestes,

decanos e primicerios para vigiarem a disciplina e a litur-

(9) fc. 11. Extr. comm. de prsebend. (3. 2).

(r) C.38.X.deprsEb«nd. (3. 5).

(s) Tit.X. depr<ebend. et dignit. (3. f>).

[t) C. 8.X.deconstit.(l. 2),c. 6.X; de consuet. (1. 4),X. de
prsebend. (3. 5).

H C. S.X.deeonstit. (1. 2), c. 8. X. dcrescript. (1.3), c.

13.28.X.depraebc»nd. (3. 5).

(t>) C 8.X-(Jeresptpt;(l.3), c. 7. §2. X. deelect. (1. 6) r c.

8.28.X.depraebend. (3. 5).
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gia; os adrninislradores dos bens ecclesiasticos e outros em-
pregos para objectos especiaes. Muitos d'estes officios caí-

ram em desuso ou se tornaram simples personalos.

§ S13.— III. Da instituição dos officios.

Tendo os officios por objecto o exercício da auctori-

dade ecclesiastica não podem ser legitimamente instituídos,

(constitutio slve erectio beneficu) senão pela mesma Egreja.

32m consequência a instituição dos bispados nos primeiros

séculos era feita pelo concilio provincial (10) ; depois do

VIII, emanou frequentemente do papa(.r), e é aelle que.

está actualmente reservada de direito commum a dos offi-

cios superiores e corporaçoens. A instituição dos officios

inferiores pertence ao bispo (?/). Alem d'isso é necessário

o assentimento do poder secular , e até mesmo frequentes,

vezes é elle quem exerce a iniciativa. O poder ecclesiasti-

co deve tomar em consideração a necessidade e opportum-

fdade do novo officio, a collisão que poderia nascer d'elle

com os direitos de terceiro {%), emfim a sufficiencia da do-

tação (a). Em quanto ao modo de constituir a dotação,

iralar-se-ha mais adiante no sexto livro. A criação dos bis-

pados é com razão sujeita a uma restricção particular ; não

se devem estabelecer senão em cidades consideráveis (6). Na
mesma linha da instituição dos officios devemos collocar a

sua conversão (immutqtio. bençficii) e o seu restabeleçimen-

(m) Ç. SO.c.XVI.q. t. (Cone. Carth. II. a- 390).

(x) Encontram-se exemplos d'isto em Mansi Cone. T.XIT.
çol. 316. 320. No entretanto no século. XIII ainda houve casos

cm que um simples arcebispo erigiu um bispado c. XVI. X. de

Me O. (1.33).

\y) C. 3. X. de ecçles. sedif> (3. 48), Cone. Trid. Scss. XXIV.
çap. 13. de ref.

(2) C, 36. X, de prsebend. (3. 5).

(a) C. 9. D. I. de.cp.iis. fnov. JusMn. a. 538) , c. 3. X. de con-

secr. eccl.
1

(3. 40). c. 3; X. do feccl. rediíic. (3. 48).

(b) C. h. B.LXXX. (Conc.Laod.c.a. 372), c. 4 . e.od . (Leci.

T. 3 . 442), c. 53: c. XVI. q, 1. (Grog.III. ca. 733).
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to (rcstitutio bcneficii). NaEgreja russa e nos pai zes protes-

tantes , a erecção de novos offieios é quasi absolutamente

annexa ao soberano.

§ 214. — íV.Da mutação dos offieios.

Os offieios uma vez erigidos continuam a subsistir em
quanto se não fizerem mudanças por meio do direito (in-

novatio). A mutação não pode provir regularmente senão

da mesma auctoridade que erigiu , conseguintemente do

j>apa (c) ou do bispo (d), segundo se tratar dVueios supe-«

riores ou inferiores. Na maior parte dos pai zes, também se

deve concertar com o governo. Há diversas espécies áemvM
tacão. I. A divisão (sectio , dwiçío)

, quando d'um officio

se formam diversos (e). As parochias sam particularmente

sujeitas a isto quando a população é demasiado considerá-

vel para um só parocho, ou que certas localidades sam de^

masiado distantes da egreja parochial. Quanto ao mais de-

ve reservar-se á Egreja-matriz certos direitos honoríficos (/).
A união (unio) tem logar , ou por uma fusão completa de
dois offieios (unio per confnsionem) (g) , ou pela simples

reunião na mesma mão d'officios que, de nome e de direL
to, ficam separados (imio per wqualitatem) (h) , ou final-

mente pela adjuneção e subordinação d'um ao outro (unio

per subjectionem) . Quando duas parochias sam unidas p< r
este ultimo modo, uma chama-se matriz e outra filial.

(c) C. 48. 49. c. XVI. q. 1. (Greg. 1 . a. 592) c. 53. eod. (Greg.
III. ca. 738), c. l.X. de trànslat. episc. (J. 7},c\ l.X. nesed.
vacant. (3.9), c. 5.Extr.comm. de pnebend. (3. 2).

(d) C. 8. X, de excess. prselat. (5. 31), ciem. 2. de reb. ec?
cl

. non alien. (3.4), Cone. Trid. Sess. VII. cap. 6. Sess. XXI. c, 5.
Sess. XXIV. cap. 15. de ref.

(e) C. 8. 10. 20. 26. 3G. X. de pra:bend. (3. f>).

(/) C.3.X.deeccles. £Edif. (3.48), Como. Trid. Sess. XXII.
cap. 4. de ref.

(g) C. l.X. he sede vacant. aliq.innov. (3. 10).
{h) Encontram-se exemplos nosc. 48. 19. c. XVI. q. 1. (Greff.

I. a. 592).
^i v a
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Em quanto ao mais o officio incorporado conserva todo

os direitos cujo exercício é compatível com a sua sujeição;

nem mesmo se opera alguma mudança na jurisdicção (z).

Não se pode fazer união senão por motivos graves e por

consentimento dos interessados, nomiadamente do padroei-

ro da Egreja (fc). A união de diversos officios nas mãos
cPtima única pessoa somente durante a sua vida {unlotcm-

forarla) é mesmo absolutamente vedada
,
porque viola in-

directamente a prohibição da accumulação dos officios (/).

Hf.- A incorporação, tanto a uma corporação ecclesiastí-

ca, como a outro officio (wi). Naedade-mtdiaincorporaram-

se muitas parochias nos cabidos e mosteiros. Primitivamen-

te estas incorporaçoens estendiam se tanto ao espiritual co-

mo ao temporal. Porem mais para o diante as leis quize-

ram-que o espiritual fosse administrado por um vigário per-

manente (§ 143). Assim de facto o espiritual foi de novo

separado, e para falia r com exactidão só ficou incorporado

o temporal. As incorporaçoens d'Egr-eja3 aos mosteiros tam-

bém por vezes tiveram em resultado subtrai-los inteiramen-

te á jurisdicção do bispo, e sujeita-los ao prelado como ao

seu bispo (n). Os effeitos da incorporação consistem entre

outros em que o officio incorporado, a dizer a verdade,

nunca está vago, em quanto subsiste a communhão ou o

officio de que depende, demais d'isso quando um adminis-

trador se retira, deve prover-se sem demora á sua substitui-

à] C.2.X. de religios. domib. (3. 36).

(fc) Quando tratarmos do padroado ,
exporemos o que vem

a ser o direito do padroeiro sobre a annexa.

(I) Cone. Trid.Sess. VII. cap. 4. Sess. XXIV. cap. 17. deref.

* (m) Nas fontes esta mutação não se denomina incorporarão,

mas também união; é o que frequentemente faz confunda uma

com outra. A diflerèngá principal consiste em que na união so-

mente e nao na incorporação os officios sam completamente reu-

nidos mesmo no espiritual, e tornam-se simultaneamente vagos

á morte do possuidor.
.

(n) As eo-rpjas dVsta classe denominavam-sé ecclesia> pleno

ou utroque fure subjedw, c, 3. § 2. c. 21. X. de privil. (5. 33).
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çao (o). Em geral as incorporaçoens não sam favorecidas,

e o accesso que ellas abrem aos cálculos do interesse parti-

cular tem-lhe occasionado diversas restricçoens (p). IV. A
suppressâo total (suppressio , extinção) (q). V. As muia-

çoens que não versam sobre o próprio officio , mas somen-

te sobre a dotação annexa serão tratadas no livro sexto.

§ 215. — V". Da residência dos ministros da Egreja.'

Greg. III. 4. Sext.II1.3. De carieis noa residentibirs

in ecclesia vel praebsnda.

Uma obrigação commum a todos os ministros daEgre*

ja é a da residência pessoal e permanente no logar em que
devem funecionar. Esta obrigação está em a natureza das

coisas (r) , e as leis a formularam claramente desde os pri-

meiros tempos , tanto para os bispos como para os outros

officios (s). Nem mesmo grandes perigos ou moléstias

contagiosas auetorisam a affastar-se
;
pelo contrario é então

precisamente que o pastor fiel deve auxiliar com especiali-

dade o seu rebanho (J). Os bispos também não deviam com-
parecer na corte dos príncipes senão por meio de convite

expresso, ou para defender os opprimidos (u). Todos estes

(o) Ciem. un. §. Gtnidam etiam, de excess. praelat. (5, 6),
ciem. un. de snppl. neglig. pradat. (1. 5.)

(p) Ciem. 2. de reb. eceles. noa alien. (3. 4), Cone. Trid.
Sess. VII. cap. 6. Sess. XXIV. cap. 13. lã, Sess. XXV. cap.
16 de ref.

L

(q) Conc
;

Trid. Sess. XXTV. rap. lã de reF.

(>') Debaixo d"este ponto de vista a antiga controvérsia: se
esta obrigação dimana ex jure nuturali et divino ou somente ex
jure mere ecclesiastico e assaz supérflua. Benedict. XIV. de sy-
nodo direcesana Lib. VII. cap. I.

(s) C. 19. 23. c. VIT. q. i. (Cone. Nie.-en. a. 32o), c. 24.
2*. eod. (Cone. Antiocb. a. 332), o. 21. eod. (Cone. Carlh. V,
a- 401), c. 20. eod. (G.regor. I, a. -Í9f>).

[t) C 49. c. VII. fj. l.((h-e<r. !. a. .GO. ,), e.4T. po). 'Idem
a. 599) ibiq. Gratian

\
e. 47- eod. (íXieol. I. a RfiTV, Benedín.AIV do Svnodo diocesana Lib. XIII. enp, XJX.

(u) C. 27. e. XXIII. q. 8. (Cone. :\n>}ovh. a. 3:52), c. 23,
eod, (Cone. Sard. a, 344), e. 2(5. eod. Òthxs. a. 494)..
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preceitos foram renovados pelas leis dos imperadores roma-

nos (v) e dos reis francos (w). Porem desde o século VI ff}

foi mister affrouxar muito do rigor canónico em favor dos

bispos, em razão de que as suas furteçoens nas dietas , no

exercito ou nos cargos públicos, as suas viagens a Roma *

e mais para o diante a sua participação nas cruzadas , os

separavam da sua resideneia (x). D'aqui proveio que o con-

cilio de Trento intimou de novo expressamente aos bispos

ã obrigação de que se trata (y) , e Urbano VIII instituiu

em 1636 uma congregação especial para vigiar pelo seu com-

primento, e que ao papa se reservou o diíeito de dispen-

sa (%). Também os officios inferiores L particularmente os

cabidos depois da suppressão (la vida canoriical , foram in-

vadidos por abusos enormes que obrigaram a acerescentaf

as leis sobre a residência a saneçao de muitas disposiçoens

penaes (a). Todavia admittiram-se certos casos de dispensa

que deviam valer como residência real (residentia fida) ,

por exemplo a edade e a moléstia (6), Os serviços reclama-

dos pelo interesse da Egreja (c) , os estudos exteriores (d);

Ém apoio das leis sobre a residência havia nos cabidos dis-

tribuiçoens diárias em que salvas algumas excepçoens nao'

tomavam parte senão os que estavam realmente presen-

tes (c). No direito moderno também foram expressamente

(i)) Nov. Just. 6. c. 2. ,nov. 67. c. 3;, nov. 123. c. 9.

(rv) Capit. Germ. a 744. c. 5., Capit. Vernens. a. 755. c.

Í3., Capit. I. Carol. M. a. 789. c. 23., Cap. Francof. a. 794.

C. 5. 39.

(x) No entretanto no principio também se sóllicitava a dis-

pensa do papa e do concilio provincial. Capit. Francof. a. 794;

c< 5. 39.

(y) Cone. Trid.Sess.VI. cap.l. Sess. XXIII. cap. 1 . de ref.

(s) Canst. A d universa? Benedict. XIV. a. 1746.

(a) C. 2. 6; 8. 10. 11. 17. X. h. t. (3. 4), c. wn. eod. líl

VI; (3. 3), c. 13. 14. 28. 30. 35. X. de prtebend. (3. 5).

(b)- C. 1. X. de clone, aegrot. ('6. 6).

(c) C. 7. 13. 14. 15. X. h. í. (3.4J;
(d) C. 4. \2. X. h. t. (3. 4), c. 5. X: de magistr. (5. 5).

(e) C. 7. X. h. t. (o. 4), c. 32. X. de prçebend. (3. 5)., c.

30 de cket. irí VI. (í. &)•;, c. un, h, t. in VI. (3. 3).
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confirmadas as disposiçoens pendes (/) , as dispensas le-

gues (g) é o estatuto daá distribuiçoens diárias (h). Somen-

te os membros dos cabidos podem dispor todos os annos li-

vremente de três mezes a titulo de ferias legaes (i).

§ £16. —• VI. Da accumulaçâo dos officios.

"Um officio comporta tantos deveres quantos o seu fiel

e conscencioso comprimento torna exclusivos de quaesquei*

outras occupaçoens; e com muito mais razão é impossível

a uma só pessoa ser sufficiente ás exigências de dois offi-

cios. E 1
por isso que as leis prohibiram severamente desde

os primeiros séculos a accumulaçâo (£) , e aquelle a quem
cabiam dois officios devia abandonar um d'elles (Z).Como
esla renuncia se fazia raras vezes de boa vontade, está es-

tabelecido desde Innocencio III que pela aceitação d\ini

segundo officio o primeiro fica vago por direito pleno, e

se pode dispor d'elle por este titulo (m). A accumulaçâo
épermittida excepcionalmente quando os rendimentos d'uin
só officio não sam sufficièntes para uma sustentação decen-
te, e que um dos dois nao émais do que um beneficio sim-
ples, comportando unicamente o serviço do culto, sem en-
cargo d'almas ou residência (n). Estes officios sam por isso

{f) Cone. Trid. Sess. XXIII. cap, 1. Sess. XXIV. cap. 12.
de ref.

(g) Cone. Trid. Sess. V. cap. 1. Sess. XXIV. cap. 8. de ref.

(h) Cone. Trid. Sess. XXII. cap. 3. Sess. XXIV. eap. 12, de
ref.

(i) Cone. Trid. Sess. XXIV. cap. 12. dé ref."

(*) C. 2. c. XXI. q. 1. (Cone. Chalé, a. 451), c. 1.
D.LXXXIX.^reg.I.c. a. 596), c. 3. §1. c. X. q. 3. (Cone.
Tolet. XVI. a. 693), c. 1. c. XXI. q. 1. (Cone. Nieam. II. a
787), c. 3. 13. X. depraebend. (3.5), Cone. Trid. Sess. XXIV.
cap. 17. de ref.

(/) C. 4. X. deaetat. (1.14), c. 7. 14. 15. X. de prabend.- (3.5).
{m) C, 28. X. de príebend. (3. 5) , ciem. 3. 6. eod. (3. 2)

c. 4. Extr. comra. eod. (3.2), Cone. Trid. Sess. VII. cap. 4.
do ref.

(«) C 2. D.LXX. (UrW. II. a. 1095) c. 4. de atai. (l . 14),
ConcTrid. Sfewi-XXIV. eap, 17. de ref.

W. II. 3 B.
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denominados compatíveis (beneficia compatibilià), os outros

incompatíveis. Em quanto ao mais a accumulação d'offi-

cios incompatíveis podia ter logar com dispensa do papa

,

que no entanto não devia ser concedida senão por motivos

graves (o) e os bispados e cabidos em Allemanha offereciam

numerosos exemplos d'isso, sobretudo por causa de sua im-

portância na constituição politica. O novo estado de coisas

tem produzido naturalmente mais simplicidade e severida-

de n'esta matéria.

CAPITULO IV.

DO PROVIMENTO DOS OFFICIOS (p),

§ 217.— I. Exposição geral.

provimento d'um officio (provlslo beneficu) com-
.,£, prehende dois actos distinctos: primeiro a esco-O |H

lha d'uma pessoa apta para lhe ser conferido
(designatiopersonce), segundo a própria collação

do officio (collatió). Esta dupla attribuição per-

tence á Egreja, segundo a natureza das coisas, econseguin-

temente não pôde ser reivindicada pelo soberano como tal (q) •

(o) Ç. 28. X. de praebend. (3.5), c. 1. de consuet. in VI
(1.4), c. 3. de offic. ordin. in VI. (1.16).

(p) J. Helfert von der Besetzung, Erledigung und dem Le-
digstehen der Beneficien nach dem gemeinen und dem besonde-

rcn (Esterreicbischen Kirchenrechte. Wien 1018.

(q) A liberdade e a independência da Egreja repousam em
grande parte sobre este principio, e se cessar de ser reconheci-

do, a Egreja d^enera em um instituto puramente politico.
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Sem duvida que a Egreja pode conceder á commum ou

ao soberano em um estado christão , ou mesmo a outros

membros a quem deve attençoens particulares, alguma par*

ticipação na escolha da pessoa ; porem a ella deve-lhe sem"

pre pertencer a decisão final, a fim de que se lhe não pos-

sa impor uma escolha má. Segundo estes princípios , tem
variado a forma do provimento com os tempos e as circuns*»

tancias Os dois actos que a constituem raras vezes se tem
reunido nas attribuiçoens d^m só; de ordinário dependiam
de aucloridades diversas. Independentemente da forma ha-

bitual também se estabeleceu uma forma especial para cer-

los casos ou officios. D'aqui provem as distineçoensactuaes

de direito pleno de provimento {jus provisionis plence) e

de direito menos-pleno {jus provisionis núnus plence) , do

provimento ordinário e extraordinário. Aquelle que se apos-

sa illegalmente d'um officio é obrigado, debaixo d^miaça
de penas canónicas, a ausentar-se d^lle, e perde todos os

direitos que podia ter a elle (r).

§ 218. — II. Direito da Egreja catholica. A) Provimento
dos bispados (s). 1) Tempos antigos.

Nos primeiros tempos da Egreja, a instituição dos bis-

pos fazia-se do modo seguinte , em conformidade com o
exemplo dos apóstolos {t) : os bispos visinhos, assistidos do
clero e da commum da egreja que havia perdido o seu bis-

po, procediam á escolha do que o havia de substituir, exar

minavam-o e o sagravam immediatamente (w). Estes tie>

actos tornaram-se mais distinctos com o tempo e soffreram

(»•) C. 31. X. de jure patron. (3.38), c. 18. depraebend. ia
VI. (3.4).

V *

(*) Tradição da Egreja sobre a instituição dos bispos (por de
La Mennais). Paris 1818. 3 vol. 8. Stauienmaier Geschichte
der Bischofswahlen mit besonderer Beriicksichtigung der Re-
elite iind des Einflusses christlicher Fiirsten auf dieselben. Tii-
bingen 1831. 8.

U) Act. I. 15-26. VI. 1-6. XV. 22.
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algumas mudanças. I. A escolha, em quanto á forma, foi

posta em relação com a constituição municipal e repartida

entre o clero, a municipalidade, os honorati e os cidadãos.

Todavia, para evitai a influencia da multidão, a eleição

propriamente dita dimanava do clero só, e o resto limita-

va-se a uma recommendação ou approvaçâo da massa , ou
servia de testemunho sobre o mérito do candidato eleito (u).

Em geral , ligavam se menos ao numero dos votos do que
ás qualidades pessoaes e ás luzes dos que os recommenda-
vam. Por isso se tomava particularmente em consideração

o desejo do imperador, e naseleiçoens tempestuosas confor-

maram-se frequentemente com ella para manter a paz da
Egreja. II. A' escolha succedia o exame pelo metropolita-

no assistido dos bispos presentes da província. Este era es-

crupuloso e severo, afim de que o episcopado não caísse em
mãos indignas, e do seu resultado dependia a legitimidade

da escolha (w), O exame e a confirmação d'um metropo-

litano eleito pertenciam aoexarca ou ao patriarca (aí). Fi-

nalmente a confirmação dos patriarcas resultava do reco-

nhecimento expresso ou tácito do papa, ao qual se dirigia

consequentemente um relatório sobre a ordenação com a

profissão 4e fé do ordenado (y). A sag ração episcopal ti*

(ti) Esta marcha é claramente indicada cmCjprian.
(f 258)

epist. LII.LXVIII (c. 5. c. VII. q. l).

{v) C.6.D.LXIII. (Cone. Laodic.c. a. 372), c. 13.D.LXI.
(Ccelestin. 1 . a. 428), c. 26. D.LXÍII. (idem eod.), c. 2, D.LXII,
(Idem. a. 429), c. 1. eod. (Leo I. a. 443), c. 19. 27. D.LXTII.
(Idem. a. 445), c. 11. eod. (Gelas. a. 493).

(ro) C. 8. D.LXIV. (Cone. Nicaen. a. 325), c. 3. D.LXV.
(Cone. Antioch. a. 332), c. 6. D.LXI. (Cone. Laodic. a. 372),

c. 5. D.LXV. (Cone. Carth. II. a. 390), c. 2. § 3. D.XXIII.

(Statuta eccles. antiq.)

(x) Innocent. I. epist. XXIV. nd.Alexandr. episc. Antioch.

a. 415. c, 1. (Scheenemman Epist. Roraan. pontif. T. I, p. G03),

Cone. Chalced. a. 481. c. 28.

(y) Damas, episí. VIII. ad. Aehol. a. 380. c. 1.3. epist.

IXr ad eund. c. 2. (Schesnemann p, 3SG-69) , Cone. Constah-
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nha logar immediatamcnte, ou o móis tardar dentro de três

mezes, pelo ministério do metropolitano e dos bispos dapro^

viocia ou pelo menos de dois ou três d'elles (*).

§ 219.— %) Marcha seguida nos reinos germânicos.

Nos reinos germânicos , as escolhas dos bispos conserva-

ram em theoria a sua forma e liberdade primarias (a); po-

rem de facto os reis acquiriram uma influencia sempre cres-

cente (b) , e em Hespanha o direito de nomiaçao passou ,

por uma devolução expressa, dos bispos para o rei, salva

a confirmação que sempre ficava reservada ao metropolita-

no (c). Com effeito, nos mais paizes não succedeu assim;

a liberdade d'escoIha até foi confiada em alguns paizes a

diversas egrejas por títulos reaes. Mas em summa, a. no-

meação para os bispados , com especialidade em Alema-

nha e Inglaterra, ficou unicamente dependente da vonta-

de do rei desde o século X. Esta influencia ainda se aug-

mentou pelo concurso d'outra circurnstancia. Desde os

primeiros tempos, o annel e o báculo eram as insígnias do
episcopado, e quanto ao essencial estas insígnias eram pu-
ros emblemas de suas attribuiçoens espirituaes. Porem co-

mo em conformidade com a constitm*7ão cTaquelIe tempo,

tin. epíst. XIII. ad Damas. a. 382. c. 5. 6. (Sehcenemann p.
396), Bonifac. epist.XV. ad episcop. Maced. a, 422. c. G. (Seho?-
nemann p.7 46), Leon. M. epist. LXIX. LXX. CIV. CXXVII.
CXXIX. CXXX. ed. Baller.

(st) C 1. D. LXIV. (Cone; Nicam. a. 325), c. 5. eod. (In-
noeent. I. a. 404), c. 2. D. LXXV. (Cone. Chalced. a. 451),
Can. Apost. I.

(a) C. 5. D.LXIII. (Cone. Paris. III. a. 557), c. 8. eod,
(Cone. Bracar. a. 572), c. 2. D. LXV. (Idem eod.) , c. 34.
D.LXIII. (Capit. I. Carol. M. a. 803. c. 2).

(&) Edict. Chlotar. a. 615, c. 1. Provas d'isto encontram-
se também nas formulas de Marculpho, e outros em que se tra-
ta do provimento dos bispados.

(c) C, 25. D.LXIII. (Cone. Tolet. XII. a. 681).
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também comportava o goso de domínios do reino e outras

regalias cuja collação pertencia ao rei , as ditas insígnias

foram recebidas de suas mãos. Esta forma, puramente ac-

cidental em si mesma, exerceu brevemente uma influencia

real sobre a coisa. O caracter espiritual foi recalcado na obs-

curidade; a entrega solemne das duas insígnias foi conside-

rada como investidura, como eufeudação ordinária, ed^s-
t'arte a Egreja se acha encadiada de todos os lados pelo

século. A corrupção e a privança
,

que não o mérito ec-

clesiastico, decidiram d'então por diante da concessão dos

mais importantes officios , e os fizeram cahir nas mãos de

bispos indignos, que, como os grandes do mundo, viviam

entreguei á caça, ao jogo e ao luxo. Os papas, para extir-

parem o mal , o attacaram pelas mais enérgicas prohibi-

çoens (d) em sua raiz, a investidura temporal das dignida-

des ecclesiasticas; d'ahi nasceram em Allemanha grandes

dificuldades, que não foram aplanadas senão em 1 l%$ pe-

la concordata de Worms O imperador restituiu a todas as

egrejas a liberdade canónica d^leição , e renunciou á in-

vestidura pelo anel e báculo ; da sua parte o papa consen-

tiu em que a eleição dos bispos e abbades d' Allemanha se

verificasse em presença dVnviados do imperador, sem cons-

trangimento e simonia", e em que o bispo sagrado recebes-

se do imperador a enfeudagão das regalias por meio dosce-

ptro. A escolha, segundo as leis ecclesiasticas, devia dima-

nar agora unicamente do cabido , clero propriamente dito

da egreja episcopal , com o concurso dos abbades e mon-

ges (c) ; mas durante algum tempo ainda , os ministeriaes

da cúria episcopal exercitaram sobre este acto uma influen-

cia frequentemente mui poderosa. Comtudo o direito ex-

clusivo dos cabidos não tardou em ser confirmado por Fre-

derico II na bulia d'oiro, publicada em Egra em 1213, e

(d) C. 20. c. XVI. q. 7. (Ale*. II. a. 1059), c. 13. eod-

fGreg. VII. a. 1078) , c. 12, eod. (Idem 1080), c. 16. 17. eod*

(Paschal. II. a. 1106).

(e) C. 35. JD. LXIII. (Cone. Lateran. II. a. 1139).
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todo o uso contrario á liberdade ecclesiastica , o que prin-

cipalmente fazia allusão á participação dos seculares , foi

também reprovado pelo mesmo imperador e pelo papa Ho-
nório III em 1220 (/). Por este meio achou-se finalmente

consolidada a liberdade d^leição na Egreja. Do mesmo
modo foi confirmada no Aragão em 1208 , em Inglaterra

em 1215, e em França em 1268 pela pragmática saneção

de S. Luiz. O mesmo succedeu na Suécia e Norwega no

decurso do mesmo século.

§ 220.— 3) Direito da edade-media.

Greg. I. 5. Sext. I. 5. Extr. coram. I. 2. De postulatione prae-

latorum, Greg. I. 6. Sext. I. 6. Clem.I. 3. De electione et

electi potestate.

A datar do século XIII, os concílios e os papas cons-

truíram sobre os alicerces lançados, e as coisas foram regu-

ladas da maneira seguinte: I. os bispos não devem ser re-

gularmente nomiados senão pela escolha do cabido , não
se deve pensar em participação dos bispos ou abbades da
província, a 'não ser que sobre este ponto exista um uso
particular (g). Sam elegíveis todos aquelles que reúnem as

qualidades necessárias para receberem a ordenação e ooffi-

cio. Na falta d'uma d'ellas , não pode haver escolha séria

com os effeitos canónicos ; deve então dirigir-se á auctori-

dade superior uma petição (postulai io) para que dispense
e admitta. Também este recurso não existe senão para su-
prir as qualidades não substanciaes (h). De outra sorte a
petição nem ainda é permittida (i). A eleição deve verifi-

(/) C. 51. 56. X. de elect. (1. 6). A respeito d'estas leis

do império, conf. o § 130,

(g) C. 4. X. de postulat. (1. 5), c. 50. X. de elect. (l. 6),
c. 3. X. de caus. possess. (2. 12).

(h) C. l.X.depostul.(l.5), c. 13. 19. 20. X.deeleet. (1. 6).

(i) C. 1. X. de postul. (1. 5), e. 15. X. de setat.(l. 15),é«

2. X. de bigam. (l. 21) , Ciem. I. de elect. (1.3), c. un. Extr-
comm. de postul. (i. ,?).
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car-se dentro dos três mezes da vacatura , sob pena de de-

volução da escolha áauctoridade immediatamente superior

(k): Todos os membros ordinários do cabido tem direi-

to de votar (/),* é mister convoca-los especialmente pina es^

te effeito, mesmo em caso d^ausencia, e esperar a sua vin-

da (ra)« O acto da escolha, depois dos preliminares do cos-

tume pode ter logar debaixo de três formas (n) : a quasi

inspiração, quando os votos sem escrutinio recaem Jogo

sobre uma pessoa por acclamação ; o compromisso, quan-

do se concorda sujeitarem-se ao sufrágio d
1um ou dal-

guns membros; finalmente o voto, em que todavia senão

considera exclusivamente a pluralidade dos sufrágios, senão

ainda o mérito intrínseco da eleição (o). O recurso á deci-

são da sorte é vedado, porque substituo oaccaso as luzes e ás

qualidades pessoaes (p). O resultado notifica-se com a maior

brevidade ao candidato eleito, o qual deve decidir-se deir

(&) C. 35. D.LXIII.(Conc.Later.II. a. 1139) , c. 41. X.
de elect. (1. 6). Nos termos do c. XII. X. de Cone. praebend.

(3. 8), a devolução não era anplicaveí aos bispados
}
porem esta

excepção foi eliminada pelo c. 41. X. cit.

(/) Sam excluídos os membros suspensos de sen ofíicio , c.

8. X. de consuet. (l. 4) , c. 16. X. de elect. (1. 6) , ou fulmi-
nados d^xcommunbão maior, c. 39. X, de elect. (l. 6), c. 10.

X. de cler. excomm. (5. 27) , ou privados do direito de votar,

em forma de pena, quer aquelía vez:
,
quer por tempo determi-

nado, qaer para sempre, c. 1. 2. X. de postul.(l. 5), c. 41. 42.

X. de elect. (1.6), ciem. 1. de regular (3.9), Cone: Trid. Sess.

XXV. cap. 2. de regular, e também aquelles que não estam
ainda ordenados sub-diaconos , ciem. 2. de setat. (1. 6), Cone.

Trid. Sess. XXIV. cap. de ref.

(m) C. 18. 28. 36. 42. X. de elect. (1. 6).

(n) C. 42.X. de elect. (1. 6).

(o) C. 42. 57. X. de elect. (I. 6) , c. 1. 4. X. de bis quae

fiunt. a major. part. capit. (3. 11). Em quanto aomais, segun-

do estes textos, a presumpção é sempre em lavor da maiorida-

de. E' unicamente da maioridade absoluta que aqui se trata, c.

48. 50. X. de elect. (l. 6), c. 23. eod. in VI. (l. 6).

(/>) C.3.X.desortileg.(5.21).
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tro d^um mez (9). II. O exame e a confirmação dos bis-

pos eram annexos ao metropolitano (r) , as dos metropoli-

tanos ao papa (s), e deviam sollicitar-se dentro de três me-

xes xia eleição [t). III. Ernfim o bispo era sagrado, segun-

do o antigo uso pelo metropolitano e pelos, bispos da pro-

víncia ; também muitas vezes ia íazer-se sagrar em Roma
pelo Papa.

§ âM. — 4) Direito actual,

I. As eleiçoens nas mãos dos cabidos não deixavam
de apresentar inconvenientes eoccasionavam mui facilmen-

te,^sobretudo se vinham unir-se-lhes interesses políticos, di-

visoens intestinas ou collisoens com o soberano. Por outro

lado, a nomiação pelo soberano parecia mais conforme ao

principio monarchico, tal como se desenvolvia nos estados

modernos; e nas mãos de príncipes piedosos e illustrados,

procurava vantagens reaes á Egreja. Por isso este modo foi

introduzido em muitos paizes, desde oseculoXV, por meio
de concordatas e concessoens e confirmado pelas concorda-
tas modernas. Subsiste actualmente em Portugal, Hespa-
nha, França, nas Duas Sicilias , Sardenha e Áustria. Em
Allemanha, a eleição pertencia ainda aos cabidos em vir-

tude da concordata de Vienna; porém na Baviera, a ulti-

ma concordata conferiu a nomiação egualmente ao rei. Pe-
lo contrario nos paizes não catholicos, conservou-se a elei-

çãoj por repugnar ao espirito da constituição dos bispos ca-

tholicos a sua nomiação pelo soberano. Tal é o caso na
Prússia , Hanover , nos estados pequenos da confederação

germânica, na Hollanda e Suissa. Todavia ali lambem o
soberano tem na sua mão diversos meios dVxcluir pelo me.

(q) C.6. 16.deelecf. inVI. (t.c),

(»•) C 20. 32. 44. rJeoiect. (l. 6).
(s) C.28.X.deelect.(l. ti).

{t) C. e.deelect. in VI. (i. 6.). Tomaram-so disposíçoens es-

ppciaes a despeito dos bispos que recebiam directamente a sua con-
firmação de Roma, c. ltí.eod,

W. II. 4 A.
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nòs as pessoas que lhe desagradam. Na Polónia, os cabí*

dos não tem mais do que um simples direito de recommen-
dação, e a nomiaçào pertence ao rei. II. O exame e a

confirmação dos bispos eleitos ou nomiados tem sido suo
cessivãmente cedidos ao papa pela pratica de todos os pai-

res, ou porque os metropolitanos empregaram n
,

isso dema-
siada negligencia , ou para contrabalançar a auetoridade

real. E' um ponto expresso ou tacitamente reconhecido por

todas as concordatas. A confirmação não é concedida se-

não depois d^ma informação escrupulosa (u). As func-

çoens episcopaes não podem ser exercidas antes da expedi-

ção das bulias de confirmação (v). 111. A sagração veri-

íica-se dentro de três mezes da recepção das bulias
,

pelo

ministério do bispo para este fim delegado pelo papa , em
presença de dois abbades ou outros grandes prelados , com
as pomposas solemnidades do rito prescripto ordinariamen-

te na mesma Egreja episcopal ; e por este meio é consum-

mada a alliança entre o bispo e a sua diocese (w). O bis-

po, antes da sagração, presta o juramen lo* canónico de fi-

delidade e obediência ao papa. Desde o século VII , que

os bispos d'Hespanha se ligavam por um juramento simi-

]hante com o metropolitano (x). S. Bonifácio prestou-o ao

papa como arcebispo de Moguncia. No tempo de Gregó-

rio VII, adaptou-se lhe a formula do juramento feudal,

segundo o estilo do tempo (y). Na maior parte dos paizes,

devem os bispos prestar alem d'isso o juramento civil ao

soberano. Este uso remonta sob diversas fases ao século

XVII (%). A forma actual varia segundo as leis civis. IV«

\u) C. 16. deelect, inVI. (1.6), Cone. Trid. Sess.XXIT,
cap. 2.Sess.XXIV. cap. l.deref. Estas formalidades sam traça-

das pela Const. Ónus Apostolicse Gregorii XIV. a. 1592, e pels*

ãnstrucçào d'Urbano VIII em data de 1 627.

(v) C. l.Extr.comm. deelect. (1.3).
(w) Cone. Trid. Sess. XXIII. cap. 2. de ref.

(x) C. 6. O. XX. (Cone. Tolet. XI. a. 675).

{y) C.4.X.dejurrjur.(2.24),c,4- X. de elect. (t . 6).

(z) V. Para mais individuação Thomassino, vet. etnováets

cies. discipl. 1MÍ . L. II. e. 47— 49,
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Junto dVste modo ordinário, também havia um excepcio-

nal para certos casos ; era o da normação directa pelo pa-

pa. Trataremos d'ella mais adiante, a propósito d'outro3

officios. Actualmente está quasi por toda a parte abando-

nada.

§ 882.— B) Da eleição do papa. 1) Direito antigo.
1

A eleição do bispo de Roma não era permitivamente

differente das outras, efazia-se pelo concurso dos bispos vi-

sinhos, do clero e dos fieis da commum (a). O eleito era

sagrado immediamente pelo bispo d' Ost ia. Poroecasiào da
conversão dos imperadores romanos ao chrístianismo , con-

servou-se a liberdade d'eleição; no entretanto as scissoens

subministraram-lhesoccasiãodese entremetterem iTellas {b).

Na queda do império d^ccidente, esta influencia passou,

com aposse da metrópole, para os reis germanos (c)
;
porem

estes, se bem que desvairados pelo arianismo, a principio não

fizeram uso d'ella senão em caso de necessidade e com gran-

de moderação {d) , e ao mesmo tempo as leis da Egreja

procuraram assegurar quanto lhes foi possível a iberdade

(a) C.5.6.C. VIL q. 1. (Cyprian. c. a.255). A formula ordi-
nária d'acclamaçào é consignada em Oyprian.

(f 258) epist.
XLVI. : Nos Cornelium episcopum sanctissimae catholicseeccle-
siae electum a Deo omnipotente et Christo domino nostro scimus.

(6) Nomiadamente o debate entre Siricio e Ursicino (385)

,

Rescriptum Valentinian. II. ad Pinian. Pra?f. urbMansi(T. III.

p. 654) i
eentre Bonifácio e Eulalio (419), Rescript. Honor. Au"-.

ad. Bonifac. I. (c. 2. D. XCVII
.

, c. 8. D. LXXIX).
(c) Edict. Odoacr. Reg. a. 483. A passagem que o testifica é

reproduzida do Edicto no c. I. § 1 . D. XCVI. (Symmaçh. iri Cone.
Roman. a. 502)*

(</) LiberPontificum in vita Symmachi. Facta contentione,
hoc construxerunt patres, ut ambo Ravennarn pergerent adjudi-
cinm regisTheoderici. GUii dumambo introissent Ravennam, hoc
judicium aequitatis invenerunt, ut qui prima ordinatus fuisset,
vel ubi pars máxima eognosceretur, ipse sederet in sede apostólica.
U-uod tandem cequitas in Symmacho invenit,
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e a pureza da eleição (e). Mais para o diante, Theodorw
co arrogou se violentamente o direito da nomiação (/).
Verdade seja que este rigor foi atenuado depois que o im-

pério de Constantinopla reconquistou a Itália aos Ostro-

godos; no entretanto a eleição do papa ficou muito depen-
dente dos imperadores. Assim immediatamente depois da
morte d'um papa fazia se um relatório d'isso ao exarca de

Ravenna; depois procedia-se á eleição do successor pelo

clero, grandes, exercito romano epovo, e o auto da eleição

com as assignaturas , era enviado ao imperador pelo exar-

ca (g). A confirmação não se obtinha senão mediante uma
avultada somma de que somente o papa Agathâo foi ali-

viado por Constantino Pogonato (/i). Por esta época, o mo-
do de proceder á eleição do papa foi mais exactamente re-

gulado pelos concílios romanos (i) ; e depois que a Itália

passou , no século Vi II
,
para o domínio dos francos esta

eleição também obteve exteriormente mais liberdade. Com
effeito, para evitar desordens, devia verificar-se em presen-

ça d'enviados do imperador (k) ; porem isto nem sempre

se observava. No meio das agitaçoens que abalavam a Itá-

lia, introduz irara-se n'isso enormes abusos, apesar de que

o papa João IX promulgou a este respeito uma boa Iei(/).

(<r) C. 2. 10. D.LXXIX.(Symmach.inConc.Rom.a. 490).

(/) Cassiodor. Vario r. VIII. 15.

(</) As formulas para este uso contein-se no Liber diurnus
Cap. II. Tit. I. 1-7.

(h) C. 21 . D. LXIII. (Exlibr. pontific).

(i) Cone. Roman. a. 606. (c. 7. D. LXXIX) . Cone. Roman.
a.769.(c. 3 -5. D. LXXIX),

{k) C. 30. D. LXIII. (Pact. imper. Ludov. cum roman. pon-
tif. c. a 819), c. 29. eod. (Guilelm. biblioth. a. 867), c. 28 eod.

(Stephan. VI. a. 897),
(l) Cone. Roman. a. 904. c. 10. (Mansi T. XVIII. p. 225).

Constituendus pontifexconvenientibusepiscopis et universo clero

eliçatur, expetente senatu etpopulo, cui ordinandusest, etsiein

conspestu omnium celeberrime electus, ab omuibus praesentibus

legatis imperialibus consecretur. Nullusque sine pericnlo jura-

meníura vel promissiones aliquas nova adinventioae abeoaudeat
extorejuere , etc.
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Othon 1.°, que, não obstante a sua promessa (m) , havia

expulsado o papa João XII e lhe havia opposto Leão VII I,

recebeu (Teste o direito de nomiar elle só o papa (n). No
entretanto nunca se fizeram taes nomiaçoens. A antiga al-

ternativa das facçoens continuou a subsistir até que Nico-

lau I[ expediu um novo decreto para combater as vistas

politicas dos imperadores, os tumultuosos desvios do povo,

e o suborno que penetrava por todos os lados. Segundo es-

te decreto, os cardeaes- bispos deviam preparar a eleição

com todo o cuidado , depois deviam reunir-se-lhes os mais

cardiaes, e finalmente o resto do clero e do povo devia dar

o seu consentimento: tudo sem prejuiso (?os direitos do im-

perador (o). A antiga forma das eleiçoens tpiscopaes acha-

\a-se de facto pura e simplesmente restabelecida. A parti-

cipação do povo veio com o tempo a desapparecer como nas

eleiçoens imperiaes , e a eleição passou exclusivamente pa-

ra os cardiaes (p).

§ ^23. —i ^) Direito actual.

A eleição é actualmente regulada da maneira mais
precisa por um grande numero de leis dictadas pela expe-

riência (q). O direito de sufrágio nao pertence senão aos

(m) C. 33. D, LXIII. (Juraraent. Otton. I. a. 960).

(n) C.23. D. LXIII. (LeoVIII.a.963), c. 32. eod. (Ottol.
a 964).

(o) C. 2. D. XXIII. (Nicol. II. in Cone. Lateran. a. 1059), c.

5.D- LXXIX.(Ic!em eod.),c. 1. eod. (Ejusd. epist. a. 1059)

(p) Esta mudança data do miado do século XII. } c.6.deelect*

(1. 6).

(g) Sam os decretos do terceiro concilio de Latran (1179), c. 6,

X.deelect. (!. 6.), de Gregório X. no concilio de Lião (1274), c. 3.

de elect. in VI. (1. 6), de Clemente V. no concilio de Vienna
(I31l),clem.2.deelect. (1 . 3), de Clemente VI. (1354), Júlio II.

(1505) , Pio IV. (1562) , Gregório XV. (1610) , Urbano VIII.
(1626), e Clemente XII. (1731). A' excepção do ultimo, encon-
tram-se reuni:lo3 em J. C. Meusclien ceremonialia electionis et
coronationis poatificis Romani. Francof, 1732. 4.)
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cardiaes rialmente presentes que receberam as ordens maio-
res ou um breve de dispensa. Os ausentes não sam especial-

mente convocados como nos cabidos, e devem apiesentar-
se de per-si-mesmos. Não épermittido fazer-se representar.

Regularmente só os cardiaes sam eligiveis (r). Os votantes

juram seguir o que a sua consciência ihes diz ser mais con-

forme aos interesses daEgreja. Conseguintemente sam obri-

gados a tomar em consideração as circunstancias presentes

e o voto das naçoens, e diversos príncipes catholicos tem
o direito de dar exclusiva a um candidato, a cuja escolha

leriam graves razoens para se oppôr. Para evitar intiigasj

a eleição verifica-se em um edifício exactamente fechado y

particularmente destinado para este fim , e de que não é

permittido sair antes danomiação. As formas d'eleiçãosam

as mesmas que nos cabidos; todavia a do escrutínio (scrii'

tinium) é a mais habitual. Então a maioria deve ser de

dois terços dos sufrágios. Se falta, procuram completa-la por

adhesão. Naturalmente não ha logar para confirmação. O
membro eleito é sagrado com antiquíssimo ceremonial pe-

lo cardial decano
,
que também as mais das vezes é bispo

d'Ostia ; este também faz actualmente a coroação. Final-

mente o acto de posse verifica-se com grandes solemnida-

des (s)»

(r) C. 3-5. D.LXXIX. (Cone. Roman. a. 769), c. !. (.4.

D. XXIII. (Nicol. II. a. 1059). Tal era também o espirito do anti-

go direito canónico, c. 13. D. LXI. (Ccelestin. a. 428), o. 19. D.
LXIII. (Leol.a.445).

(s) As fontes que se devem consultar para a historia d'este ce-

remonial sam: Liber diurnus Cap. II. Tit. 8. 9. Ordo Roma-
nus. Tit Glualit, ordinetur romanus Pontifex, Cencii deSabel-

lisCardin. (c. U9l), Ordo roman. c. 48. (Mabillon. Mus. Ital.

T. II. p. 210), Caeromon. Roman. juss. Gregor. X. (f 1276)

edit. (Mabillon. T. II. p. 221), Jac Gaietan. Cardin. (f c.

1350). Ordinarium S. Rom. eccles. (Mabillon. T. II. p. 243),

August. Patric. Picoolomin. (c. 1490), Saerarum cajremoniarum.

Rom. eccle*. Lib. I. Scct. 1-4. ^Hoffmann Nova monumento
collect. T. II. p. 275),
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§ g$4,— C) Provimento das mais dignidades e officios. 1)

Regra primitiva.

Nos primeiros tempos da Egreja, os anciãos e» os diáco-

nos eram instituidos pelos apóstolos em conformidade como
testemunho da cornmum, e, pela imposição das mãos rece-

biam immediatamentíro caracter de seu cargo (t). Segun-

do este precedente, a ordenação para os officios ecclesiasti-

cos foi também conferida nos séculos seguintes pelo bispo

com a participação de seu presbyterium e todas as atten-

çoens possíveis pelo voto da cornmum (u). A organisação

da vida canonical não occasionou a principio nenhuma mu-
dança real n

,
esta maneira de proceder, e a mesma norma-

ção para os diversos officios da congregação dependia quan-

to ao essencial, da escolha e decisão do bispo (v). Porem
mais para o diante , a collação dos canonicatos passou em
parte para os soberanos e papas; e em quanto aos mais be-

nefícios, diversas circunstancias fizeram conceder a outras

pessoas o favor especial d'um direito de apresentação ou do
direito pleno de provimento. Demais d^sso o direito pleno

e livre do bispo á collacção, sendo a regra primitiva, tam-
bém tem sempre a presumpção por si , e toda a restricção

d'este direito, como excepção deve ser expressamente de-

monstrada. N'aquelles logares onde ainda existe, está de
tal sorte ligado com a pessoa do bispo , em conformidade

com o espirito da antiga constituição, que não pode ser

(t) Act. VI. 2-6. XV. 22.

{uj C. 2. D.XXIV. (Cone. Carth. Til. a. 397;, c. 6. éod. (Sta«
tuta eccles. antiq.) O sufrágio do Presbyterium expressava-se, co-

mo ainda agora segundo o rito actual, no momento da ordenação,
pelo órgão do arcediago, e. 1 . X. deserutiniof 1 . 12).

(v) Cone. Aquisgran. a. 816. c. 138. Oportet. ecclesiae prsela-
tos utdecongregatione sibi commissa tales ejigant boni testimonii
Ir.itrps, in quibus onera regiminis secure possint partiri.—C. 140.
Debet procurare prselatu*, ut fratribus celterarium nonvinolen-
tuin. non superbum, non tardum, non prodigum constituat.
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exercido nem pelo vigário geral sem delegação especial

,

nem pelo cabido durante a vagatura da sé (w).

§ 225. — S) Provimento dos cabidos, a) Por escolha.

A posição que tomaram os cabidos, desde o século

XI , como eorporaçoens independentes e separadas do bis-

bo exerceu influencias diversas sobre o provimento dos ca-

nonicatos. O direito antigo côaservou-se em alguns, e o
bispo

,
procedendo em commum com o cabido, mas sem-

pre com o seu superior, continuou a conferir as dignidades

e officios no meio de seus membros (x). Em outros, foi re-

partida a collação das prebendas entre elle e o cabido

,

ou lhe foi abandonada sem reserva (y). Em outros tam-
bém, o cabido, a exemplo das eorporaçoens monásticas go-

zava do direito d'escolher os seus superiores e membros, e o

bispo não tomava nenhuma parte na escolha {%) ou não par-

ticipava d^ella senão na qualidade de simples capitulante

{a). Um uso que também se introduziu em alguns cabidos,

foi o dos capitulantes poderem requerer por gradação d'e-

dade o entrar em um logar vago
,
quando lhes parecia quo

offerecia mais vantagens (6).

(w)) C.2.X. nesed. vacant. (3.9), c. 3. deoffic. viçar, in VI,

(1. 13j,c. un.§ 1. nesed. vacant. in VI. (3. 8).

(x) C. 5. X. desuppl. neglig. prselat. (1. Io), c. 15.X.decon*»

cess. preeb. (3.8), c. 4. 5. X. de his quse fiunt. a. proel. (3,

10).

(y) C. 3. X. de suppl. neglig. preelat. (1. 10), c. 2. 5. X,
de concess. praebend. (3. 8).

(*) C. 31. X. de elect. (1.6), c. 3. X. desuppl. neglig. prae-

lat. (1. 10), c. 2. X. (Te concess. praeb. (3. 8).

(a) C. 15. X. de concess. prab. (3. 8).

(6) C, 4. de cousuet. in VI. (1. 4).
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A 220.-6) Por moio de rescriptos dos papas e

concessoens d 'expectativas*

trreg. TTT. a.Sext. III. 7. Ciem. III. S.Extr. Johann. XXIT.

Tit. IV. Do concessione prajbendae vel ecclesiae noli vacantis.

Em a nova direcceão em que entraram n'aqu-elle tem-

po os cabidos, o seu direito cTeleição fui frequentemente

exercido debaixo da influencia de consideraçoens cTestado

e de família ; os príncipes lambem quasi que não vi-

Tam por toda a parte em os cânon icatos senão o esta-

belecimento que procuravam , e frequentes vezes se in-

trometteram por meio de recommendaçoens que era dif-

ficil não levar em conta. Até mesmo o costume consa-

grou em seu favor o direito de conceder uma expectativa

sobre o primeiro logar vago em cada cabido depois da sua

elevação (jus primarum precum) (c). Os chefes da Egreja

universal, os papas, cuja mediação havia rendido aos ca-

bidos uma immensidade de privilégios importantes, com
muito mais razão poderiam pretender o direito de recom-

mendação (d). A principio exerceu-se debaixo da forma de

um pedido offreioso- [preces) ; depois vieram com o tem
po osrescriptos obrigatórios (c) que em caso de recusa eram
seguidos primeiramente d^ima admoestação (litterm moni-
iorice) , cm segundo logar diurna ordem formal (littefee exe.

cutorice) dirigida ã pessoa especialmente encarregada da
execução (f). Demais d"isso quasi nunca se fez uso trellas

(c) E1 desconhecida a origem exacta (Keste uso. Apparece
pela primeira vez nos titulos do socalo XIII. Tambam muito?
príncipes o invocaram contra os cabidos coilegiaes.

(d) O mais antigo èfcelripJò conhecido é de Adriano IV, em
data de Uõ4. (Mansi Cone T: XXI. p. &M)i

{e) Os mais antigos sam d'Alexandic III. (j 1181), c.T X.
do rescript. (1.3).

(/) C. &0. 37- 40. X. de rescript. (1 . 3), cl 4. X. h. t. (3. íí \
e. 3. 4. eod. in\I. (3. 1).

W. II. 4 B.
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senão em favor cTecclesiasticos pobres (g) e eruditos, cont

especialidadejunto a universidade florescentes; alem de que,

segundo uma bulia d
1
Alexandre IVj(t 1^>1) 5

cada cabi-

do nâo podia ser gravado com mais de quatro rescriptos (/i).

Estas recommendaçoens e mercês dos papas não tinham so-

mente por objecto logares realmente vagos , mas também
vagaturas próximas. Com effeito, as concessoens d'expec-

tativas haviam sido prohibidas por justos motivos pelo ter-

ceiro concilio de Latran (i)
;
porem não se applicava esta

prohibiçao ás expectativas concedidas pelos papas porque

não versavam sobre um logar determinado, porem simples-

mente sobre a primeira vagatura que se verificasse no cabi-

do. Durante o grande scisma em que esta faculdade foi ex-

plorada de parte a parte para se fazerem partidários, Os

rescriptos e expectativas haviam-se tornado tão frequentes,

que se olhou como um allivio a disposição pela qual Mar-
tinho V , no concilio de Constança , reservou para si con-

ferir por este modo somente dois terços dos benefícios que

nâo estivessem ja reservados ao papa por outros títulos. Os
concílios de Basitea e Trento vedaram totalmente aos pa-

pas a concessão de rescriptos e expectativas, epor este mo-
do cortaram todas as controvérsias suscitadas a este respei-

to (/c). O direito imperial de primeiro pedido não deixou

de se manter até á dissolução do império germânico,

§ 227.— c) Por meio de reservas apostólicas.

Extr. comra. I. 3. De electione, Sext. III. 4. Extr;

comm. III, 2. De prsebendis et dignitalibus.

A influencia dos papas sobre o provimento dos officio3

(g) C. 16.i.f.X.deprxebend.(3.5). O rescripto era então de-

nominado informapaapei-um, ou informa communi: Cumsccmi-

dum Apostolum, segundo as primeiras palavras do texto citado,

p. ex. no c. 27. X. derescr. (1. 3).

(h) Cone. Colou. a. 1216. can. 13.

( i ) C. 2. 1 3.1G. X. h. t. (3. 8), c. 2. eod. in VI (3. 7),

(k) Cone. Easil. Sess. XXXI.Decret. decollalionibusbenc-

ficiorim, Cone. Trid. Soss. XXIV. cap. 1 9 de ref.



DIREITO ECCLESIÀSTICO; 59

ftugmentou de tal sorte a favor das circunstancias, que po-

diam reservar para si a concessão directa de classes inteiras

cTofficio». I. Estava em uso, desde o século XIII que o

successor d'um prelado estrangeiro fallecido em Roma fosse

immediatamente nomiado pelo papa. Clemente IV (t 1268)

formulou este uso em regra e prohibiu aquém quer que fos~

se o proceder á nomiação n'este caso (/). Esta reserva foi

renovada por Bonifácio "VIII, Clemente V e João XXII
(m), e depois conservou-se nas regras da chancellaria. As-

similhava-se á presença em Roma o apartamento de menos

de duas jornadas legaes de viagem (n). O motivo distara-

serva era a facilidade d'uma prompta substituição. Por is-

so o provimento do papa devia ser expedido dentro d'um

mez ; d'outra sorte, caducava o seu direito; este direito

também se não exercia durante a vagatura da Sancta-Sé (o),

e na pratica eram totalmente exemplas as parochias e offi-

cios sujeitos a um direito de padroado secular ou mixto.

II. A esta reserva accrescentou outra João XXII (1317),

adosofficios tornados vagos pela aceitação d'um ofticioin-

compativel que o mesmo houvesse conferido (p), III. Em
uma bulia que reproduz as duas reservas precedentes , Be-

nedictoXII (1335) reserva-se também osofficios cujo pos-

suidoí houvesse sidodeposto ou transferido por elle ou seu

predecessor João XXII, ou a respeito dos quaes houvesse

aceitado pessoalmente uma renuncia , cassado uma eleição

ou rejeitado uma postulação, alem d'issoaquelles cujos pos-

suidores houvessem sido chamados por elle ou seu successor

á dignidade de patriarca, arcebispo, ou bispo, emfim aquel-

ies que se tornassem vagos pela morte d'um cardial ou de

(?) C. 2 de prabend. in VI. (3. 4) . Sem razão é* este texto col-

locadofiob a rubrica de Clemente III.

(m) C. 1 . 3. Extr. coram, de prsebend. (3.2), c. 4. Extr. coram.
deelect. (1. 3).

M C. 34. de prabend. in VI. (3.4).
(o) C. 3.35.depraebend.inVI. (3.4).

.; (/?) C. Exsecrabilis 4. Extr. comm, depra:bend. (3.2), ouc.
un. Extr. Johann. XXII. eod. (3).
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qualquer outro membro da cúria romana. Em quanto ao
essencial , esta constituição não era inspirada senão pelas

circunstancias do momento e destinada a uma applicação

passageira (q). IV. Também nasceu uma reserva de inter-

pretação dada á declaração supramencionada de Martinho
V no concilio de Constança; em virtude dVsta declara-

ção , o papa pretendeu o provimento de todos os officios

que vagassem nos oito mezes de janeiro, fevereiro, abril

,

maio, julho, agosto, outubro e novembro. Esta interpre-

tação foi consagrada nas regras de chancellaria ; somente

a reserva se lhe diminuíram n'ella dois mezes em favor dos

bispos residentes, de sorte que o provimento era então exer-

cido alternativamente pelo bispo e pelo papa. V* Na con-

cordata concluída por cinco annos no mencionado concilio

com os prelados allemaens (1418), estipulou-se que duran-

te este período se exercitassem as reservas das bulias de João

XXI 1 e de Benedicto XII , e que se provessem as egre-

jas cathedraes por eleição canónica ; de que o papa só te-

íia a confirmação; e que relativamente aos outros officios,

ó seu provimento pertenceria alternadamente ao papa é ao

collator ordinário. Todavia exceptuavam-se d^ste numero

as dignidades superiores dos cabidos cathedraes ecollegiaes,

a respeito das quaes ficava livre a escolha ao cabido. VI.

O coucilio de Basilêa limitava as reservas ás contidas no

corpus júris, que, n^tquella época, não comprehendia ain-

da as duas compilaçoens d^xtravagantes. Por este meio

caíam as duas bulia* supramencionadas com as regras da

chancellaria que se lhe referiam (/")• Forem a resistência de

Eugénio I V privou estes decretos de sancçâo , e aqueUa

que haviam recebido em Allemanha na concordata dosprin-

príncipes achou se retirada pela concordata de Vienna que

reproduzia quasi textualmente o teor da concordata de Cons-

tança. Os mez^á impares, janeiro, março, maio, julho,
f

(q) C. Ad regimen. 13. Ext r. comm. de pratbend. (3. 2).

M Cone. Basil. Sess. XII. Deeret. de eleetionibus ,
Sess,

"XXIII. Deeret. de resenationibus.
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Setembro e novembro foram consignados á reserva do papa

Devia exercer-se dentro de três mezes pela escolha de pes-

soa idónea ; alias , o direito devolvia-se ao collalor ordiná-

rio. A pratica também exceptuou d'isso, independentemen-

te das dignidades superiores dos cabidos, os curatos e be-

nefícios sujeitos ao padroado secular, e até mesmo o direi-

to do papa nos mezes impares foi muitas vezes transferido

por concessoens especiaes para o bispo ou cabido. VIL Em
França, os decretos de Basilêa foram mantidos por algum

tempo pela pragmática saneção, mesmo ulteriormente á con-

cordata de SixtoIV e deS. Luiz (s), e finalmente a con-

cordata de Leão X e de Frederico I (1516) quasi que abo-

liu as reservas apostólicas.

§ 228.— d) Nos últimos tempos.

As concordatas modernas tem regulado de diverso mo-
do o provimento dos cabidos. O direito d'eIeição ás digni-

dades foi supprimido geralmente, e o d^leição aos simples

canonicatos foi também mui limitado. Em Nápoles, os of-

ficios que vagarem nos primeiros seis mezes doanno devem
ser providos pelo papa , os outros pelo bispo , e a primeira

dignidade em todos ós casos pelo papa. Na Prússia, o pa-

pa nomia o preposito e o bispo o deão ; o provimento dos

canonicatos simples pertence alternadamente e por mezes a
um e outro. Na Baviera , o preposito também é nomiado
pelo papa, pelo contrario o deão pelo rei; emquanto aos cano-
nicatos simples, sam concedidos pelo rei nos mezes apostó-

licos, e nos outros ametade pelo bispo, e ametade pelo ca-

bido. No bispado de Basilêá o papa nomia o deão, e o
governo o preposito ; as outras nomiaçoens pertencem em
parte ao cabido , e em parte aos governos dos cantoens in-

teressados, No Hanover, e nos estados pequenos da con-
federação germânica, todos os officios, mesmo o decanado,
sam alternadamente nomiados pelo bispo e peio cabido. A

(s) C. l.Extr.coram.detreug.etpac. (í. 9).
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concordata com a Erança não trata d'esta matéria
, pof

isso abandona tacitamente a nomiação aos bispos. O mes-
mo succede na Hollanda. Na Polónia, as ultimas bulia*
sustentam a observância seguida até então. Por toda a par-
te se tem reservado aos governos uma influencia mais ou
menos ampla.

§ ff9.— 3) Influencia do direito de padroado (t).

o) Introducção histórica.

Quando uma pessoa tem fundado uma egrpja ou do-
bado um officio com o seu próprio dinheiro , a Egreja tes-

temunha-lhe o seu reconhecimento pela concessão de certos

direitos, nomiadamente d'uma influencia regular e perma-
nente sobre o provimenso d'esse officio. O complexo des-
tes privilégios é o direito de padroado. Eis aqui como se

desinvolveu: nos primeiros séculos da Egreja, aquelles que
fundavam um estabelecimento destinado ao culto gozavam

sim de certas distincçoens , mas comtudo de nenhuma pre-

rogativa na escolha dos ecclesiasticos. No século V, chegou

a conceder se na Gallia ao bispo fundador d'uma Egreja

«m uma diocese visinha o direito de lhe collar clérigos de

sua escolha (u). Os seculaes fundadores não gozavam do

mesmo privilegio . e o direito pleno de ordenação perten-

cia ao bispo (u). Mas não tardou que lhes concedessem no

Oriente certas prerogativas , com especialidade a respeito

xla administração de bens (iv)
3

e finalmente o direito de

(t) Ph. Maier das Patronatrcclit dargestellt nach dem ge-

.meinen Kirchcnrcclit und nach ce.sterreichischen \ ovordima-

sen. Wien 1824. 3. , H. L. Lippert Versuch einer historisch-

dogmatischen EnUvicklung der Lehrc vom Patronato. Giessen

1829. 8.
.

'

(u) C. l.c.XVI.q.5.(Conc.Arausic.a.441).

(v) C. 26. 27. c. XVI. q. 7. (Gelas. e. a 494), c lO.eod.

(Cone. Aurel. I. a. 611), c. iO.e.JX. q. 1. (Cone. Tolet. IV. a.

63
(w) C.15.C\deSS.eccles.(l .?), c. 46. § 3. C.decpisc. (1. 3).
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propor uma pessoa digna para o provimento do officio(a:).

As coisas tomaram o mesmo aspecto no Occidente ; só o

direito de apresentação foi primitivamente pessoal ao fun-

dador (?/). No entretanto com olempo também ahi tomei
um caracter hereditário. Este resultado eem geral o desen-

volvimento do direito de padroado secular é principalmen-

te devido á acção de duas causas accidenlaes. Uma é a

existência dos oratórios particulares que os grandes proprie-

tários erigiam nos seus domicílios para elles e seus rendei-

ros. Estes oratórios
,
propriedade plena dos senhores (z) ,

transmittiam-se com os mais bens por meio de suecessão (a),

e o possuidor nomiava-lhe aquelle capelão que bem lhe pa-

recia. Estes oratórios particulares receberam com o tempo
mais de6Ínvolvimento e foram convertidos em cgrejas pa-

rochtaes; a propriedade dos primeiros possuidores desappa-

receu
, porem os seus suecessores conservaram importantes

privilégios. A outra causa é que os reis de França reduzi-

dos frequentemente pela necessidade aapoderar-se dos bens
da Egreja (ò) , chegaram a dar egrejas em feudo a secu-

lares; estes consideravam -se como proprietários delias, per-

cebiam a maior parte das rendas , e , nao obstante a resis-

tência dos bispos, entremetliam-se imperiosamente nas no-
miaçoens d'ecclesiasticos. Até mesmo chegaram a conferir,

como proprietários ou suzeranos da Egreja, a investiduia

(ar) Nov. Just.57.c.2.nov. 123. c. 18.

(y) C. 31. c. XVI. q. l. (Pelag. I. c. a. 557), c. 4. 30. c.

XVIII. q. 2. (Idemeod.), c. 92. c. XVI. q. 7. (Csnc. Tolet. IX.
A. 665).

(z) Os proprietários territoriaes usavam do nomo de pairem
em relação aos seus rendeiros, c. un. C. Th. ne colou, inscio do-
min. (5. ll),c. un.C.Tli.decolon.Thrac. (11. 51). Naturalmen-
te achou a sua applicação cm relação aos seus oratórios e aos seiw
eceleaiasticos.

{a) C.35.c.XVI.q.7.(Capit. Ludov. P. a. 829. c. 2), c. 36.
eod. (Cone. Tribur. a. 895).

(o) C 59. c. XVI. q. 1. (Capit. 1. Carol. M. a. 803. c. 1 .)
jbiq. Corr.Rom.
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do officio ecclesiastico, e por conseguinte a exercer sobro

os clérigos os mesmos direitos que sobre seus vassallos (t)*

O direito de padroado extendeu-se dVste modo ás egrejas

publicas. Esta parle de disciplina ecclesiastica, como é tes-

temunhado por numerosas prohibiçoens , estava entregue
desde o século IX á mais completa desordem, eviu-se re-

novar em ponto pequeno os escândalos da investidura das

sés episcopaes pelos reis (d). Bispos e concílios lutaram em

(c) Edict. Carol. M. ad Comités a. 30. llesouuit in auribus
liostris quorundam prsesumptio non módica

,
quod non ita ob-

temperetís pontificibus nostris seu sacerdotibus
, quemadmo-

dum canonum "et legum continet authoritas , ita ut presbíteros
néscio qua temeritate prsesentari episeopis denegetis, insuperefc

aliorum clerico usurpare non pertimescatis , et absque consensu
episcopi in vestras ecclesias mittere audeatis, nec non in vestris

ministeriis pontifices nostros talem potestafem habere non per-

mittatis
,

qualem rectifudo ecclesiastica docet. V. também
c. 29. c. XVI. q. 7. (LeoIII. c. a. 800), c. 37. eod. (Con. Ma-
gunt. a. 813), c. 38. eod. (Cone Cabilon. II. a. 813), Capit. I.

Carol. M. a. 813. c. 2., Capit. Ludov. a. 816. c. 9.

(d) Eis aqui um testemunho explicito do século IX, extraí-

do d'Agobardo. Archíep. Lugdun. deprivileg. etjure sacerdot.

cap. 11. : Increbuit consuetudo impia, ut pasne nullus ínVénia,

tur anhelans , et quantulumcunque praâficiens ad honores et glo-

riam tetnporalem, qui non domesticum habeat sacerdotem, nort

cui obediat, sed aquo íncessanter exigat licitam simul atqueil-

licitam obedientiam non soluin in divinis officiis , verumetiam
iti humanis , ita ut plerique inveniantur . qui aut ad mensas
ministrent, aut saccata vina misceant, aut canes ducant, aut

caballos, quibus fa^mina? sedent, regant, autagellos provideant.

Et quia tales, de quibus haec decimas, bonos sacerdotes in do-

mibus suis habere nou possunt (nam quis esset bónus clericusqni

cum talibus hominibus de honestari nonien et vitam , suam
ferrei?) , non curaut onmium quales eleriei illi sint

,
quanta

ignoratia casei, quantis criminíbus involuti ; tantum ut haheant

presbyteros próprios, quorum occasione deserant ecclesias senio-

res et officia publica. Gluod autem non habeant eos propter re-

lio-ionis honorem , apparet exhoc
,
quod non hahent eos in ho-

liore. Unde et contumoliose eos iluminantes, quando volunt il«

los ordinari presbyteros, rogant nos aut jubent , dicentês : Ha
foco unum cloricionem ,

quem mihi «utrivi de servis móis pro-

priis, aut beneficialibus , sive pagensibus , aut obtinui abillo
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vão (e) ; em fim o terceiro e quarto concílios de Latran oc-

cuparam-se mui seriamente tanto dos abusos introduzidos

n'esta matéria (/) como dos princípios, e é sobre seus câ-

nones bem como sobre as decretaes que com elles|tem coa-

nexão que se basêa ainda o direito canónico actual.

§ &30.— b) Direito actual.

Greg. 1IT. 38. Sext. III. 19. Ciem. III. 12.Dejure patronatus.

I. O direito de padroado nasce ordinariamente da fun-

dação d
ruma Kgreja ou d'um officio. A fundação d'uma

Egreja exige três coisas ; destino do terreno (fwndatio m
specic), coristrucção real (exstructio) e a assignação de ren-

das necessárias (dotatió) (g). Para a fundação d'um offi-

cio em uma egieja existente, basta a consignação de ren-

das. O direito de padroado estabelece-se extraordinaria-

mente pela prescripção (h) ou pela posse immemorial (i)

;

vel íllo homine, sive de illo vel illo pago : volo ut ordines eum
mihi presbyterum. Cumque factum fuerit, putaht exhoc, quod
majoris ordinis sacerdotes non eissintnecessarii, etderelinquunt
frequenter publica officia et prEedicamenta»

(e) Cone. Salegunst. a. 1022. c. 13. Nullus laicorum alí-

cui presbytero suam com mendet ecclesiam praeter consensumepis-
copi , sed eum prius mittat episcopo , vel ejus vicário, ut pro-

betur , si scientia , setate , et. moribus talis sit , ut sibi populus
Dei commendetur.— Cone. Bitur. a. 1031. c. 21. Ut ssecu lares

viri ecclesiastica beneficia, quod fevos presbyterales vocant, nou
babeant super presbyteros. Ut nullus laicus presbíteros in suis

ecclessiis mittat , nisi in manu episcopi
,
quia episcopus curam

animaram debet unicuique presbyterum commendare de paro-

chiis ecclesiaram singularum.

(/) C.30.X. deprcebend.(3. 5), c.4. 23. X. dejur. patron.

(3.38),c. 12.X.depcen. (5. 37).

(</) C. 25. X. h. t. (3. 38), Cone. Trid.Sess. XIV. cap. 12.

de ref.

(h) C.ll.X.h.t.(3.38).
(i) C. 1 . de praescript. ia VI. ff. 13).

W. II. 6 A
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a prova d'esta posse é sujeita a regras fixas (/t). II. O di-

reito de padroado era primitivamente adherente á pessoa;

mas mudou frequentemente de natureza assim como mui-

tos outros privilégios na constituição germânica, e tornou-

se dependência d'um beneficio assim como d'um accessorio

real (/) ; e as mais das vezes está adherente aos feudos e

bens da nobreza. Portanto distingue-se agora o direito de

padroado em real e pessoal. O ultimo é secular ou eccle-

siastico segundo que aquelle que tem o direito tem uma
doestas qualidades , sem distincção, e no ultimo caso , se é

uma corporação ecclesiastica, dignidade ou egreja. Os pa-

droados ecclesiasticos resultam da fundação real d'uma egre-

ja por um instituto ecclesiastico (m) ; também algumas ve-

zes nasceram da reserva estipulada na divisão d'um offi-

cio (n) ou de doaçoens que os seculares faziam de seu pró-

prio direito a um estabelecimento ecclesiastico (o). O pas-

tor primitivo das parochias incorporadas , ao qnal pertence

o direito de nomiar o vigário permanente, tomou frequen-

tes vezes o titulo de padroeiro. Porem não há aqui um ver-

dadeiro direito de padroado , porque não há beneficio an-

terior para com a Egreja , e consequentemente não se po-

de reclamar aqui alem da apresentação os direitos honorí-

ficos do padroeiro. III. A Egreja ex tende á família do funda,

dor a gratidão sobre que basèa o direito de padroado, e

admitle a transmissão do direito aos parentes. O direito

passa regularmente aos herdeiros ordinários do fundador (p),

£ío entretanto este pode contravir á ordem de successâo e

(7c) Cone. Trid. Sess. XXV. cap. 9 de ref.

(I) C.7.13.X.h.t.(3.38).
(m) D'este modo as congregaçoens de presbyteros fundaram

frequentemente no campo capellas que mais tarde se tornaram pa-

Tochias, e se acharam naturalmente sujeitarão direito de padroado

do cabido.

(li) C. 3. X. de eccles. ffidif. (3. 48), Cone. Trid. Sess. XXI.
cap. 4. de ref.

(o) C. 7. X. de donat. (3. 2l), c. 8. X. h. t. (3 . 33), c. un. eod.

inVÍ.(3.l9).
Oí 3, X. h. t. ciem. 2. eod. (3. 12),
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estipular o exercício do direito, ou por todos os seus des-

cendentes em commum ou pelo primogénito da família. A
Egreja também permitte a doação do direito de padroa-

do ,
porque presume que o doador ainda obrará no espiri-

to do primeiro fundador. Somente exige por precaução o

assentimento do bispo, quando a doação nâo ó em favor

dHim estabelecimento ecclesiastico (9). Esta condição deve

applicar-se egualmente ao caso em que o direito de padroa-

do passasse para outro por doação por causa de morte ou

(Pinslitui ao testamentária (r). Pelo contrario, a alienação

a titulo oneroso, é totalmente vedada, porque não seria

decente que um direito concedido em razão da piedade do

fundador fosse explorado por seus suecessores como objecto

d^speculação (s). Se o direito é real sem duvida que se-

gue a sorte do beneficio assim alienado; mas em virtude

do principio supra-enunciado, não deve figurar na avalia-

ção. Em caso de divisão da propriedade, o direito de pa-

droado segue o domínio útil , e passa por exemplo ao em-
phiteuta eaovassallo (t). IV. Os direitos e deveres do pa-

droeiro sam : 1) certas distineçoens honorificas, nomiada-

mente um logar particular na egreja, o primeiro Iogar nas

procissoens (u)
y
menção nominal nasoraçoens(y), sepultura

na egreja e funeraes da egreja em caso de morte. %) Na
indegencia

,
pode reclamar alimentos dos bens da Egré-

(q) C. 8.X.h.t.,c.un.eod.inVI. (3.19).

(r) C. 6. 16. X. h. t. Cone. Trid. Sess. XXV. cap. 9 de ref.

(s) C.13.X.h.t.
(t) C.7.13.X.h.t.
(w) Anteriormente/;» rocessiVmís ceditiis designava simplesmcnt

' a admissão ao culto publico ordinário, e q padroeiro ainda não ga

zava nMle de nenhuma distineção, c. 26.27. c.XVI. cj: 7. (Ge
las. c. a. 494). Porem com o tempo estas palavras receberam outiv

significado, c. 25. X. h . t.

{v) Desde os primeiros séculos, os nomes dos fundadores erar.*

mencionados publicamente e consignados nos Diptycos*, Sido.n.
' Apollin.

(f 422) epist. II. 10. IV. 13., Paulinus (f43l) epiát.

XXXII. , Cone. Emerit. a. 666. c. 19.
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ja(w)« 3) Tem direito de protecção e vigilância naEgreja fe

seus bens, e deve levar ao conhecimento do bispo a má ad-

ministração (x). Em quanto ao mais, nem mesmo tem di-

reito á administração (*/), e ainda menos aos bens e rendas

(%). 4) O privilegio mais importante é apresentação ao of-

ficio vago. Hoje consiste unicamente em propor um candi-

dato para oofficio; ao bispo pertencem a concessão e inves-

tidura, depois das quaes somente se acquire direito pleno

ao officio (a). Alem d'isso a apresentação é sujeita a di-

versas condiçoens. Deve recair em uma pessoa digna , ser

gratuita e feita no tempo legal, que é de quatro mezes pa-

ra o padroeiro secular, e de seis para o ecclesiastico (6).

Paz-se ordinariamente por escrito. O padroeiro não pode

apresenlar-se a si próprio; porem pôde apresentar seu filho

(c). Segundo a opinião commum, também pode apresen-

tar diversos candidatos , e se for padroeiro secular, mesmo
successivamente , comtanto que o faça no termo legal (áj.

A apresentação posterior não tem então por effeito retra-

ctar as precedentes (e) , porem somente offerecer mais um
candidato á escolha do collator (/). Pelo contrario no caso

de apresentaçoens successivaspor um padroeiro ecclesiasti-

(w) C. 30. c. XVI. q. 7. (Cone. Tolet. IV. a. 633), c. 29.

eod. (Leo III. c. a. SOO), c. 25. X. h. t.

(x) C. 60. c. XVI. q. 1. (Cone. Tolet. IV. a. 633), c. 31.

c. XVI. q. 7. (Cone. Tolet. IX* a. 655).

(y) Cone. Trid. Sess. XXIV. cap. 3. Sess. XXV. cap. 9.

de ref.

(a) C. 6. c. X. q. 1. (Cone. Tolet. IV. a. 633), c. 30. X.
de prajbend. (3. 5), e. 4. 23. X* h. t.

(a) C.5. 29. X. h. t., Cone. Trid. Sess. XIV. cap. 12. 13.

de ref.

(6) C. 3. 22. 27. X. h. t., c. un. eod. in VI. (3. 19).

(c) C. 15. 26. X. h. t.

(d) C. 5. 29. 31. X. h. t.

(e) Lippcrt Patronatrecht S. 112-14 e Weiss Archiv B;

III. N. IV. Porem veja-se Vermeliren em Weiss Archiv B,

II. N. VI. B. V. N. Hl.

(f)
C. 24. X. h. t,
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CO, a primeira tem a preferencia (g) . Se o direito de apre*

sentação pertence a diversas pessoas individualmente, na 1

falta de disposição expressa, é a maioria, mesmo puramerw

te relativa quem decide; em caso d'empate, ocollator po*

de escolher (h). O direito de apresentação pertencerá a

uma corporação ? então refferem-se á maioria segundo &
marcha ordinária (i), menos que senão consagre outro mo*
do, por exemplo o exercício do direito por turno. Quando a
appresentação não foi feita no termo fixo (k) ou gratuita*

mente (/) , caduca o direito por esta vez , e se devolve ao

collator. Em caso d 'apresentação d^m incapaz, se foi por

erro, o padroeiro goza d'um novo prazo de quatro ou seis

mezes (m) para fazer outra
;
porem se se verificou com co-

nhecimento, o padroeiro ecciesiastico incorre na pena de

decair do seu direito por aquella vez (ri), e o padroeiro se-

cular não éadmittido afazer uma nova senão quando o ter-

mo primitivo não expirou ainda (o). V. O direito de pa-

droado extingue-se : 1) pela ruina da eg reja ou suppres-

são do officio sobre que se basea ; o mesmo succede no
caso d'união, se o padroeiro consentiu n'ella e não reservou

expressamente o seu direito (p). ^) Pela suppressão total do
olikio ou da corporação que goza d'ella (9). 3) Pela re-

(</) C. 24. X. h. t. A differença provem de se attribuir ao
direito de padroado ecciesiastico mais força obrigatória,

(h) C. 3. X. h. t. Ciem. 2. eod. (3. 12).
(i) C. 6. X. de his quae fiunt à pralat. (3. 10).
(A) C 2. X. de suppl. neglig. praelat. (1. 10) c. 27. X. t*

t., c. 18. de elect. in VI. (1. 6).
{I) C. 11. 13. 15. 34. X. de simon. (5. 3).
[m) Isto resulta por analogia doe. 26. deelect. JnVI. (l.fi).

(») C. 7. §. 3. c. 20. 25. X. de elect. (l. 6) , c. 2. X. de
suppl. neglig. praelat. (2. I0),c. 18. de elect. in VI. (1. 6).

(©) Resulta do e. 4. X. de off. jud. ord. (1. 31), que n'este
mesmo caso o padroeiro secular nao incorre immediatamentena
perda do direito de apresentação. Com effeito o antigo direito
era diverso. Nov. 123. c. 18.

(/>) C, 7. X. de donat. (3. 24).
(b) Foi o que suecedeu mui frequentemente nos últimos tempos

tm virtude da suppressão dos numerosos institutos ecclesiasticos.
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twncia expressa ou tacita. A ultima existe
, quando o be-

neficio foi convertido em officio electivo com a permissão

ào padroeiro, ou muitas vezes concedido livremente visto e

cabido porelle. 4) A titulo depena em certos casos, nomia-
damente pela depredação dos bens da egreja (r), alienação

illicita do direito de padroado (s), e mau tratamento para

com os ecclesiaslieos (/). Adifferença de confissão não éum
titulo d'exclusão em Aliemanha; porem a existência d'um
direito similhante nas mãos d'uma pessoa que não perten-

ce á communhão da Egreja nem por isso é sempre menos
contraria ao espirito d'este instituto. Pelo menos os judeus,

tque frequentes vezes tem acquirido direitos de padroado ,

por meio de compras de bens, foram declarados incapazes de

os exercer pela legislação especial da maior parte, dos esta-

dos. VI. O contencioso em matéria de padroado eraanne-

xo pelas decretaes aos tribunaes ecclesiasticos (u)
;
porem as

Jegislaçoens modernas tem supprimido esta attribuição em
grande parte (v).

§ 231. — 4) Dos terceiros que gozam do direito pleno

de provimento.

Um terceiro, em certos casos, pode ter não só o direito

E' singular que muitos escritores tenham attribuido n1
este caso o

direito de padroado ao soberano efeito da secularisação um titulo

especial d'acquisicção. Todavia este direito estava adherente á pes-

soa moral da corporação, não a seus bens, e é somente aos bens, e

não á pessoa, que suecedeu o soberano. Com cffeito, os institutos co-

mo taes acabaram sem suecessor, e por conseguinte o seu direito de

apresentação voltou para o bispo collator ordinário. Porem uaBti-

. \iera, esta questão foi decidida pela concordata, e o direito de apre-

sentação annexo ao rei. Na Prússia, é dividido aosmezes entre o

bisDO e o governo-, ordenança de 30 de Setembro do 1812.

(V) Cone. Trid. Sess. XXÍI. cap. 11. de ref.

(s) Cone. Trid. Sess. XXV. cap. 9. de ref.

(t) C. 12. X. de poen. (5. 37).

(u) C. 3. X. de judie. (2. 1-)

\v) Benedict. XIV. desvnodo dioecpsana Lib. IX. cap.IXi

N.° VI,
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de apresentação , senão ainda o de collação leal do officio.

Este direito dimana sempre d^um privilegio expresso ou

d'uma observância consagrada pelo tempo. De ordinário

pertence a uma dignidade («;) ou a uma corporação ecdkv

siastica. Os mosteiros com especialidade o possuíam em re-

lação ás egrejas que lhe estavam plenamente incorporadas

(x). Pelo contrario os seculares não o podiam pretender ri-

o-orosamente ; no entretanto os reis tem tido em todos 09

paizes o provimento de muitos officios , nomiadamente dos

das capellas riaes. Os reis de França exerciam este direito,

e por uma extensão notável o applicavam aos officios que

vagavam nas dioceses durante a vagatura da sé episcopal (y)*

§ 93$.— 5) Provimento extraordinário em virtude do
direito de devolução.

Greg. I. 10. Ciem. I. 5. Dejsupplenda negligentiapnelatorum.»

Se o provimento não foi feito canonicamente ou no praso

determinado, o seu direito caduca por esta vez, e passa por

devolução a uma auetoridade superior. Todavia nos dois

casos, o decaimento presuppoem uma negligencia culpável.

O prazo legal para os officios ordinários, de que o bispo

tem o provimento, é de seis mezes (%); a respeito dos ou-

tros officios, os prazos sam differentes, e já foram indicados

occasionalmente. O ponto de partida é o dia em que che-

gou a noticia da vagatura (a). O provimento feito depois

cTexpirar o prazo não tem nenhum effeito , a não ser que

a auetoridade superior o não sustente (6). Eis a ordem de

(w) C. 6. X. de institut. (3. 7).

(a) C. 18.X. depraescript. (2.26), c. 3. §.2. X. de privileg.

(5. 33).

,{y) V. para mais promenore* Z. B. Van-Espen Jus eccles.

univers. Part. II. Sect. III. Tit. VIII. cap. VIII.
(z) C. 2. X. de cone. praeb. (3.8).
(a) C. 3. X. h. r. (1. 10), c. 5. X. de cone. pjeb. (3. *)f

ciem. un. eod. (3. 3).

(6) C. 4. 5. X. h. t. {1. 10).
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devolução: a respeito dos officíos cujo padroeiro ou colla-

dor é subordinado ao bispo, é para este que passa o direi-

to (c); tal é o caso principalmente em que o provimento
pertence só ao cabido (d). O mesmo succede quando o bis-

po ê chamado a tomar parte n'elle na qualidade de simples
capitulante (e). Se o provimento pertence em concurrencia

ao bispo, como prelado , e ao cabido, a negligencia d'um
não pode estorvar o direito do outro; em caso de negligen-

cia dos dois, procede o arcebispo (/). E' mister dizer ou-
tro tanto do caso em que o biápo só devia nomiar com ou
sem o concurso do cabido (g). Em fim, a respeito das séa-

episcopaes não providas no praso da eleição, o provimento

pertencia antigamente ao arcebispo , e agora é deferido ao

papa. Até mesmo ha rasão para decidir no caso em que o
soberano se descuide da nomiação.

§ S33. — 6) Da instituição canónica e da investidura,

Greg. III. 1. Sext. III. 6. De institutionibus.

Nos primeiros séculos, em que a ordenação senão con-

feria regularmente senão em vista d'um officio determina-

do , ella comprehendia não só a collação do officio , mas
também, como ainda agora asagração dos bispos, a investi-

dura d'este mesmo officio. Mais para o diante as coisas toma-

ram uma direcção inteiramente diversa. I. Aonde o direito de

provimento pertence ainda ao bispo em sua plenitude , o

officio é plenamente acquirido pelo facto da expedição e

p

(c) C. 2. X. h. t. (1. 10) , c. 12. X. de jur. patr. (3. 8)

,

t
clem. un. de suppl. neglig. prcelat. (3. 5.)

(d) C. 2. X. de cone. prseb. (3. 8).

(e) C. 15. X. de cone. praeb. (3. 8).

\J)
C. 3.5.X.h. t. (1. 10), c. 15.X. de cone. praebend, (3. 8).

{g) Anteriormente o direito passava n'este caso primeiro ao

cabido, e somente depois ao arcebispo, c. 2. X. de cone. praeb.

(3. 8)-, porem a pratica contraveio geralmente a esta ordem de

devolução.



DIREITO ECCLESUSTICO. 73

da aceitação dacollação (/&). II. Pelo contrario aonde um
terceiro goza do privilegio da escolha ou da apresentação

não resulta senão um direito pessoal (jus ad rem) ao offi-

cio ; e o direito pleno (jus in re) (i) sobre o orneio não se

acquire senão pela instituição canónica (institutio authori-

%abilis swe collativa) (k). Por conseguinte quanto ao essen-

cial e a instituição canónica quem constitue o provimento.

Não pode dimanar regularmente senão do bispo ou de seu

delegado (/), e, se a Sé estiver vaga, do cabido (m) ; mas
por excepção, passou egualmente pára as attribuiçoens dos

arcediagos (n) e outras auctoridades inferiores. Não po-

de ser recusado, sem allegaçâo de motivos, ao sujeito es-

colhido ou apresentado (o) ; doutra sorte os interessados

tem direito de se prover juncto da auctoridade superior;

n^ste sentido , é verdade o dizer que a instituição é forço-

sa {collatio necessária). Em todos os casos , mesmo aquelles

em que a instituição é commettida a outra auctoridade, se-

gundo o direito moderno, deve ser precedido d'um exame
scientifico da parte do bispo (p) ; no entretanto a pratica

tem restringido esta fiança aos oYficios com encargo d'al-

mas , e a respeito dos benefícios simples, substltue-lhes a
dos testemunhos escritos (9). 11 1. Emfim, quando o direi-

(h) C. 17.de praebend.in VI. (3.4).

(i) Esta distineção de jus ad rem e in re não e verdadeira-
mente estabelecida senão em matéria d'expectativas , c. 40. de
prsebend. in VI. (3.4), c. 3. 8. de concess. praebend. in VI. (3.

7) • porem oscanonistas aapplicaram com razão áquella que nos
oceupa.

(k) C. l.deregul.jur.ín VI. (5. 12).

(I) C. 3. X. de inst.it. (3. 7), Cone. Trid. Sess. XIV. c. 12.
13. O vigario-geral não necessita para este effeito d'uma dele-
gação especial •, Benedict. XIV. de synodo dioecesana Lib. II.
cap. VIII. N.° II.

(m) C. 1. de instituí, in VI. (3. G).

\n) C. 6.X. de instituí. (3.7).
(o) C. 32. c. XVI. q. 7. (Cone. Tolet. IX. a. 655),

(p) Cone. Trid. Sess. VII. cap. 13. Sess. XXIV. cap. 18.
Sess. XXV. cap. 9. de ref.

(7) Este uso 6 certificado por Z. B. Van-Espen Jus eccl-
univors. Part. II. Sect. III. Til. IX. cap. 1.

W. 11.
l

5 B.
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to pleno de provimento pertence a um terceiro, a collaçiO

do officio o faz acquirir em sua plenitude, e a instituição

pelo bispo não é necessária. Se no entretanto o officio com-

porta encargo d'almas, em todos os casos em que, ou a

instituição, ou o provimento inteiro sejam attribuidos a um
terceiro, deve esta ser especialmente conferida pelo bispo (r).

l^sta regra não soffre excepção senão a respeito dos abba-

des que gozam d'uma jurisdicçâo egual á dos bispos. IV.

O acto de posse real do officio opera-se pelas formalidades

da installação (iiistitulw corporalh , invéstitara , in&talla-

tio). Não devia ser regularmente effectuada senão pelo bis-

po , mas pouco a pouco tornou-se uma atlribuiçào dos ar-

cediago» (s). Hoje faz-se a installação geralmente pelo mi-

nistério dos arciprestes ou decanos ruraes com certa» cere-

monias symbolicas. Nos cabidos, verilica-se principalmen-

te pela consignação d'uma dobradiça (stallam) uocoxo(t).

Quanto ao acto de posse do temporal é ordinariamente pro-

vido cm os nossos dias pela auctoridade secular.

§ 234.— III. Direito da Egreja d'Oriente.

No Oriente , a eleição dos bispos rogulou-se do mo-
do seguinte: o clero em concurrencia com os monges e os

notáveis da cidade compunham uma lista de três candida-

tos na qual o metropolitano escolhia ornais digno. Portan-
to a participação do povo cessou quasi inteiramente (u).

Pelo contrario os imperadores acquiriram com o tempo uma

(r) C. 4. X. de archidiac. (l. 23). A rubrica dVste texto
fez nascer em quasi todos os canonistas a opinião de que a ins-

titutio authorizabilis e esta collaçao do encargo (Palmas eram a

mesma coisa, porem a institutio authorizabilis não é outra coisa

senão a institutio canónica ordinária. A san tlieoria encontrasse
em Van-Espen no capitulo citado.

(s) C. 7. $ 5. de offic. archidiac ( 1 . 23).
(t) C. 19. 25. X. de prreb. (3. 5), c. 4. 7. X, decenc. pnfeb.

(3. »>.
V '

iu) C. 4£. pr. C. de episc. (1. 3). Non Just. 123. c. 1. nov.

13 7. c. .?.
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tal preponderância, particularmente em as nomiaçocns de

patriarcas (w), que desde o século VII a nomiaçao dimanou

muitas vezes d^elles só- Comtudo os concílios cecumenicos

sétimo e oitavo restabeleceram a liberdade d'eleição (w).

Mas então modificou-se-lhe a forma; a influencia dos secu-

lares caiu totalmente, e os bispos da província designaram

sós os três candidatos entre os quaes o metropolitano esco-

lhia novo bispo. Da mesma sorte
,
para a nomiaçao d'um

metropolitano, apresentavam os metropolitanos da diocese

três nomes ao patriarca (,r). Em quanto ao patriarca de

Constantinopla, o imperador escolhia-o entre três pessoas

designadas pelo synodo de bispos que convocava da cidade

e arredores, investia-o do báculo, do manto imperial e da

cruz peitoral; este senão tinha ainda sido elevado ao epis-

copado, era então sagrado pelo bispo d^íeraclóa, e final-

mente era mettido de posse (?/). Os imperadores também
conferiam frequentemente esta dignidade a seu bel-prazer.

Depois áít invasão dos turcos o patriarca foi da mesma sor-

te nomiado ordinariamente segundo a vontade da Porta e

investido das ditas insígnias pelo Sultão (a). Totavia nos

últimos tempos, as coisas tem sido reguladas do modo se-

guinte; o synodo patriarcal , depois d^mctoiisação preli-

minar da Porta, procede á eleição do patriarca; o sultão

confirma o membro e o reveste do kaftan ; depois segue-sc

a sagraeào e o acto de posse. Com o fim d'evitar distúr-

bios, é egualmentc o synodo que nomia os bispos. Estes

(v) C. 24. D. LX.TTT. (Gregor. T. a. 599).
• (w) C. 7. D. LX11I. (Conel~Nicaen.a. 75fc),c; 1.2. eod.(Conc.
Const.IV. a. 870),

(.r) Baísamon in Nomocan. Tit. I. c. 23. , Idem in Cone.
Chalced. can. 28., Matth. Blastar. Litt. E. cap. II., Simeon
Thessalon.

(f 1430) de sacris ordinat. c. 6. .(Máxima biblioth.

Vetor. patrum ed. Lugdun. T. XXTI.
(y) Estas ceremonias sam descritas por Simeon Thessal. e.

9- 11.

(z)
^
Mart. Crusii. Turco-gríeciae libri ocío p. 107-9. Leo

rMlatius de eccles. Qccid, et orient.foerpot. consenâ. Lib. III.
cap. VIII. N." 2.
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sam sagrados por delegação do patriarca por um metropo-

sitano e dois bispos , e a Porta os confirma por um diplo-

ma ou barath (a). Na Rússia, a eleição dos bispos caiu

muito cedo quasi de todo debaixo da influencia dosgram-
duques; somente o metropolitano de Kiow era escolhido

pelo patriarca de Constantinopla; porem no século XV,
os gram-duques arrogaram a si egualmente a sua nomia-

ção e investidura (§ £3), e as conservaram em quanto sub-

sistiu o patriarcado de Moscou. Ainda agora os bispos sam
escolhidos pelo imperador, ordinariamente de duas pessoas

que o synodo lhe propõem e tira geralmente dos abbades

que existem no seu seio ; depois sam sagrados pelos arcebispos

«e bispos do synodo. Em o reino de Grécia, os bispos tam-

bém sam nomiados pelo governo por apresentação do sy-

nodo. O provimento dos outros officios naEgrejad'Orien-

te está nas mãos dos bispos ; todavia também existe na

llussia um direito de padroado.

§ 235.— IV. Direito dos paizes protestante*.

e

Em Allemanha , o provimento dos cargos de pastor

pertence regularmente aos consistórios. No entretanto é

muitas vezes repartido em virtude d^im direito de padroa-

do pertencente ao soberano ou a um particular ; acornmum
também ás vezes tem parte n^lle, quer repulse o candida-

to nomiado ou apresentado, que devia submetler-se na pre-

sença (Telíe á prova d'uma predica, quer exerça debaixo

d'uma forma qualquer por meio do burgomestre, por uma
commissão ou em massa, o direito de apresentação oudVs-

colha (6). A instalação é geralmente confiada ao ministé-

rio do superintendente (c). Em Dinamarca, depois do es-

(a) V. a este respeito o escrito citado no § 22. nota y.

(6) O novo regulamento ecclcsiastico de 5 de Março de 1035

para as províncias prussianas de Westphalia e do Rheno con-

cede o direito livre dVeigld ás communs das egrejas que não

tem padroeiro.

(c) Eichorn kirchenrecht. I. 753-61. II. 636. 714. 716,

724.733.
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tabelecimento da soberania (1660), é o rei que nomia os

bispos; emquanto aos pastores sam nomiados pelo padroei-

ro ou qualquer outro que goza d'este direito , apresen-

tados á commum , e, se esta não tem nada que oppor*

confirmados pelo bi^po e installados pelo preboste. A es**

colha dos prebostes 6 annexa aos pastores do herred. Na
Suécia, quando se trata de nomiar um bispo, todos os

ecclesiasticos do bispado , e se se trata da escolha do ar-

cebispo de Upsal, também os dos outros cabidos do rei-*

no, enviam os seus sufrágios, e os três candidatos sobre os-

quaes se reúnem mais votos sam propostos ao rei. Os lei-*

tores que compõem o consistório episcopal sam nomiados pela

mesmo consistório por maioria de votos , e os prebostes de
contracto pelo bispo por apresentação dos pastores do con-

tracto; em quanto aos simples pastores e capelaens na au-

sência do direito de padroado, sam eleitos pela commum en-

tre três ecclesiasticos que lhe designa o consistório, ou nomia-
dos pelo rei.-A nomiaçâo dos prebostes de cabido ou pasto-

res da egreja cathedral dimana egualmente do rei. Em In-
glaterra, os bispos sam eleitos pelos cabidos em vista da au-
ciorisação do rei, que acompanha, ja se sabe, a designação
do membro que se deve eleger, e confirmados pelo rei. O
decanado em alguns bispados é da escolha do cabido , em
outras de nomiaçâo real; as outras prebendas sam conferi-

das pelo bispo, quer livremente quer por apresentação d'um
padroeiro, que, a respeito das mais importantes, é as mais
das vezes o rei , ou pelo rei a seu bel prazer. Em quanto
aos outros cargos, a maior parte das disposiçoens do direi-

to canónico ainda subsistem, somente se tem feito um abu-
so enorme da alienação do direito de padroado. Em Fran-

ça os pastores sam eleitos pelo consistório da commum e

apresentados á approvação do rei. Finalmente na Hollan-

da , os predicantes sam eleitos pelo conselho ecclesiastico q
confirmados pelos moderadores da classe,
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§ &36.— V. Condiçoens communs.

Creg: I. 14. Sext. I. 10. Ciem. T. 6. De «tatc et qualitate et
ordine praficiendorum

, Greg. III. 8. Sext. III. 7. De con-
cessione praebendae et ecclesiae non vacai) tis.

A oxcupação canónica de todo o officio é subordinada
ás condiçoens seguintes: I. O officio deve estar vago em
direito; d 'outra sorte o provimento é nullo (d)\ e aquelle

que, sabendo-o, continua a administrar incorre em ex-

communhão (e). Até mesmo a concessão d'uma expe-

ctativa é hoje absolutamente vedada (/'). Se o officio que
vaga de direito está ainda de facto occupado por um
terceiro, este deve ser ouvido antes da posse do provi-

do (g). II. O provimento deve verificar- se no termo

legal (§ &3&). O termo ordinário de seis mezes é mantido

aa maior parte dos regulamentos ecclesiasticos dos protes-

tantes, e se ha um semestre de favor, o provimento não po-

de mesmo ser feito antes d'expirar o termo. III. O nomia-

do deve ter a edade exigida. Na antiga disciplina, esta con-

dição achava-se naturalmente comprehendida na da edade

fixada para a ordenação. ,Tornaram-se necessárias disposi-

çoens particulares desde que se começou a separar comple-

tamente a ordenação do officio. O direito commum
,
que

çm quanto ao mais tem sofrido frequentes modificaooens

,

|>rescreve actualmente para o bispo 30 annos; para as di-

gnidades com jurisdicção eofficios com encargo d'almas, £5
pnnos; para as outras dignidades e personatos, 922 annos (/*.);

(tt) C. 5. 6. c. VII. q. 1. (Cyprian. c. a. 255), c. 10. eod. (Lco

IV. ca. 847).

E (e) Gelas. a. 495. in c. l.X.h.t. (3.8), c.40. c. VII. q. 1,

(Gregor. I.a. 592). .

(f) C.2.X.h.t.(3.8), Cone. Trid.Sess.XXIV. cap. 19. de

ref.

(çj) C. 2R.de prsebond.in VI. (3.4).

(h) C. 7.X. de elect. (1. 6), Cone. Trid. Scss. XXIV. eap,

12 de ref.
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finalmente para os benefícios simples', 14 annos (i). IV*

Sendo os seculares excluídos dos offrcios ecelesiasticos, de*

ve o nomiado pertencer já á cleresia, isto é ter pelo menos

a tonsura (k) e receber dentro d'um anno as ordens neces-

sárias (/). Se por sua falta nâo as receber, incorre na per-

da de seu officio, immediatamente e de direito pleno se fòr

um cura (m), depois de advertência preliminar se for qual-

quer outro officio (?i) , e os friíctos recebidos no iiitervallo

devem ser restituídos. O anno nào se conta senão do dia

em que foi obtida a posse pacifica (o) ; alem d^sso o bispo

podia conceder antigamente uma dispensa de setearmos por

causa dos estudos (p) ; actualmente a dispensa não deve ex.

ceder a um anno (q). A respeito do episcopado', a fim de
que os seculares nào possam lá chegar directamente como
cm outro tempo (r). devem os candidatos ser subdiaconos pelo

menos ha seis mezes (s) . V. O individuo chamado a um officio

deve possuir os conhecimentos necessários para elle (r) edar
provas dMsso, quer por um grau académico, quer por outros

'testemunhos (u), e, se se trata d'officios com encargo d
,

alnaasJ
por meio d'um exame (§ 233). Para o provimento das pa-

rochias nâo sujeitas a um direito de padroado secular, até

(t) C. 3. X. h. t. (1. 4), Cone. Trid. Sess. XXIII. cap 6;
de ref.

(k) C. 6. X. de transact. (l . 36), c. 2. X. de institui. (3.7).
(I) C. 14. de elect. in VI. (l. 6), ciem. 2. de aetat. (l. 6).

Cone. Trid. Sess. XXII. cap. 4. de ref

(m) C. 14. 35. de elect. in VI. (1.6).
(n) C. 7. X. de elect. (l. 6), c. 22. eod. in VI. (1. 6).
(o) C. 35. de elect. in VI. (i . 6).

(p) C. 34. de elect. in VI. (l. 6).

{(/) Cone. Trid. Sess. VI. cap. 12, de ref.

(r) C. 9. D. LXT. (Ambros. c. a. 396), c. 10. eod. (Cone. Sard.
a. 344),c. 3. eod. (Hormisd.a. 517). e. 1. eod. (Gregor.l. a. 593),
c. 3. D. LIX. (Idem eod.)

'

(«) C 9.X.deaetat.(l.44), Cone. Trid. Se.s. XXII. cap, 1?.
de ref.

'

ít) C 7.X. de elect. (1. 6), ciem. 1. déa?tar. (u 6).
tu) Cone. Trid. Sess. XXII. oap. 2. Sess. XXPv\ cap. K>. de

refí
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jnesmo o concilio de Trento prescreve um concurso em que
os competidores devem ser experimentados pelos examina-

dores encarregados d'este cuidado, e o mais digno ser elei-

to pelo bispo ou pelo padroeiro ecclesiastico (u). Todavia
esla disposição não foi adoptada na pratica por toda a paf-

te. Nos protestantes d^llemanha ha regularmente dois exa-

mes: o primeiro a fim de ser recebido nos candidatos para

o ministério da palavra, e o segundo tendente á obtenção

real d'um encargo ecclesiastico. VI. A maior parte das le-

gislaçoens e concordatas modernas tem feito da naturalida-

de uma condição d^ptidão para os officios ecclesiasticos.

Anteriormente
,
quando o clero constituía um estado mais

independente das relaçoens de nacionalidade ,~ não se em-
pregava n'isto tanta severidade. VIÍ. O provimento de-

\e fazer-se gratuitamente, e aquelle que trafica nos officios

expoem-se ás penas de simonia (iv).

(v) Cone. Trid. Sess. XXIV. cap. 18. de ref. Encontram-se
inais desinvolvi mentos em Benedict.XIV.de synodo dicecesana

Lib. IV. cap. VII. VIII.
(rv) C. 9. c. l.q. 3. (Alexander II. a. 1068), c. 2. eod. (Greg.

VII. c. a. 1075), c. 3. eod. (Idem a. 1078), c. 8. eod. (Urban. II.

a. 1089), c. 6. 8.X. de pact. (1.35), c. 12.27.33.34. X, de si-

jnon. (5.3.).
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CAPITULO V.

DA PERDA DOS OFEICIOS.

§. 237. — I. Dia demissão voluntária»

Ores:. I. 9. Sext. 1. 7. Ciem. í. 4.derenuntiationé>

os olhos da Egreja , um ofncio é um complexo

Í-- de obrigaçpens e um ónus de que ninguém se

S deve eximir arbitrariamente logo que o aceitou.

pi E' por isso que a abdicação não é possível senão

5 por motivos graves (#) e por auctorisação do su-

perior ecclesiasticOi Nos omcios inferiores, é o
bispo {y) quem auctorisa, e nos superiores é opapa(fc). Em^
quanto ao papa não carece do assentimento de ninguém para

renunciar (à) . Entre os protestantes, deve dirigir- se ao consis*

tório ou ao soberano. As renuncias extorquidas por força

sam sem effeito (&)» As condiçoens applicadas á renuncia *

{x) C. 9. lo. £. h> t.

{y) C. 4. X. h. t. As. Const. Quuntd eccleskc Pii IV. a. 1548*,

e Humano vix Gregor.XIII. a. 1583. contem sobre este ponto

preseripçoens inais individuadas.

(a) C. 2. X. detranslat. epUc. (1. 7), c. 1.9. X. h. t.

(a) C. l.dereiiiiut.inVI.(l.7).

(b) C.5.X.h.t. i)
c.2.2.4.0.X.dehisqu^vi(i 40).

. \Y. II. 6 A.
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sobretudo aquellas que tem por objeclo segurar uma varí-

ta^em ao renunciante -ou a um terceiro , repugnam á na-

tureza do officio, e também quasi que eram desconhecidas

na antiga disciplina. Porem no seeulaXH, vè-se appare-

cer differentes espécies, mormente a respeito das prebendas

;

e sam : a reserva d
1uma pensão (pcnsio) ou mesmo com a

faculdade de tornar a entrar (rcúgnatio salvo regressu, cum
jure recupcrandi) em certos casos, por exemplo em caso de

óbito anterior do resignatario , a troca e resignação em fa-

•vor d'um terceiro {rexignatio in favorcm). Na actualida-

de a reserva da faculdade de regresso é totalmente veda-

da (c). A ,troca como tal o é da mesma sorte; porem o»

interessados tem o recurso de resignar nas mãos do bispo ,

que effectua a troca debaixo da forma de transferencia (d).

Í)mfim a resignação em favor de terceiro não era usada se-

não nos cabidos; e também em razão de seu caracter ex-

cepcional , estava subordinada na pratica a approvação do

J>apa. Demais d'isso para evitar a apparencia d'uma transmis-

são hereditária, a regra dechancellaria dcõiginti ou deinjir-

inn reúgnantibus a declarava nulla , se o resignante den-

tro de vinte dias succumbia a uma moléstia de que hou-

vesse sido atacado por occasião da resignação
;
porem co-

jno acontecia que com o fim d'eludir esta precaução se con-

sentiam frequentemente estas resignaçoens em boa saúde

,

salvo o conserva-las occultas até o fim da vida para ficar

gozando as rendas , sabias disposieoens exigiram a sua pu-

blicidade em certo praso de sua data e por um modo
determinado (e). Algumas legislaçoens modernas, por exem-

plo a da Áustria, vieram a prohibi-las inteiramente; toda»

via 7
em alguns casos , a sua admissão pode ser não só sem

(c) Con c . Tr í(í . Sess . XX

V

. cap . 7 . de ref

.

(d) C.8.X.deprreb. (3. .5), c. 5. 7. 8. X. clerer. pertnut. (3>

19), c. un. eod.in VI. (3. 10), dera. mi. eod.(3. 5).

(c) Regula Cancelí. de publicandis resígiiafionibus,, Const.

Humano vix Gregor. XIII. a. 1583 ., Const. Ecclesiastiça Uciie-

dictiXIV a. 1746.

í
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inconveniente , senão ainda conforme com o interesse da

JEo-reja (/). Alem d'isso existe uma renuncia tacita, resul-

tante com especialidade do matrimonio (g-), da aceitação de

segundo ofíicio incompatível, de votos munasticos (/i) , e,

em virtude do reservatum ecclesiasticum das leis do impé-

rio, da mudança de religião.

é [

§ 238,— II. Da destituição.

Sendo a destituição uma pena, deve ser motivada pov

um delicto (i)e não pode ser pronunciada senão depois d'in-

íormação nas formas requeridas e por sentença do juiz or-

dinário (A*). Ainda no caso em que a lei a faz merecer de

direito p!eno , deve a perpetraçâo do delicto ser estabeleci-

da e provada judicialmente. A applicação dVsta pena, co-

mo da maior parte das outras penas canónicas, depende

agora mais da apreciação do juiz (/) ; mas naturalmente

piesuppoem sempre um facto grave. Emò^ianto ás aueto-

ridudes ecclesiasticas competentes para este fim ,
jáse tra-

tou por oceasião da jurisdicção coercitiva da Egrcja.

§ §39. — Da transferencia.

Grcg. I. 7. De translatione episcopi.

Quando a transferencia d^im officio para outro depen-

dente do mesmo collalor se faz a contento do interessado 9

o acto contem a um tempo renuncia ao primeiro officio e

collação do segundo. Quando pelo contrario é forçado, tor-

(f) Benedict.XIV.desynodo dicocesana Lib. XIII. cap.X,
N.°XIII-XX.

(gr) C. 1.3. 5.X. decleric.conjug. (3. 3).

(A) C. 4. de regular, in VI. (3. 14).

(i) C.38.c.XVI.q. 7. (Conc.Cabilon.il. a. 813).
{k) C. 5. c. XV. q. 7. (Cone. Carth. III. c. a. 397), c. 1 . eod.

(Cone. Hispal. II. a. 619), c. 7. X e. drestit. spoliat. (2. 13).

(/) Cone, Trid. Sess. XXI. ca. pG. de ref.
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lia a entrar por analogia no caso de destituição. Á respei-

to dos officios inferiores, toda a transferencia deve dimanar
do bispo (?n), A dos bispos, annexa antigamente ao conci-

lio provincial (n), passou para o papa desde o século XII (o).

Afim d'evitar mudanças prejudiciaes ou machinaçoens dá
cobiça por causa d'officios mais lucrativos, devem as trans-

ferencias, particularmente as dos bispos, ser unicamente
dictadas por motivos graves e pelo interesse daEgreja(p).

T^ía Egreja d'Oriente e nos paizes protestantes , competem
»s transferencias ás auctoridades que fizeram a collação.

JT (m) C. 37. c.VVTI. q. 1 , (Statuta eccles. antiq.), Benedict. Le-
Vit,Çapitul. lib. VI,c. 85.200.,C.5.X.derer. permut.(3. 19.)

(n) Can. Apost, 13., c. 37. c.VH. q. 1. (Statuta eccles. antiq.)

(o) C. l,2.X,h. t. Foi mais acima demonstrado § 92, Nota
tr, que as falsas Decretaes não contribuíram nada para isso m

t o mes-
3Mo Van-Espen o reconhece.

(p) C. 19, c.VH. q. 1. (Cone. Nicaen. a. 325), c, 25. eod,

(ConcAntioch. a. 332). c. 21. eod. (Cone. Carth.W a. 401),

c. 31. eod, (Leol. a, 445), c. 37. eod. (Statuta eccles, anticj,),

Ct 32, eod. (Cone. Meldejus, a. 845) <



DOS BENS ECCLESIASTICOS
(?)

CAPITULO I.

HISTORIA DOS BENS ECCLESIASTICOS.

§. 240.— I. Tempos antigos.

os primeiros séculos, as rendas daEgreja compu>

H nham-se d^oblaçoens de pão, vinho, incenso, e
' azeite (r), de subsídios pecuniários (s), e das pri-

mícias das colheitas que seoffereciam a Deus se-

I gundo o uso dos judeus (t). Por meio d'estes

dons, provia se ás despezas do culto , ao sustento do bispo

e dos mais clérigos, e ao amparo dos pobres, viuvas e pere-

grinos^). Fazia-se a repartição debaixo [da inspecção do bis-

(<f)
J. Helfert von dera Kirchenvermogcn. Dritte Auff,

Prag 1834. Th. 8.

\r) Cone. Carth. III. a. 397. c. 24., Can. Apost. 3.

(s) Tertullian. (|21ó) Apolog. c. 39. Modicam unusquisqu«
stipem menstrua die, vel cum veíit, et si modo possit, apponit ,

nana nemo corapellitur, sed sponte confert. Ha3c quasi deposita

pietatis sunt,

\t) Cone. Carth. III. a. 397. c. 24., Const. Apost. II. 25.
VII. 29. VIII. 30. 31. 40., Can. Apost. 3. 4.

(v) Justin.. (fl63) Apotog.I. 66. 67., Const. Apost. 11.25.
35. VII 29. VIII. 30., c. 23. c. XII. o. 1. (Cone. Antioch.
a. 332), c. 6. c. 1. <j. 2. (Hieron. c. a. 382).
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po, em parte por destrtbuição regular e mensal, eem parle oo
casionalmente («), Com o tempo, a Egreja veio a possuir
eguafmente bens de raiz (w?); a datar de Constantino destinou-
se4be mesmo uma porção de rendimento das cidades (#), e
também ás vezes The foram annexos os bens confiscados de tem-
plos pagãos (?/). A inspecção e a administração dos bens eccle-

sra&ticos foi então um object j importante para o bispo (x),

em razão do que se lhe ordenou que escolhesse um ecóno-
mo no seu clero (a). Emquanto ao emprego das rendas,
estabelece u-se uma regra segundo o espirito do antigo di-

reito; era o da partilha em quatro porçoens, uma dasquacs
ficava para o bispo, a segunda era por elle repartida entre

os clérigos, a terceira applicada ao alivio dos pobres, e a
quarta consagrada á sustentação do culto edasegrejas (ò).

Em alguns paizes, não se faziam senão três porçoens, por-

que se suppunha que o bispo e o reu clero dariam depei-

(v) Cyprian. (j* 258) epist. XXXIV. Caeterum presbitério

honorem designasse nos illis jam sciatis , ut et sportulis iisdem
cum presbyterts honorentur, etdevisiones mensurnas aequalibus

quautitatibus partiantur. Conf. também c. 6. c. XXI. q. 3.

(Cyprian. c. a. 249).

(m) Este facto já se depreliende do edicto de Licínio do an-

uo 313^ em Lactante demortib. persecut. 40. Et quoniam iidem
ehristiani non ea loca tantum , ad quae convenire consueverunt.

sed alia etiam habnisse noscuntur , ad jus corporis eorum , id

cst ecclesiarum , non hominum singulorum pertinentia, ea om-
BÍa lege, quásuperius comprehendimus, citra ullam prorsus am-
I>iguitateni vel eontroversiam hisdeui christianis, id est corpo ri

et conventiculis eorum reddi jubebis.

(x) Sozomen. V. 5. , Thêodoret. IV. 4. i c. 12. C. de SS.

eccíes. (1. 2).

(y) C. 20. CTh.de pagart. ( 10. 10).

\z) C. 23. c. XII. q. 1. (Cone. Antioch. a. 332), c.5.c.X;

f{. 1. (Idenieol.).

(a) C. 21. o. VI. q. 7. (Cone. Chalced. a. 451), c. 32. e*d.

(Conc.Hispal.il. a. 619).

(6) C. 23. 25. 26. 27. c. XII. q. 2. (Gelas; c. a. 494), c* 28,

eod. (Simplic. a. 475), c. 29. eod. (Gregor. I. a. 593) , c. 30.

eod. (Idem a. 601).
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si-mesmos aos pobres o que podesscm (c) . A percepção das

rendas variava segundo o seu objecto. Os bens de raiz eram

arrendados, e a renda paga ao bispo (d). Pelo contrario,

entre as oblaçoens, somente as da egreja episcopal passa-*

vam ás mãos do ecónomo para serem repartidas em quatro

porçoens (e) ; as exteriores ficavam ao clero da Egieja «m
que haviam sido feitas, debaixo da única dedução da por-

ção annexa ao sustento da Egreja, a qual, durante algara

tempo ainda, foi confiada ao bispo (/), mas bem depres-

sa veio a ser egualmente deixada á mesma Egreja (g). O
resto dos bens ecclesiasticos na diocese compunha sempw
em conformidade com a antiga constituição, uma massa *2e

que o bispo tinha plena e completa instituição (Ji), Porem
á medida que se desinvolvia a idêa d'egrejas e commuws
parochiaes , isolaram-se os interesses pecuniários , e ca&a
Egreja acquiriu um direito sobre os bens dasdoaçoens fei-

tas em seu favor (i).

§ Ml.— II. Origem dos benefícios,

A concessão de bens da Egreja a um ecclesiastko pa-
ra lhe substituir a sua parte nas rendas annuaes era intei-

ramente vedada (k) ; mais para o diante , foi exoepcioB&l-

(c) Conc.Bracar. l.a. 563. c. 7.

(d) C. 23. 25. c. XII. q. 2. (Gelas. c. a. 494).
(e) C. 25. 26. 27. c. XII. q. 2. (Gelas. c. a. 494).

. (f) C. 7.c.X.q. l.(Conc.Aurel. l.a. 511), e. lO.eod.' (Cone,
-Tarrac. a. 516).

(g) C 1. c. X. q. 3. (Cone. Bracar. II. a. 572), c, 2. eod.
«(Cone. Emeril. a. 666), c. 3. eod. (Cone. Tolet. XVI. a.S93k
Capit. Aquisgran.a. 816. (817), e. 4.

(h) C. 7. c. X- q- 1. (Cone. Aurel. l. a. 411), c. 2. eod.
(Cone. Tolet- III. a. 589), e. .3. eod. (Cone. Tolet. IV. a. 633).

(t) Este resultado apparece ja no deereto do Cone. CatpeK-
torat. a. 527., que dispõem que o bispo deixará acada parociua
as suas rendas para a sustentação do seu elero e fabricas, c nao
exigira distracção para a sua egreja senão em caso de necessida-
de... A instituição dos benefícios completou a obra

(*) C. 23. c. VII. cj. 2. (Gelas. c. a. 494).
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mente permíttida (/) ; porem nao podia provir naturalmetí*

te senão da vontade do bispo. Dahi derivava o nome de
Precária (Precária) (m). Pouco a pouco a dotação fixa

das Egrejaa em bens de raiz tornou-se regra geral (n) , e
entre os emolumentos dos officios nas parochias achou-se
desde logo comprehendido o gozo dos bens de raiz. Este go-
zo , bem como o do mesmo género ligado ao dos officios

públicos recebeu o nome de beneficio (o). Não tinha nenhum
Jogar senão nasEgrejas em que não existiam congregaçoens

êe presbíteros; porque nestas, a vida commum conservou

{linda por algum tempo o antigo estado de coisas*

§ tH%.— III. Origem dos dízimos.

Os dízimos também formaram um ramo muito impor*

tante de rendas para a Egreja. Fundavam-se no principio

de que cada um é obrigado em consciência a consagrar a

decima parte de suas rendas á glorificação de Deus que
abençoa o trabalho, ao alivio de seus similhantes e á sus-

tentação dos estabelecimentos d^itiiidade publica (p) ;
por

tanto eram concebidos com as vistas mais nobres a que pos-

sa elevar-se o imposto. Demais d 'isso, não se lhes annexa-

vaum caracter obrigatório* mas simplesmente od 1umaobra
meritória (9); por isso, no Oriente, não se tornaram im-

posto regular. No Occidente, no século VI, as leis foram

(/) C. 61. c. XVI. q. l.(Symlflach.a.502),c. 32. 35. 36. c.

XII. q. 2. (Conc.Agath. a.506),c. 12. c. XVI. q.3. (Cone. Au-
yel. l.a.SU).

(m) C. 1 1 . c. XVI. q.3. (Cone. Agath. a. 506), c. 72. c. XII.

q. 2. (Cone. Tolet. VI. a. 638).

(n) Devia estar annexa a cada egreja uma renda completa li-

vre de todos os encargos públicos, Capit. Ludov. a. 816 (817), o.

10.,Capit. Wormat. a. 829. c. 4.

(o) Ducange Glossar. V. beneficia ccelesúistícn.

\p) Const. Apost. II. 25. 35. VII. 29. VIII. 30.

(<j) Cyprian. (| 269) de uiut. vedes. sub. fin., c. 65. c. XVI,

q. 1. (HÍeronym. a. 408), c. 06. eod. (Angustia* c. a. 420) ,

c. 8. c. XVI. q". 7. (Idem, c. a. 465).
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ftmis adiante (r) ; e desde o reinado de Carlos-magno ,
foi

a obrigação do dizimo sustentada por meio de penas eccle-

siasticas (s), até mesmo por meios civis de coacção (t). Em
Inglaterra, foi sanccionada pelos reis Offa (794) cEthel-

wulf (855); na Suécia, porKanut Erikson (1200). Os dí-

zimos pagavám-ae ás congregações de clérigos e ás Egrejas

em que se administrava o baptismo (ti) ; em conformidade

(r) Cone. Matíscon. íí» a» 585\ c. 5. Leges itâque Jiv?n3È-

omni populo praeceperunt decimam friictuum suorum locis sacri*

prastare.— GUias leges Christianorutn congeries longis tempo-

ribus custodivit intemeratas. — Unde statuimus , ut mos anti-

quus afidelibus reparetur, et decimas ecclesiasticis famulantibu*

ceremoniís populus omnis inferat, quas sacerdotes autinpaupe-

rum usum, aut in captivorum redemtionem praerogantes , suis

orationibus pacem populo et salutem impetrent. Siquis autemt

contumax nostris statutis saluberrimis fuerit, à membris eccle-

siae omni tempore separefur,

(s) Conc.Cabilon.il. a.813.c. 19. (Capit. Reg.Franc. lib.

II. C 39), c. 2. fci XVL q. 2, (Cone. Magont a. 813) , c. 3^

eod. (Nicol. II. a. 1059) . C. 6. D, XXXII. (Alexand. II. a.

1063), c. 5. c. XVI. q. 7. (Cone. Rothomag. a. 1189).

(t) Capit. Carol. M. a. 779. c. 7., Capit. de Part. Saxon-

a. 789, c. 17., Capit. Francof. a. 794. c. 23., Capit. Langob.
a. 803. e. 19. ed> Pertz. , Capit. VI. Ludov. a. 819* c. 9. a 4

823. c. 21. a. 829. c.~7. Os mesmos bens e rendas da coroa fo->

ram sujeitos ao dizimo, Capit. de Part. Saxon. a. 789. c. 16.,

Capit* de villis c. 6. Independentemente doestes dízimos eccle-

siasticos, podia haver outros prestados ©orno foros pelos bens da
COroa ao fisco {decimec dominiçae, regales, salicce), por outras ter>

ras ao senhor territorial , de sorte que neste caso a terra sofria

dizimo dobrado, Capit. Ludov. a. 829. c. 10. O segundo dizi-

mo consistia em a nona parte do que ficava depois dadéducçao
da primeira, d'ahi a expressão- decimee et nonct* Os bens eccle-

siasticos também eram arrendados debaixo doesta condição, em cu-
jocaso a mesma Egreja percebia o dizimo duplicado:, Capit. Reg#
Franc. Lib. I» c. 157., Capit. Carol. M. a. 779. c. 13., Capit*
Francof. a. 794. c. 23., Capit. Ludov. a. 816. c. 14. a. 823. c»

21., a. 829. c. 5.

(u) Capit. Langob. a. 803. c. í 1 . ed. Pertz. c. 44. c. XVI.
q. 1. (Capit. Carol. M, a. 8*04). c. 46. boX (Cone. CâUIoir. 11,

W. IX t ; B.
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com a antiga regra eram alli repartidos em quatro porçoens

(v) debaixo da inspecção do bispo (w), e dava-se conta ao

bispo annualmente das duas partes que lhe tocavam e p.

caixa dos reparos daEgreja (#). A parte dos pobres era or-

dinariamente annexa aos hospícios que os bispos e os cabi-

dos fundavam, em conformidade com a regra canónica, pa-

ia os pobres, enfermos, peregrinos e expostos (?/). Deste

modo, provia-se exactamente, com os benefícios e funda*

çoens, ao saudável emprego dos bens da Egreja.

§ 243»— IV. Desvio, dos bens ecelesiasticos e dízimos em
beneficio de seculares.

Em quanto a liberalidade dos príncipes, as fundaçoens

pias e os dízimos faziam affluir consideráveis riquezas ás

egrejas e cabidos , muitas rendas ecclesiasticas caíam tam-

bém por diversos meios em mãos seculares. No reinado dos

Merovingios, já os seculares chegaram com frequência a ex-

torquir aos reis
,

por meio de supplicas e intercessoens po-

derosas, enfeudaçoeas de bens ecelesiasticos (x). Carlos Mar-

ti. 813} , c. 45. eod. (Leo IV. a. 849), c. 56. eod. (Cone. Ti-
cin. a. 855).

(v) Capit. II. Carol. M. a. 805. c. 23. , Capit. Carol. M.
ad leg. Langob. c. 95., Capit. Reg. Francor. Lib. VII. 0.375.

(w) Capit. Carol. M. a. 779. c. 7. , Cone. Turon. III. a^
St 3. c. 16. (Capit. Reg. Francr. Add. III. c. 82), Capit. Reg.
Franc. Lib. I. c. 143.

(x) Hincmar Rem. Capitul. c. 16. (Opp. T. I. p. 717).

Utexdecimis quatuor porfiones fianf juxta instítutíonem cano-

ancam , et ipsa? sub testímonío duorum aut trlum fídelium stu-

diose et diligenter dividantur. Et ut deduabus portíonibus, ee-

clesiae et episcopi, ratio reddatur, persingulos annos, quid iftde

p; ofecerit ecelesia

.

(y) Capit. I. Carol. M. a. 789. c. 73., Regula Aquísgr. a f

816. c. '41. 142.

('») Muitos concilio? pronunctaram-se contra este abuso. Cone,
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tel (et) e Carlomano (b) recorreram mesmo a esse meio em

tempos de crise para pagar os serviços militares. Não ha

duvida que Carlos-magno prometteu tanto por elle como

por seus descendentes de não dispor mais dos bens eccle-

siasticos sem o assentimento dos bispos (c)
;
porem depois

de Carlos-o-Calvo ,
que ainda tomou frequentemente a li-

berdade de fazer concessoens d'essas (d) , ficaram em mãos

dos seculares muitas egrejas e conventos (e). Estes perce-

biam não só os produetos dos bens de raiz , mas também

os dízimos e outr&s rendas (/), e não deixavam aos eccle-

siasticos para seu sustento senão o striclo necessário. Algu-

Arvern. T. a. 535. c. 5., Cone. Aurel.IV. a. 541. c. 26., Cone,

Aurel. V. a. 549. c. 14., Cone. Paris. III. a. 557. c.2., Cone»

Turon. II. a. 567. c. 24. 25.

(a) Chron . Virdun . (Bouquet. T. III. p. 36 4) . Ausus est (Ca-

rolus) terras ecclesiarum diripere et eas comilitonibns illis con-

tradere. Postremo non est veritusipsos episeopatuslaicis dare.

(6) Capit. Carlomann. a. 743. c. 2. (Benedict. Levit. Capit.
Lib. V. c. 6.Lib. VI. c. 425). As coisas foram então reguladas
d'estemodo: aEgreja abandonava uma parte de suaspossessoens

que o rei concedia vitaliciamente aos seus guerreiros ; em reconhe-
cimento de sua propriedade, reservava-se-lhe um módico for^por
fogo, e á morte do concessionário devia-ella tornar a entrar no
gozo d'aquelles bens. Se o rei queria concede-lo de novo, era mis-
ter um novo titulo de concessão.

(c) Capit. Aquisgran. a. 816 (817). c. 1 ., Capit. Reg. Fran-
cor. Lib. l.c. 77. Lib. VI. c. 427. Lib. VII. c. 142.261.

(d) Isto resulta da concordata concluída com os bLspos no
Cone. apud. Bellov. civitatem a. 845. c. 3. 5.

(e) Êdict. Caroli II. de tributo Nordmannico a. 877. De cccle-

siis vero, qnas comités, et vassalli dominiei habcnt&,— Regi-
no de eccles. discipl. L. 1. c. 10. Ut (episcopi) ecclesias tam a re-

gibus in beneficiam datas quam et aliorum summo studio pro-
videant.

(/) Agobard.
(f c. 840) dedispens. rerum eccles.c. 15. Nunc

ípsi contra pietatem majorum , si parictos sibi vindieare po-
tuerint, non tantum ea, qiue a construetoribus conlata sunt, sed
«t multa quae pierique fideiium pro sepulturts aut qualibet de-
>0tione alia ibidem sacraverunt. cum insis ecclcsiis vendere lí-

citum putant.
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mas vezes também os mesmos bispos, para conciliarem um
protector poderoso ou uma numerosa clientella de que ca-

jeciam como príncipes do império , enfeudaram uma par-
le dos dízimos (g). Finalmente, uma circunstancia que tam-
bém fez cair as rendas ecclesiasticas em poder de seculares,

íoi a situação dos grandes proprietários territoriaes em re-

lação aos seus oratórios particulares ; com o tempo , estes

oratórios converteram-se emparochias, e os fundadores apo-
deraram-se então dos dízimos não obstante as prohibiçoens,

da Egreja (/*),

§ S44. —• V. Destino ulterior dos bens ecelesiasticos

e dizimos.

As coisas tomaram nova face a datar do século XI ,

cm que a Egreja começou alibertar-se das numerosas exao»

jçoens dos seculares. Muitos concílios declararam illigitima

a posse de bens da Egreja por seculares, prohibiram energica-

jmente aos bispos que lh*os enfeudassem, e até ordenaram, com
pena d'excommunhão que restituíssem á Egreja todos os

bens provenientes d'ella (i). Pelo mesmo tempo tomaram-

se disposiçoens similhantes a respeito dos dízimos (k). Os
papas, proseguindo n'este espirito, tentaram reconduzir o

(gr) Frideric. I. apud» Arnold. Lubecc. Chronieon. Lab. III,

13.Scimus(quidccn) decimas et oblationes á Deasacerdotibusle-

vitis piimitus deputatas. Sed cura tempore Christianitatis ab
adversariis infestarentur ecclesise , easdem decimas prepotentes

aiobiles viri ab ecclesiis ia beneficio stabili acceperunt, quasper

se sua obtinere non valerent.

(/*) Cone. Coníluent. a. 922. c. 5. Si laici próprias capellas ha-

"buerint , aratione et authoritate alienum habetur, utipsi deci-i

mas accipiant , et inde canes et geniciarias suas pascant.

(t) Cone. Remens. a. 1094. c. 3. 4. Cone. Rotomag, a. 1050.

c. 10., Cone. Turon. a. 1060. c 3., Cone. Roroan.
.
V.a. 1078. c.

1., Cone. Lateran.I. a. 1 123, c. 14. (c. 14, c. X. q. l), Cone, La-

teran. II. a. 1139, e. 10,

{k) C. 3. c. XVI.q.2.(Nicol.II.a.l059),c. l.e.XVI.q. TV

(Gregor.VII. a. lo7fi), c. 3. eod. Sivo c, 13, c. I , q, 3. (Idem eod.)f

Cone. Lateran.II. a. 1139. c. 10.
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dizimo ao seu destino primitivo , e subtrai-lo ao commer-»

cio, em virtude da espiritualidade de seu objecto (/) ;
po-

rem effectivãmente, ficaram muitos dízimos em mãos de

seculares
,
que dispunham d'elles como do resto de seus

bens. Porisso o terceiro concilio de Latran ordenou nova*

mente aos seculares que restituíssem , e prohibiu toda à
alienação ulterior (m). Esta medida teve resultados mui
diversos. Algumas pessoas renunciaram aposse d^lles

; po*

rem muito mais em favor dos mosteiros e fundaçoens pias,

do que da Egreja , da qual provinha o dizimo ; e estas res-

tituieoens em beneficio dos mosteiros vieram a ser permit*

tidas pelos papas, todavia com a condição do assentimen-

to do bispo (n). Pelo contrario a maior parte dos seculares,

recusaram completamente a restituição (o). Nestas circuns-

tancias, o decreto do concilio recebeu insensivelmente uma
interpetração mais conciliadora. Antigamente os dízimos

enfeudados podiam ficar aos possuidores , salvo o não tor-

narem a ser alienados a seculares , e os seculares não de-
viam tornar a receber nenhuma concessão nova de dízi-

mos (p). Porem esta mesma interpretação não foi seguida

:

uma vez caídos os dízimos nas mãos dos seculares , ei ara
por elles tratados na mesma razão que os outros*seus bens,

e faziam incessantemente objecto de toda a espécie de alie*

naçoens. Deste modo tomaram a natureza d'uma renda ter-

ritorial bem e justamente acquirida por simples direito ci-

vil ; só em raras partes se conservou o uso da investidura
d'estes dízimos pela Egreja,

(Z) C. 17. X. de decim. (3. 30), c. tf. X. de pnescript. [2. 26),
c. 9,X.derer,permut. (3. 19).

(m) Cone. Lateran. III. a. 1 179. c. 14, Este decreto encontra-
fie também no c. 19. Xy de decim. (3. 30).

(w) C.7.X. dehisquaefiunt apraílat. (3. 10), c. S.X.depri-

J
g
< ( ™ 33)

'
c

'
2

' 6 3 - d« decim. in VI. (3. 13).

»,
wTfterounha a dieta de Gelnhausen (l 186), em que Ur-

bano III fez fazer a moção pelo imperador Frederico I.

[P) C. 25. X. de decim, (3. 30) >C . 2. §. 3, eod. ití VI. (3. 13).
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§ 245.— VI. Destino dos bens ecclesíasticos »os
tempos modernos.

Pondo de parte as violentas commoçoens do século
XVI, não sofreram os bens da Egreja catholica nenhu-
ma mudança notável alé os ultirnos tempos , e até mesmo
eram expressamente affiançados em Allemanha pela paz
d'Westphalia (q). Porem desde o principio da revolução
franceza, declarou-se propriedade nacional em França to-

dos os bens ecclesíasticos (r) , mesmo o activo annexo ás

fabricas e á sustentação das fundaçoens nas diversas egre-
jas (s), e não se deixou ás communs senão o uso provisó-

rio dos edifícios consagrados ao culto (t). Depois da con-
cordata, só as egrejas e presbylerios ainda não alienados fo-

ram definitivamente restituídos ao seu destino; decretou-se

o restabelecimento das fabricas para a conservação do cul-

to e edifícios a elle destinados (-w), e para este fimrestitui-

ram-se suecessivãmente os bens não alienados de fabricas e

fundaçoens (v). Todas estas mudanças estenderam-se ás pro-

víncias allemans da margem esquerda do Rheno, onde os

bens ecclesíasticos , desde a oceupação , foram collocados

pelos commissa rios do governo francez debaixo da vigilân-

cia da nação, e mais para o diante foram declarados pro-

(</) Conf.§48.
(r) Decreto de 2-4 de novembro de 1789.

(s) Decreto de 13 brumário II (3 de novembro de 1703).

(/) L-i de 11 prerial III (30 de Maio de 1795), Resoluçoens

dos Cônsules de 7 nivose VIII (28 de Dezembro de 1799) e2plu~
VÍoseVIII(22 de janeiro de 1800).

(u) Artigos Organ. de 18 germinalX (8 d'Abril de 1802) art.

72,75,76.
(v) Resoluçoens de 7 therrnidor XI (26 dejulho de 1 803) e 25

frimarioXII(17 de Dezembro de 1803), decretos imper. de 15

ventosee28 messidor XIII (8 de março e 7 de julho de 1805), 30 de

maio e31 de julho de 1806., 17 demarco de 1809, e 8 de novem-
bro de 1810.
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priedade nacional (10). Também em Allemanba , todos os

territórios ecclesias ticos, domínios episcopaes, bens dos ca-

bidos, abbadias e mosteiros foram secularisados para servi-

rem d'indemnisaçao aos príncipes seculares (x) ; porem os

bens da Egreja propriamente dictos e asfundaçoens piasfo-

ram respeitados (?/). Eguaes mudanças se haviam verifica-

do anteriormente na Rússia, aonde, depois de diversas ten-

tativa*, as possessoens das egiejas e dos mosteiros foram

confiscadas por Catherina II (1764), sujeitas á administra-

ção d'uma commissão denominada d
yeconomia , depois da

direcção dos domínios , e, para as suprir consignaram se

aos ecclesiasticos ordenados fixos. Em Inglaterra ficou á
Egreja a totalidade e na Suécia uma parle dos bens eccle-

siasticos. Emquanto aos dízimos ecclesiasticos em particu-

lar também foram sacrificados da mesma sorte, em França,

ás idêas dominantes sem nenhuma indemnisação (%). Em
Allemanha, a suppressâo das corporaçoens ecclesiasticas que,

conjunctamente òom as parochias incorporadas, haviam ac-

quirido os direitos de dízimos» delias dependentes, fez perlei**

cer muitos dízimos aosoberatio; em Inglaterra, subsiste ain-

da o dizimo em toda a sua extensão ; na Suécia, o clero,

independentemente de muitos dízimos limitados, percebe

ainda o terço do das colheitas ; os outros dois terços perten-

cem á coroa desde 1523. Na Dinamarca, sam os dízimos

repartidos em porçoens eguaes entre o rei , a Egreja e o
pastor.

(íw) Resolução dos Cônsules de 20 prerial X (9 de junlio de

1802).

(r) Resolução da deputação do império de 25 de fevereiro de
1803. §34. 35. 36. 37. 61.

(y) Resolução da deputação do império § 63. 65.

(a) JDecreto de 4-11 i^agosío tio 17K9, art. 5. Merecem ler-se

as objecçocns apresentadas pelo abbade Sieyes lia sessão de 10
d' agosto'.
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CAPITULO II.

DOS BENS ECCLESIASTICOS EM GERAL.

§ $46. — I. Da propriedade doa bens ecclesiasticos»

-

propriedade dos bens ecclesias ticos , segundo a

natureza das coisas
,

pertence ás diversas com-
rnuns religiosas; e esta idèa já serve de base ao

mais antigo edicto que concede liberdade e to-

lerância aos christãos (a). Por commum, não se

entendia primitivamente senão a egreja episcopal, a qual,

na constituição da época, formava com todos seus fieis um
corpo único debaixo da duplicada relação da vida espiri*

tual e dos recursos temporaes. O desinvolvimento da cons-»

tituição parochial mudou este estado de coisa9, e cada pa-

rochia tornada actualmente, em quanto ao culto, uma in-

dividualidade , deve ser considerada respectivamente , em
quanto aos bens , como uma pessoa moral. Demais d'isso

este direito de propriedade tem pouca importância na pra*

tica
,
porque o direito canónico confere ao bispo a inspec*

ção, com os poderes mais amplos (6), sobre a administração

e emprego dos bens. Daqui vem
,
que de facto, a mesma

JEgreja ou o instituto ecclesiastico figura como proprietá-

rio (c). Os princípios sam os mesmos no direito ecclesiasti-

(a) Conf. § 240. nota w.

(6) C<23.c.XII.q. l.(Conc. Antioch.c. 332), c. 5. c.X.q,
l.(Idem etíd.^can. apost.40. (c. 22. c. XII. q. 1.), c. 7. c.X.q.
2. (Cone. Martin, c. a. 572).

(c) C.26.C. <3eSS. ecclcs. (1 . 2), c. 4(5. 19. C. de episc. et

cler. (1.3).
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to protestante (d). Se a propriedade dos bens ecclesias*

ticos for annexa á commum civil em vez de o ser á com-

mum religiosa, ha usurpação do poder civil e violação,

do direito natural das sociedades religiosas. A parochia

e a commum civil sam , de facto duas coisas tctalmente

distinclas (c).

§. 247. -<- IL Da acqiiisição dos bens ecclesiasticos»

Greg.III. 26. De testamentis et ultimis voluntatibus*

Ém quanto ascommuns christans não foram reconhecidas

pelo estado como corporaçoens, nãopoderam possuir rigoro-

samente e acquerir por titulo , porem somente debaixo do
nome d^um ou de diversos indivíduos. Esta incapacidade

foi tacitamente annulada em virtude das leis que concediam
aos christãos a liberdade religiosa, e cessou completamente
depois doedicto de Licínio (313) (/). Constantino decretou,

(3^5) a validade civil (g) das disçpsilçoens d'ultima vonta-

de em favcr d^ma egreja , disposiçoens cujo comprimento
tinha .dependido até então da consciência dos interessados*

Não taidou que todos os legados e instituiçoens por causas

pias, se bem que feitos em favor d'institutos ou de pessoaa

indeterminadas, fossem declarados validos (h) , e os bispos

encarregados de prover á sua execução (t). Estes legados

(d) Eichorn Kirchenrécht TÍ. 65Ô.
(e) A confusão existe no direito francez erri que ásègfejas e

presbyterios restituídos foram declarados propriedades iriUnici-
pacs por aviso do conselho d*Estado de 2 pluviose XIII (22 de
janeiro de '805).

(/) V. § 240. nota w.

(9) C. 1. C. de SS. eccles, (t. 2),
(h) C. 26. C. deSS. ecclea (1.2), c. 24. 28. 46. 49. C. de

episc. et cler. (l. 3).

(í) C. 28. 46. 49. C. de episc. (l . 3), nov. 13!. o. 11.
W. Jí. IA.
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também foram exemptos da^ deducção da quarta falcidia (Jt)

Em quanto ao mais , a fornia legal dos testamentos devia

aer seguida (/), e a doação ^ue excedia certa somma ficava

sujeita á insinuação (ra). Porem, do ponto de vista religio-

so mais estrictamente sustentado n'esta matéria, nasceu des-

de o século VI o principio de que a9 formulas não deviam
exercer n'ella tanto império como nos testamentos ordiná-

rios, com tanto que somente a vontade ficasse certa (n) ; a
manifestação puramente verbal da vontade devia mesmo ser

sufficiente (o). Esta theoria foi cada vez em maior opposi-

^ao com o direito romano que havia ficado em vigor em
iliversos paizes, e no século XII os papas a corroboraram

•pelo principio de que a presença de duas ou três testemu-

nhas bastava para a validade d'um legado pio (p). Outro
privilegio concedido a estes legados, foi que a sua execução

podia ser inteiramente commettida á vontade d
1um tercei-

lo (q). Estes dois privilégios foram reconhecidos na pratica

civil j somente se suscitou uma controvérsia sobre o sentido

(Jr) C. 49. C. deepisc. (1. 3), nov. 131. c. 12. Todavia nao

c fora de contestação que estes textos devem ser entendidos em
um sentido absoluto.

(I) C. 13, C, de SS< eceles. (1. 2).

(m) C. 19. C. de SS, eccles, (1* 2) , c. 34. pT. § 1. c. 36.

pi% C. de dcwat. (8. 54),

(n) Cone. Imgdun, II. a. 567. c. 2, Qtuia multa* tergivep-

jsationes infídelium ecclesiam quairunt collatis privare donariis

5 J* convenit inviolabiliter obseTVari^ út testamenta ,
quae episco-

• «y^sbvteri seu inferioris oTdinis eleriei , vel donationes aut

«ujecunque instrumenta própria voluntate confecerint ,
quibus

nliquid ecclesia? autquibuscunque conferre videantur, omnista-

íbilitate consistant. -ld specialiter statuentes, ut etiamsi quorum

cunque religiosorum voltas aut neeessitate au simplicitateah-

quid a sa^larium legum o?dme videatur discrepare ,
yoliintas

tamendefunctorum debeat incoi^ussa manere etinomnibuslJeo

nropitio custodiri. '

. ', ,,

(o) C. 4. X. de testam. (3. 26). Es?? texto e tirado d uma

epistola de Gregorio-magno.

(p) C. 11. X. de testam. (3. 26).

(q ) C. 13. X. de testam. (3. 26).
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do primeiro : questionava-se se o numero de testemunhas

era uma solemnidade de forma, ou somente um meio de

prova. Se se tomar o ultimo partido, que parece mais con-

firme ao espirito do direito canónico, resulta d'ahi que^
mesmo na falta de testemunhas, a disposição é valida des-

de que a prova certa da vontade pode ser produzida dou-
tra sorte. A pratica introduziu um terceiro privilegio , ad-

mittindo a validade d'um legado pio contido em um testa-

mento nullo a todos os outros respeitos. Todos estes privi-

légios ou foram restrictos, ou inteiramente supprimidos pe-

la maior parte das legislaçoens modernas. Os legados ás egre-

jas ficaram-lhe agora na totalidade, e a deducção d'um quar-

to (quarta legatorum) para o bispo , a qual havia sobrevi-

vido á partilha primitiva dos bens ecclesiaslicos (r), não é ja

usada. Alem d'isso, a Egreja não tem conservado a facul-

dade plena d'acquerir, mesmo na maior parte dos paizes ca"

Iholicos. As leis d^amortisação tem-lhe opposto muitas res-

tricçoens. De ordinário não permittem senão dentro decer*

tos limites as doaçoens, legados e outras alienaçoens em be-

neficio d'uma fundação pia (ad manum mortuam) , ou as

subordinam á auctorisação do governo . Desde o séculoX I II
appareceram leis d'esta natureza, sobretudo pelo motivo de
que as alienaçoens de terras em beneficio de corporaçoens
ecclesiasticas ou seculares serviam d'obstaculos a certos de*
veres feudaes e outros ónus públicos (s). Na Rússia , foi

expedida uma lei similhante por Iwan IV Wasiliewisch ,

em 1580.

(»•) C. 16. X. de off. jud. ordin. (1. 31), c. 15. 16. X. de,

testam. (3. 26).

(s) A primeira lei promulgida em Inglaterra sobre as alie-

naçoens de mão morta (mortmain) é d'HenriqueIII. (1225), 9.

Henr.III. c. 36. Restricçoens mais importantes foram introdu-
zidas por Eduardo I. (1270 e 1285) e Ricardo II. (1392), 7.

Edward.I. st. 2., 13. Edw. I. c. 32., 15. Ric. II. c. 5. No rei-

nado d'Henrique VIII (1582), foram estas leis ampliadas aos insti-

tutos ecclesiasticos que não eram corporaçoens, 23. Henr. VIII. c.

10. Por outro lado, tem recebido numerosas modiíicaçoens. Alei
mais moderna

B
sobrc este objecto é 43. Georg. III. c. 108. § 1 . 2. 4.
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§ 848. — Da alienação dos bens ecclesiasticos.

Cfreg. III. 13. Sext. III. 9. Ciem, III. 4, Extr. Comm. III.
4. De rebus eeclesiíe alienandis vel non, Greg. III. 19. De
rerum permutatione, III. 20. DeFeudis. III. 21. De pigno-
libus et aliis cautionibus, 111.22. De fidejussoribus, III. 23.
De salutionihus, III. 24. De donationibus.

Para que os bens da Egreja nao sejam desviados do seu
destino, as leis ecclesiasticas, desde os primeiros tempos, tra-

çaram cuidadosamente aos bispos ascondiçoens com que so-

mente podem fazer ou consentir em uma alienação, e as

suas disposiçoens foram reproduzidas e desinvolvidas pelos

imperadores romanos, reis francos e pelas decretaes. Segundo
as ditas leis, a alienação dos bens ecclesiasticos nãoé licita se-

Jião por uma justa causa e com certas formalidades. Con-
sidera-se como justa causa, ou uma necessidade urgente, co-

sno o pagamento das dividas da Egreja , o resgate de cati-

vos, a sustentação dos pobres em tempo de fome, em cujos

casos se pode recorrer ainda mesmo ás coisas sagradas (t)
;

ou uma vantagem notável para a Egreja (w). Entre as for-

malidades legaes, figura regularmente o assentimento do ca-

bido (v) ao qual se deviam reunir antigamente a approva-

ção do concilio provincial (w). Mais para o diante, a gran-

de facilidade com que os bispos e cabidos, aliás influídos:

{t) C. 70rc. XII. q. 2. (Ambros. a. 377) , c. 50. c. XII.
t\. 2. (Cone. Carth.,VI. a.4I9), c. 21. C. dcSS. eccles. (I. 2),

Nov. 120. c. 9. 10. c. 14. 16. c. XII. q. 2. (Gregor. I. a. 597),
c. 15. eod. (Idem a. 598), c. 13. eod. (Cone. Constant. IV. a.

869), Nov. 120. e. 9. 20.

{u) C. 52. c. XII. q.2. (Leo.I. a. 447), e. 20. eod. (Sym-
mach. a. 502), c. 1. de reb. eccles. non alien. in VI. (3. 9).

(v) C. 51. c. XII. q. 2. (Cone. Carth. VI. a. 419), c. 52^

eod. (Leo I. a. 447) , c. 53. eod. (Cone. Agath. a. 506), c. 1.

2. 3. 8.X. de his quaifiunt a praslat. (3. 10), C.2.X. dedonat,

(3. 24), c, 2. de reb. eccles. non alien. in VI. (3. 9.)

(w) C. 39. c. XVII. q. 4. (Cone. Carth. VI. a. 419).
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por circunstancias politicas, accediam ás alienaçoens, havia

determinado os papas a reservarem para si a approvação {x) ;

porem esta formalidade não é já observada senão em pou-

cos paizes. Pelo contrario, o consentimento da auctoridade

temporal é actualmente exigido quasi por toda a parte, A
alienação para pagamento de dividas, em virtude de dispo*

siçoens do direito romano , estava sujeita a formalidades

especiaes (y) ; actualmente, é necessário referi r-se sobre es-

te ponto á legislação de cada paiz. Se as prescripçoens le-

gaes não foram todas observadas , a alienação é nulla , e a
Egrejatem o direito de repetição (*). Pelo contrario a Egre-

ja, depois d'uma alienação valida, não pode solíicitar restitui-

ção senão por causa de lesão (a). O vocábulo alienação é to-

mado aqui no seu sentido mais amplo, e com prebende não só

os actos de transmissão da propriedade plena, como a ven-

da (ò), troca (c) e doação (d), ainda quando tem por objecto a
criação d'um instituto religioso (e) senão ainda a concessão

<Tuma hypotheca (/) ou servidão, a renuncia a um lucro vea-

(x) C. 2. de reb, eccles. in VI. (3. 9), c. un. Extr. comm. de
reb. eccles. (3. 4).

(y) Nov. 120. c. 6.§2.,'Auth.Hohjusadc. 14. c. de SS. eccles.

(1. 2).

(s) C. 42. c. XII. q. 2. (Cone. Ancyr. a. 314), c. 20. eod.
(Symmach. a. 502), c. 14* § 1. c. 21. C. de SS. eccles. (l . 2

)

,

Nov. 7. c. 5., Nov. 120. c. 9., c. 6.12. X. de reb. eccles. non.
alien. (3. 13), c. 3. X. de pignor. (3. 2íj , c. 1.2. de reb. ec-

cles. in VI. (3. 9).

(a) C. 1. X. de in integr. restit. (1. 41), c. 11. X. de reb.
eccles. (3. íò).

(6) C. 20. c. XII. q. 2. fSymmach. a. 502J, Nov. 7. c. 1.

,

c. 5. X. de reb. eccles. (3. 13J.
(c) C. 14. 17. C. de SS. «ceies. (l. 2), Nov. 7. c. 1. 5.,

Nov. 120. c. 7., c. 2. X. de rer. permut. (3. 19).
(<?) Nov. 7. c. 1. 5., c. 2. 3. X. de donat. (3. 24^.
(«) C. 74. c. XII. q. 2. (Canc. Tolet. IX. a. Gói), c. 9. X.

de donat. (3. 34).
J

• (/) C.21.C.deSS.eccles.(l.2)
?
Nov.7.c.ó.6., c. un.Ex-

tr. comm. de reb. eccles. (3.4).
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eido, a enfeudação (g) e o aforamento de terras cultiva-
das (A). Entre os protestantes, a alienação dos bens d'egre-
ja é regulada pelos mesmos princípios; somente, em Allema-
nha, o consistório ou o soberano sam substituídos ao bispo.

§ &49.— IV. Das diversas espécies de bens ecclesiasticos.

A) Bens de raiz, fundos públicos e capitães.

Greg.III. 14. De precariis, III. 18.DeLocato et condueto,
III. 20. De feudis.

O património da Egreja, como outro qualquer, pode
«er composto de diversas espécies de bens. As suas terras

sam de ordinário arrendadas. Afim de que a sua proprie-

dade não seja compromettida , é prohibido arrenda-las por

wm longo período (t), e mesmo, segundo o direito commum,
St duração dos arrendamentos não deve exceder três an-

nos (k); porem isto não se observa (/). A concessão enphi-

teutica não é permittida senão a respeito das terras nova-

mente roteadas (m) , e das anteriormente concedidas com
o mesmo titulo (n) ; n'este caso seguem-se as regras do di-

reito romano sobre esta matéria (o). Da mesma sorte as

enfeudaçoens de bens ecclesiasticos não podem ter logar por

disposição nova, mas somente ser renovadas aonde já esta-

vam em uso (p). Antigamente os bens ecclesiasticos faziam

(g) C. 2.X. de locat. (3.18), c. 2. X.defeud. (3. 20), c. uni
Extr.comm. dereb. eccles. (3.4).

(h) C. 17. C. de SS. eccles. (l . 2), Nov. 7. c. 1.3. 7., Nov. 120
c. 1.5.6.,c. 5. 9.X. dereb. eccles. (3. 13),e. 2. cod.in VI. (3. 9).

(i) Cone. Trid. Sess. XXV. cap. II de rcf.

(Jc) C.un. Extr. comm.de reb. eccles. (3.4).

(Z) Os concilios provinciaes e legislaçoens modernas adopta*

iam geralmente como regra os airendamentos de nove annos.

(m) C. 7. X. dereb. ecelps. non alien. (3. 13).

(n) C.un. Extr.comm. dereb. eccles. (3.4).

(o) Nov.7.c. 3. 7., Nov. 120. c. 6. 8.,c. 4.X. de locai. (3. 18)

(p) C. 2.X. de feud. (3, 20), c. un. Extr. eomm. de reb. eccU»,

(3.4).
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muitas vezes objecto de precários, (9). Em logar (Tes-

tes precários apparecem dc»de o século XII, sobretu-

do em Inglaterra , os pagamentos %n firmam dos bem
e rendas ecclesiastieas (r) . Porem , como se recorria a
este meio frequentemente para fazer passar o gozo dos

bens da Egreja para as mãos dos seculares, assim comoaa-
teriormente se havia feito por meio da enfeudaçâo e das

commendas , foi prohibido o consentir n"elle em favor de
seculares (a). Os fundos públicos e os foros pertencentes á
Egreja , estam sujeitos aos princípios geraes. Em quanto

aos capitães por ella prestados, não lhe é concedido por di-

reito commum, nem hypotheca legal, nem privilegio; é
porisso que os concílios provinciaes e as leis civis ordenam
geralmente aos administradores d^nstitulosecclesiasticosque

não prestem os capitães senão com hypotheca.

§ $50» — B) Das primícias, oblaçoens e dízimos.

Greg. III. 30. Sext. 111. 13 :Clcm. III. 8. Extr. comm. III. T.

De decimis
,
primitiis et oblationibus.

O uso de apresentar á Egreja as primícias das colhei*

(q) Oprecário em gorai consistia na concessão do gozo d'uma
terra por um tempo indeterminado. Era permittido quando pro-
curava alguma vantagem á Egreja } somente o titulo devia ser

renovado todos os cinco annos, c. 5. c. X.q. 2. (Cone. Belvac. a,

845) ou c. l.X. deprecar. (3. 14). O seu uso era muito frequen-
te no caso de doação á Egreja com reserva d'uso frueto ; o doa-
dor recebia então da Egreja um titulo especial (preesiaria) cons-
titutivo do uso frueto e lhe subscrevia em compensação para sua
segurança um pedido de precário [precária), Marculf. Form.II.
5. 40., Append. 27. 28. 41* 42. A Egreja podia mesmo conceder
em uso frueto o tripulo do que lhe era dado em propriedade n

c. 4. c.X.q. 2. (Cone. Meldens. a. 845), Capit. Carol. Cato. in
villa Sparnac. a.846.c. 22. O abuso qua logo se fez dos precários
não tardou em produzir a sua prohibieão , Cap. Lothar. I. ad
leç. Longob. c. 21. Este texto ú reproduzido nos c. 6. c. X. q.
2., c. 2. X. de precar. (3. 14).

(r) C. 2. X. de locat. et. cond. (3. 18).
(s) Cone. Lniidin. a. 1237. o. 8.,Còiíc Lamheth. a. 1281. c*

15.
;
Cone. Exon. a. U87.C.26,, Cone. Cicestr. a. 1249. c. 31.
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tas perdeu-se em todo o Occidente
;
pelo contrario no Qríeri*

te continua a subsistir. As oblaçoens ficam actualmente na
Egreja aonde tem sido feitas, e segundo a vontade do doa-
dor ou a observância sam applicadas aos ecclesiasticos, aos

pobres ou á mesma Egreja. Finalmente os dízimos, segun-

do a regra commum, sam um rendimento do parocho (/).

Em direito stricto, deveria ainda deduzir-se d^lles um quar-

to para o bispo (n); porem estadeducçâonãosefaz em par-

te alguma. O dizimo de que se trata nâo se percebe senão

dos produclos do solo e dos animaes; os dízimos pessoaes

que na edade media ainda pesavam sobre os lucros obtidos

pelas artes e industria (d), cairam pôr toda a parte em de-

suso. Durante algum tempo , foram supridos por uma dc-

ducçâo da successâo de cada parochiano, que, debaixo do
nome de mortuarium(w), se fazia em beneficio da Egreja

>

e da qual o bispo percebia egualmente a quarta parte (x) ;

porem o seu uso também desappareceu de todo excepto em
Inglaterra. Os mesmos dízimos de fructos e de gado tem

soffrido, na pratica, numerosas excepçoens e restricçoens.

Também algumas vezes sam repartidos de tal sorte que o dizi-

hlo maior pertence a uma pessoa e o menor a outra, ou então

uma das partes não tem o direito de dizimo senão sobre certas

terras. Sendo antigamente o contencioso cm matéria de di-

zimo da competência dos tribunaes ecclesiasticos, o direito

canónico apresenta a este respeito uma legislação comple-

ta; porem hoje que os tribunaes seculares sam qua si por

toda a parte incumbidos de tomar conhecimento d^lles, de-

ve também tomar-se em consideração a doctrina e a legis-

lação moderna, assim como a consuetudinária.

(i) C. 7. 13.29.X. de decim,(3. 30).

(u) C. 16. X. de off. jud. ordin. fl. 3l), C 4. X. de pracs-

cript. (2.26), c. 13. X. de decitn. (3. 30).

(v) C. 66. c, XVI. q. l.(Augustin.c. a. 420), c. 4. c. XVI.
q. 7. (Ambros. ínc. ann.), c. ,

r
>. 20.22. 23. 2tf .X . dedecim. (3. 30).

(ru) Ducange Glossar. V. Mortua riu m. K' pois um erro com-

pleto confand ir es*e morliiariítm com a snccessão dos ecclesiasticos.

(.t) C. 16. X. de off.jud. ord.(1.3l), c. 4. X. deprsescript.

(2, 26).
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A 051. V. Dos privilégios dos bens ecclesiasticoa.

Gíeg.lí. 26. Sext. II. 13. De praescriptionibus , Greg.III.49.

Sext. III. 23. Ciem. III. 17. Extr. comra. III. 13. De iinmuni-

tate ecclésiarum, ccemetçrii et rerum ad eas pertinéntium.

Òs bens eccíesjasticos , em razão do seu destino , go-

zavão em geral antigamente de muitos privilégios, que em
parte se tem conservado até o nossos dias. 1. Segundo uma
disposição de Justiniano, que brevemente se extendeu ao

Occidente , e á Egreja de Roma em particular, os possui-

dores de bens de raiz e de direitos d'um instituto ecclesias-

tíco não podiam invocar contra elle senão a prescripçao

centenar (y). Mais para o diante, esta prescripçao foi re-

duzida a quarenta annos (%) t
A reducção também era jir

contestavelmente applicavel á Egreja de Roma, e foi alli

efectivamente reconhecida pór algum tempo (a); porem,

mais para o diante , foi restabelecido em seu favor o pri-

vilegio da prescripçao centenar (6). Emquanto aos mo-
veis da Egreja, usucapiam-se na dilação ordinária de três

annos (c). II. Os bens eccíesíasticos eram isentos de ónus

e impostos civis. Este privilegio remonta a Constantino (d) ;

demais d'isso, não se exerceu então d'uma maneira abso-

luta, e, sob os suece^sores de Constantino, a Egreja sujeita

aos impostos ordinários (e) não gozou, mesmo com vicissitu-

(y) C. 23. C. deSS. ecôles. (f. 2), Nov. Just. 9.

(z) Nov. 111. cl.,-Nov. 131.c6.(c.3. c. XVI. q. 14), c. 4.

6. fí.X.depraescript. (2. 26).

(o) C. 2. c. XVI. q. 4. (GregoT. I. a. 590").

[&) C. 17. c. XVI q. 3. (Jòhann.VlII.c. a. 87»), Aíitb. Gluas
actionesad. c. 23. C. deSS. eecles. (1. 2),c. 13. Í4. 17. X. de praes-

cript. (2. 26), c. 2. eod. in VI. (2. 13) , Const. Ad lionorandain.
Benedict. XIV. a. 1 752. § 30.

.

(c) Auth. duas actionesad c. 23. C. deSS. eccleâ. (1. 2), Gra-
tian.§4.adc. 1 6. c. XVI. q. 3.

(d) C.l.C.Jh.deannon.(ll. 1).

(e) C. 15. CTh.de episc. ( 16. 2).

w. H. : b.
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des, senão tia exempção dos cargos vis (munem sórdida)
( f) $

e dos subsídios extraordinários (g). Na monarquia franca,

os reis estabeleceram em favor dos bens por elles concedi-

dos ás egrejas e mosteiros o privilegio d'uma immunidade
completa (/i), equizeram que se destinasse a cada parochia

vima porção de terra (mansus ecclesice) livre de todos os en-

cargos e prestaçoens (i).Emquanto aos bens já taxados em
beneficio do rei e vindos ulteriormente á Egreja por doa-

ção, ficavam sujeitos ao censo (k). A immunidade de que se

trata explica-se facilmente pela consideração de que a Egre-

ja occorria então com o seu dinheiro não só á sustentação do

culto e dos ecclesiasticos , senão ainda ás despezas de mui-

tos estabelecimentos d'utilidade publica, do ensino, docui-

tlado dos pobres e doentes, da construeção das egrejas e

outros monumentos , e consequentemente não deixava de

contribuir debaixo de outra forma para o bem geral. Alem
d'isso , os reis tinham em suas viagens o direito d^hospe-

dagem (jus gistn sive rnctatus) em casa dos bispos e abba-

des, recebiam d'elles segundo o costume, assim como dos

outros grandes do reino, dons annuaes consideráveis (dona

gratuita), e, em razão dos bens que tinham da coroa, po-

diam obriga-los, tanto ao serviço militar como a outros ser-

viços públicos (/). Alem d'isso ordenava se expressamente

(/) Sam mencionadas nos c. 15. 18. 21. 22. CTh.deextraord.

jrmner. (ti. 16).

(g) C.-40. CTh.de episc. (16.2), Nov.Just. 131. c. 5.

(h) Cone. Aurel.I. a. 511.C 5., Const. Chlotar. I. c. a. 560. c.

V. O texto de Benedict. Levit. Capitul. Lib. VI. c. 109. é tirado

de Juliano e nao prova nada a respeito do período franco.

(i) Capit. Reg.Franc. Lib. I.c. 85., Capit. Ludov. a. 8t6. c.

10., Capit. Ludov. a. 820. Sect. I. c. 4., Capit. Carol. Calv. apud.

Tusiaca.865.C. 11., c. 24. c.XXUI. q. 8. (Cone. Meldens. a.

845), c. 25. eod. (Cone. Wormac. a. 868).

(i) Capit. III. Carol M. a. 812. c. 11., Capit. IV. Ludov. a.

819. c. 2.

(I) Encontrar-se-híto mais promenores sobre estas prestaçoens

em Thom .ssino Vet. et nov.êccles. discipl. Parti 111. Lib. I. cap.

38-48.
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aos bispos que em caso de necessidade auxiliassem a auclori-

dade civil eomdonaihos voluntários (???) ; e em circunstancias

extraordinárias as Egrejas foram mesmo sujeitas a uma con-

tribuição secular para bom geral com o consentimento dos

concílios e dos papas. Mais para o diante, perdeu-se o di-

reito de hospedagem ou converteu-se em prestação desom-

mas determinadas; do mesmo modo, a organisação militar

moderna fez cessar a obrigação de subministrar um contin-

gente ao exercito; mas em compensação, os subsídios ex-

traordinários , em virtude de repelidas percepçoens passa-

ram a costume e seguiram uma progressão ascendente, sem

que por isso o clero se julgasse exempto da obrigação de

fazer lambem sacrifícios voluntários ao interesse geral, em
tempos de crise (n). Porisso mesmo, aEgreja e o clero tan-

to da França (o) como da Hespanha estavam gravados

,

antes da revolução, na proporção dos outros Estados. Em,
Allemanha , onde os bispos e abbades eram príncipes do

império e soberanos , tomaram as coisas outra direcção. A
obrigação do sen iço militar continuou a subsistir para cl-

les na de subministrar um contingente ao exercito imperial,

em conformidade com a matricula do império. Emquanto
ás contribuiçoens regulares para com o império, se se ex-

ceptuarem aquellas que eram destinadas á sustentação da
camará imperial, não as satisfaziam, porque cada prínci-

pe sustentava pessoalmente as despezas de seu governo, e

lhe applicava directamente os impostos que percebia de
seus súbditos. 111. Os bens da Egreja , em conformidade

(m) C. 4. 7.X. de immun. cccles. (3.49).
(n) Quando Philippe-o-fonnoso vexava oseupovocom o ágio

da moeda, offereceu-Ihe o clero o decimo de suas rendas para que
lhe pozesse termo. No século XVI, ajudou, com diversos subsídios,
a remir os bens da coroa empenhados. Nos sete annos que
precederam a revolução, sacrificou o clero francez, em donativos
voluntários, quarenta e dois milhoens de libras. Finalmente offe-

receu-se a dar quatrocentos milhoens, para evitar a seeularisação.
(o) Este facto e apoiado em um testemunho irrecusável. Ne-

cker sur radministratiosi des finauces de laFrance. Tom. II. p.
2í>7,



J08 DIREITO ECCLKSIASTIGO.

com as intençoens piedosas a que elevem a sua origem, nãç
podem ser subtraídos geralmente ao seu destino. Porisso a
JEgreja , para os proteger , amiaçou com as vinganças divi-

nas aquelles que lhe pozessem mãos criminosas; e, para

este effeito, os mesmos doadores inseriam de ordinário im-

precaçoens terríveis nos títulos de doação. Os reis francos,

pela sua parte, davam seguranças as mais solemnes a este

jespeito (p). Alem de que a Egreja não contestava que,

lio decurso dos tempos, os bens «eclesiásticos podessem so-

frer mudanças, conversoens e reduçoens; somente reclama-

da, segundo os princípios de justiça, que em vez de proce-

der a isso arbitrariamente se pozesse de accordo a auetori-

dade temporal com os superiores ecclesiasticos. Tudo isto

não pôde preservar a Egreja , em França e Allemanha

,

d ?umasecularisação arbitraria e eminentemente violenta (9).

A Egreja por este modo atacada achou alguma consolação

em diversas constituiçqens recentes que asseguram de no-

to aos bens dos ecclesiasticos a protecção especial do Es-

tado, uma administração conforme com as vistas dos fun-

dadores, e contêm que es tes bens não poderão ser reunidos,

ao domínio publico debaixo de nenhuma condicção (r).

(p) v - § 243 - Notas c. d.

[q) Para a corar, pretende Eichorn II. 797. que os bens eccle-

siasticos haviam perdido o seu verdadeiro caracter e não serviam

já aos interesses da religião. Esta asserção é mentirosa. Nos con-r

ventos e cabidos, a pratica da religião era sempre a coisa prin-

cipal em conformidade com os estatutos. Eram elles que proviam

ás necessidades do culto, á direcção das almas, ao cuidado dos

pobres, e á conservação das egrejas. Se fossem necessárias refor-

mas e reduçoens no seu pessoal, era fácil opera-las d'acordo com

os superiores ecclesiasticos. A. allegação d'Eichorn não é exacta

senão era relação aos direitos de soberania adherentes em Alle-

manha aos bispados e abbadias.

(r) Constituição de Polónia 27 de nov. de 1 8 1 5 . § 1 3
. , de Bavie-

ra de 26 de maio do 181 8. Tit. IV. § 9. 10., Edictóde Religiãoda

Baviera de 26 de ma to de 1818. § 31 . 44-49., Constituição de Bar
den de 22 d^igosto de 1 8 1 8 . § 20, deWurtemberg de 25 de Sept. de

1819. §77. 82.,dogram-ducadod ,Hessede 17dedezemb.de 1820

§43.44., de Saxe-Coburgo dead-agosto de 1821.'§ 20.30., dô
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CAPITULO III.

DOS BENEFÍCIOS,

§ *ô@. — I. Definição.

s benefícios sam a parte dos bens ecclesiasttcos

annexa a dotação dos officios. Segundo a dis-

ciplina actual, cada officio deve comportar regu-

larmente uma dotação d'este género em bens de

raiz ou outros rendimentos. Logo o officio e o be-

neficio sam duas coisas inseparáveis, e o segundo confcre-se

vitalício como o primeiro; porém este deve ser considerado co-

mo parte principal {benefiçium datur proptcr officium) ($)

J uncto com estes benefícios propriamente dictos, existiam an-

tigamente direitos análogos. Cedo se vê confiar a prelados visi-

nhos á administração pro\jsoria de bispados ou abbadias du-

rante a vagatura. Mais para 5 diante,, tornou-se isto um expe-

diente para reunirem uma só cabeça, mesmo vitaliciamente,

as rendas de diversos officios sem offender d'esse modo a pro-

Mbição da accumulação dos officios (t). A administração

assim confirmada extraordinariamente,. na apparencia linha

o neme de commenda (commenda, custodia, guardiã). Os
numerosos abusos que d'ahi resultaram fizeram com que suc-

Saxe-Meiningen de 23 d'agostode 1829. ar*. 33., da Hesse-eleito-
?al de5dejaneir.de 1831. § 138., d^ltemWrgode 29 d'abrUde
1831. §156., do reino de Saxonia de 4 defcept. de 1831. § ,60.,
do Hanover de26deSept. de 1833. §68. \

(s) C. ult. de rescript. in VI. (l. 3).

(<) C. 3. c. XXI. q. 1. (I^eo IV. c. a. 850), c. 54, § 5.X.
áeelect. (l. 6).

* • >'
/? ' *



11Ó DIREITO ECCLESIAST1CO,

cessivamente se procurasse restringir e abolir (u). Apparecea
outra espécie de benefícios impróprios, quando asegrejas e
conventos caíram em mãos seculares. Denominados a prin-
cipio benefícios ou feudos, também tomaram com o tempo
o nome de commenda (v).

§ £53. — II. Fundação dos benefícios.

Segundo o principio actualmente em vigor, não se po-

de instituir um officio sem a fundação correlativa d'uma ren-

da fixa esufficienle. Esta fundação (Jundatiobeneficn)^ po-

de dimanar d'um particular, ou da mesma Egreja (lò), ov

do governo secular, quer espontaneamente, quer em virtu-

de (1'uma obrigação especial (x). Em caso de necessidade,

o governo deve toma-la a seu cargo, em rasão de sua obri-

gação geral de prover á conservnção da religião. Quando a

fundação é voluntária, o fundador pode applicar-lhe todas

ascondiçoens compatíveis com as máximas canónicas e o es-

pirito do instituto (ij). A fundação é* puramente de direito

particular, e a Egreja deve mesmo á memoria do fundador

o manter esse principio quanto seja possível. Nas parochias

incorporadas, o delegado esteve a principio a soldo do pas-

tor primitivo
5
porem como não era pago senão com muita

(u) C. 1. Extr. comra. depraíbend. (3.2), Cone. Trid". Sess.

XXIV. cap. 17. de ref. Sess. XXV. cap. 21. de regular.

(v) Encontrar-sedia mais proinenores sobre as com mendas em
Thomassino Vet. et nov. eeeles. discipl. 1\ II. Lib. III. c. 10-21

.

(tv) Por exemplo, no caso de dhisão dosoffieios, e. 3. X. de
eeeles. aedif. (3. 48), Cone. Trid, Sess. XXI. cap. 4. de ref.

,

ou quando alguns estabelecimentos ecclesiasticos sam supprimi-

dos pela auetoridade espiritual e suas rendas consagradas a no-

vos officios.

(.r) Assim na Allemanlia , a Resolução da deputação do im-

pério de 1803, pronunciando a grande secularisação, não deixou

cTimpor aos soberanos a obrigação de prover á dotação dos bis-

pados e cabidos que fossem instituídos para o futuro.

(y) Ciem. 2. pr. de reli?;, dom. (3, li). Cone. Trid, Sess»

XXV, cap. 5. de ref.
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parcimonia e arbitrariedade os papas e os concílios, depois

de haverem introdusido os vigários permanentes, insistiram

para que, de acordo com o bispo, se lhes consignasse, nos

dízimos e outras rendas incorporadas , uma porção fixa e

sufficiente para a sua posição (porfio côngrua, competem)

(%)» Em virtude do confisco dos bens dos conventos e cabi-

dos, a obrigação de subministrar esla porção passou natu-

ralmente para o soberano (a).

§ ^54. — HL Atteraçoens que sofre um beneficio.

Greg. III. 12. Ut ecclesiastica beneficia sine diminutione con-t

ferantur, III. 39. De censibus, exactiouibus et procuratic-iiibus,

O beneficio, em razão do seu objecto, deve ser consi-

derado intacto em quanto subsista o ofhcio a que está an-
nexo. Portanto o rendimento não pode ser diminuído senão
por motivos graves e pela auctoridade ecclesiastica compe-
tente ; é o que tem iogar nos casos seguintes: I. Quando
uma parte das rendas d

,
umofficíó é desmembrada cTelk: pa-

ra se destinar a outro ou a uma fundação pia. Este trespas-

se sofre agora muitas diíucuidades (6). II. Quando umof-
ficio está sujeito á obrigação perpetua de pagar a uma pes-

soa qualquer um censo (ccmus). Segundo o espirito da cons-
tituição germânica , este censo pagava-se particulai mente
em testemunho de submissão ou em reconhecimento <Tum
privilegio obtido, por exemplo d'uma exempção (c). Onde
quer que se admittiu como costume, forma um direito ac«

(*) C. 12. 30. 33. X. de práehend. (3. 5), c. 1. eocl. in VI
(3. 4) c. 2 §2 de decim. in VI. (3. 13), ciem. 1. de jur. pa-
tron (3. 12), Cone. Trid. Sess. VII. cáp. ?. Scss. XXV. cal
10. de rei. r

(o) Existe sobre esta poriia côngrua uma dissertarão muitoexte,m deZ.B.Van-Espen, Juseccles. unheis. Part.II. Sc,*.

\

b
\ n' V"'

d° llis^ fl,mt a Prcelaí:
- ("•• t'0.)

PO *-.«.X.dcro]iS .dom.(3.3fi),c. 8. X..tj« privilrg. (.1.33),
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quirido; porem haprohibição de o promover (d), ou cTírrfc

por um novo sem novo favor (e). III. Um beneficio pode
ser gravado da obrigação de pagar uma pensão vitalica st

outro eecFesiastico
; ou a um* secular. Criaram-se muito ceda

pehsoens doesta espécie para alimentar bispos depostos, au-

xiliar ecclesias ticos pobres, ou recompensar serviços. Na eda-

de-media', fez se um grande abuso delias ; os collatores de

benefícios ou aquelles que os resignavam a favor d'alguenY

reservavam-se frequentemente pensoens
;
por isso se lhe op-

poseiam restricçoéns (/). As cartas de pão' (Panisbrlefe) ,

pelas quaes os imperadores e príncipes d'Allemanha dirigiam

uma pessoa a ura cabido ou convento para o alimentar , apre-

sentam alguma cousa d'ana!ogo (g). IV. Antigamente acon-

tecia algumas vezes que os fruetos do primeiro anno eram
retidos para o bispo, ou paia outro fini (§ 192) j agora is-

to não se pratica ja. Também havia um antigo uso em
muitos cabidos de que o novo titular soffresse em suas ren-

das, durante um oú vários annos, uma deducçao em bene-

fício da caixa das reparaçoens da egreja, ou d\im terceiro

a titulo de pensão, ou finalmente á massa das prebendas
1

(/i).

Este período era chamado tempo de Carência (i).

§ ^55. Jl. IV". Direitos dos
v

beneficiados.

A) Em geral.

Os direitos dos beneficiados consistem na fruição dos

bens de raiz, dízimos e outras rendas que compõem a do-*

(d) C.23.X.dejur.patr. (3. 38). c. ¥. X. decensib. (3.30).
(e) C 4. 7. 8. 13. 21. X. de çeiisjb. (3. 39).

(/) C. un. §. Omnibus X. ut eccíes. benef. (3. Í2), (jonc,

Trid. Sess. XXV. cap, 13. de ref.

(cf) Desde o século Xíll havia alguma coisa d' análogo- em
França^ Joinville, Histoire de S. Luiz, ed. 1761. p. 12.

(h) C. 2. Extr. Johann. XXII. de clecf.

(i) Dlirr , Diss. de annis carentiae (Sehmidt Thesaur. jur.

eccles. T. VI. N.° V) faz conhecer a observância dos diversos

capítulos a este respeito.
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tacão do officio. Os dízimos percebem-se em conformidade

com as leis existentes e costumes locaes. O direito de frui-

ção dos bens é muito amplo e sustenta o meio termo entre

o usofrueto do direito romano e o direito do vassalo sobre

o feudo. Portanto o beneficiado tem a faculdade de os ad-

ministrar pessoalmente ou de os arrendar. Somente, o ar-

rendamento, ainda que se concluísse por um tempo deter-

minado e com estipulação de pagamento adiantado, não e

valido senão pelo tempo durante o qual o locador conserva

9 officio [k)
5
por conseguinte, nao é obrigatório para osuc-

cessor, senão no caso deter sido admittido debaixo da cau-

ção da auetoridade superior ; fora d'isso o rendeiro tem ac-

ção contra o locador e seus herdeiros, em razão das vanta-

gens que lhe conferia o contracto, O direito do beneficiado

eslende-se até mudar asupercie do solo, se achar n^ssomais

interesse (/) ;
porem este direito não excede os limites da

fruição, sendo vednda a alienação da terra (m). Alem d'is-

so o beneficiado deve manter a terra em estado de cultura

e suprir asdespezas de conservação; alias, elle ou o seu her-

deiro pôde ser demandado para indemnisação. Em quanto

aos reparos consideráveis, não estam a seu cargo (n). Esta

matéria é ordinariamente regulada com mais individuação

pelas leis civis (o) ; e também se procura prevenir todas as

dificuldades pela redacção (1'iim inventario ou matricula de
parochia. O emprego das rendas é um ponto abandonado á
consciência do beneficiado

;
porem o objecto e a natureza do

beneficio impoem-lhe o dever de não usar d^lles senão pa-

(h) Cone. Trid. Sess. XXV. cap. 1í. de ref.

(I) C. 5. X. depecul. clerie. (3.25\ Sabido 6 qne nodirel-
to romano o usufruetuario não tem este direito.

Cm) C. 51, c. XII. q. 2. (Cone Carth. a. 419), c. 13.
*od. (Leo TV. a. 853),

(ttj E' differente a respeito do vassalo, porque o scti direita
é hereditário.

(o) V. por exemplo o decreto imperial de 6 de Novembro
de 1313.

w. ir. 8 A.
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ra as suas necessidades reaes, e de consagrar o excedente a

obras de beneficência (p).

§ 256.— B)^ Nos cabidos.

Preg. III. 5. Sext. III. 4. Ciem. III. 2. Extr. comm. III. 2.

De pnebendis et dignitatibus.

Os clérigos adstrictos ásegrejasepiscopaes eram susten-

tados n'ellas das oblaçoens que se lhes faziam e das outras

lendas da Egreja (9). Quando sobreveio a vida commum
?

os canonici receberam da Egreja o alimento, o vestuário e

uma parte das oblaçoens (eleemosynce) (r). Tudo isto se com-

prehendia debaixo do nome de stipendium canonici ou pre-

benda (s). Demais d'isso um cónego podia ter bens próprios

ou um beneficio resultante d'umofficio especial; então não

devia reclamar do cabido senão o stricto necessário (t). O bis-

po e, sob-sua direcção, o arcediago ou prefeito tinha 11 direcção

e inspecção de tudo (11) ; era elle quem regulava o numero das

admissoens, todavia nos limites determinados pelos recursos

(u). Com o tempo mudaram as coisas. A principio, o bis-

po destinou á congregação ,
prédios , terras , e dízimos do

património da Egreja, e commetteu a sua livre administra-

ção ao preposito. Depois os laços da vida commum afrou-

; (p) Matth. X. 8. , c> 22. c. XII. q. 1. (Can. Apost. 41),

c. 28. eod. (Augustin. c. a. 417), Cone. Trid. Sess. XXV. Cap. 1 •

deref., Benedict. XIV. deSynododicecesana Lib.VII. Cap. II.

(q) C. 24. 25. 26. 27. c. XII. q. 2. (Gelas. c. a. 494) ,
c

8. c. X. q. 1. (Cone. Aurel. 1. a. óll).

(r) Regula Chrodogangi ed. Hartzh. c. 4. 7. 8., Regula

Aquisgran. a. 810. c. 120. 121. 122.

(s) Regula Chrodogangi ed. Hartzh. c. 3. fi.,, Capit. Reg.

Francor. Addit. III. c. 112.

(t) Regula Chrodogangi ed. Hartzh. c. 4., Regula Aquis-

gran. a. 81G. c. 120., Capit. Reg. Francor. Addit. III. c. 112.

(i«) Isto resulta de numerosas passagens da regra.

(v) Regula Chrodogangí ed. Hartzh. c. 3. , Regula Aquis-

grall. a. 81 j. c. lis*
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xaram mais ou menos promptamente, segundo os Jogares

(ic) , c os cónegos se estabeleceram em habitaçoens sepa-

radas, emderedor da egrejacathedral. Durante algum tem-

po ainda, continuaram a comer emeommum, mas pouco a

pouco este mesmo uso restringi u-se aos dias de grande fes-

tividade, e veio a extinguir-se de todo (<r). Emíim, os có-

negos fizeram partilha dos bens do cabido e composeram dVl-

les certo numero de prebendas (?/). Todavia uma parte ficou

indevisa nas mãos do preposito , e foi consagrada ás despe-

sas de mesa e a destribuiçoens entre os cónegos {%). Os ca-

bidos possuíram assim uma massa commum, até os últimos

tempos; somente a sua administração passou geralmente do

preposito (a) paraocelleireiro(ò). Esta massa subministrava

especialmente as distribuiçoens diárias , ou direitos de pre-

sença introduzidos para sustentar as leis da residência e a

obrigação do serviço do côro(c). O concilio de Trento quiz

(w) Trithem. in chronicon Hirsaugiense ad. a. 977.

(x) A mensLi ou orefettorium commiine também se menciona
no c. 9. X. de constit. (1. 2.), e em titulos de 1200 e 1215 em
Gun 'h;r Codex diplomat. Rheno-Mosell. T. II. p. 67. 114.

(y) Mencionam-se exemplos nos c. 6. 9. 12. X. de constit,

(1. 2), c. 25. X. de prrebend. (3. 5), c. 8. X. de concess. prse-

iend. (3. 8). Todavia isto não se verificou em todos os cabidos ;

c. 25. X. de praebend.' (3. 5), c. 10. X. de concess. praebend.

(3. 8) T
c. 8. eod. in VI. (3. 7).

(z) C. 9. X. de constit. (l. 2), c. 9. 19. X. depraebend. (3,

5), c. 11. Extr. coram, de praebend. (3. 2).

(a) O cabido de Colónia obteve esta modificação em 1374.
Também queria repartir a massa

,
porém foi-lhe vedada a par-

tilha, Cone. Cólon. a. 1400. c. 19. 20. A mesma modificação
está formalmente mencionada nos antigoD estatutos do cabido de
Ratisbonna., Mayer Thesaur. nov. jur. eccles. T. II. p. 4.

(ò) Cone. Cólon. a. 1400. c. 32.
(c) C. 7. X. de cleric. no ri resident. (3. 4) , c. un. eod. in

VI. (3. 3), c. 11. Extr. comm. de praabend. (3. 2) , Cone. Có-
lon, a. 1400. c. 7. 15. Os antigos estatutos do cabido de M<

-

guncia mostram o modo como se houveram para privar os au-
sentes d'esta distribuição. Mayer Thesaur. nov. jur. eccles. T.
I. p. 4,
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mesmo que o terço das rendas do cabido fosse empregado
n'estas destribuiçoens diárias (d). As rendas da massa ain-

da permittiram que se associassem aos prebendados cóne-

gos supplementares. Estes > se possuíam as qualidades pes-

soaes necessárias, tinham, como os outros, Jogar no coro e

voz em capitulo (e) ; somente ficavam sem prebenda até á pri-

meira vagatura .(/). Porem, mais para o diante, o numero
dos capitulantes restringiu-se aos prebendados. Os outros có-

negos denominavam-se extracapitulantcs , domicilliarios >

cónegos menores» Emfim, constiluiu-se geralmente para es-

tes, com os fundos cummuns, um numero fixo de preben-

das cujo valor não excedia quando muito ametade ou o ter-

ço do da prebenda d'um capitulante (g). A cada prebenda

estava regularmente adstricta uma habitação (cúria) (/i) . O
cabido possuía casas denominadas canonicaes para esto fim.

Ko caso de vagatura, eram offerecidas por um preço deter-

minado aos capitulantes e outros cónegos por ordem de an-

tiguidade (i). Em compensação d'este preço e das bemfei-

fá) Cone. Trid.Sess. XXI. cap. 3. Sess. XXII. cap. 3-derof.

(e) C.9. 19.X. depnebend. (3. 5), c. 3. X. deConc. prab.

(3. 8).

(f) D'ahi se denominavam canonici in herbis, e em allemao

Wartherrn, Beitherrn.

(g) No cabido cathedral de Colónia , havia ao todo 50 pre-

bendas. O papa e o imperador cada um possuia uma, e tinham

por conseguinte o primeiro lôgár no coro, e seus vigários pró-

prios. Das outras 48 prebendas, ametade pertencia a capitulantes,

e a outra a domicilliarios. Entre as 24 prebendas de capitulan-

tes, 8 diziam-se de presbyteros para chegar a ellas, nao erane-*

cessario origem nobre, e somente um grau académico }
da^am-se

por eleição do cabido. As outras 16 eram prebenda? da nobreza que

oceupavam os domicilliarios por antiguidade. íM'cstaslG, se acha-

vam as sete prelaturas (§ 139. nota a) que conferia a eleição

do cabido , e que conferiam por turno as prebendas de domi-

cilliarios.

{/>.) C.25/.X.deprrebend. (3,5),c. S.X. de cone. prifib. (3. 8).

(i) Constit. ecelesise metropolit. Coloniens. a. 1423. 2. 23.

(WuVdtwein Subsidia diplom. T. TH. p. 93), Statutum eccle-

siee Ratisponcns. a. 1517. (Ma vex Thesaur. nov. T. III. p. 25}r
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torias feitas na casa , tinha o possuidor o direito de dispor

d'ella por testamento.em favor d^mcollega (k) ; e, senão

havia disposto , passava a seus herdeiros que deviam então

cede-la a um cónego , medeante o preço das bemfeitoriaa

avaliado por uma base fixa (/),

§ 257. «V. Da successao dos beneficiados.

A) Direito antigo.

A Egreja considerava os bens ecclesiasticos como uma
propriedade dos pobres que lhe era confiada para a admi-

nistrarem e empregarem. Por conseguinte os -ecclesiasticos

não deviam separar para si senão o necessário , e deixar o
resto aos pobres (m). Em conformidade com este principio,

tudo o que um ecclesiastico havia acquirido de stu officio

voltava depois d'elle á Egreja e aos pobres, e reputava-se

que provinha do officio toda a economia feita ulteriormen-

te á ordenação (ri). Em raras partes somente se modifica-

va a regra admittindo os herdeiros a compartir estas acqui-

siçoens com a Egreja
,
quando o defuncto havia possuído

Statnt des vormaligen erzbischceflichen Domkapitels zu Trier

(Trier 1834) S. 77. 150-64.

(/:) Descobrein-se alguns vestígios no cabido de Colónia des-

de oseculo IX, Hartzheim. Conc.German. T. II. p. 357. Mais

para o diante encontra-se sobre este ponto numerosos docu-

mentos, por exemplo nos Statutos de Moguncia e Ratisbonna
,

Mayer The.'aur. nov. T. I. p. 10. T. II. p. 9. Por aqui se ex-

plica também a distincçao de Domus cancnicaks capitulares e

Jecereditarice , Cone. Cólon. a. 1400. c. 34. 35., constit. eccles*

metropolit. Coloniens. a. 1423. c. 23, Statuta des Domkapitel»

zu Trier. S. 83. 86. 154-58.

(/) Succedia assim por exemplo no cabido de Ratisbonna,
Mayer Thesaur. nov. T. III. p. 32.

(m) C. 6. c. I. q. 2. (Hieronym. c. a. 382) , c. 7. 8. eod,

(Pomer. c. a. 496)..

('«) C. l.c.XH.q.3.(Conc. Carth.IIl.c.a.397), c.42. §2*
C.deepisc.(l. 3). Nov. 131. c. 13, Capit. Germ. a. 744. c. 11.,

Caj)ít.Francof. a.794.c. 39., c.4.c. Xll.q. 5. (Cone. Paris. VI.
ft.^9),

*
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uma fortuna pessoal (o). Emquanto aos bens que haviam
pertencido ao beneficiado antes da ordenação , ou mesmo
lhe haviam cabido depois por successão, podia dispor livre-

mente d'elles por testamento (p) ; esta faculdade estendia-

se aos bens provenientes de doaçoens, quando ellas lhe ha-

viam sido feitas por consideraçoens puramente pessoaes (q) ;

alias eram propriedade da Egreja (r). Se o defuncto não

havia testado, passavam os seus bens a seus parentes aptos

para succeder ; na falta d'herdeiros , a Egreja herdava tu-

do (s). A successão, especialmente a dos bispos, estava ge-

ralmente entregue a uma grande desordem ; a sua mobília

era frequentemente usurpada pelos clérigos da Egreja epis-

copal, mais para o diante pelos metropolitanos; todavia,

estas usurpaçoens eram severamente vedadas pelas leis (í).

§ 258.— B) Edade-media.

Greg. II. 25. De pecúlio elericorum , III. 26. De testamentis

et ultimis voluntatibus, III. 27.Desuccessionibus

ab intestato.

Nos paizes em que o direito romano ficou em vigor ,

eònservar&m os ecclesiasticos a faculdade de testar os bens

que possuiam á collação do beneficio , e aquelles que ha-

viam acquirido depois por sua industria; os provenientes

do officio voltavam a Egreja; no entretanto era permitti-

(o) C.l.c.XII.q.4.(Conc.Tolet.IX. a. 655).

(p) C.21.C.XII. q.l. (Can. Apost. 39) , c. 19. eod. (Cone.

Agath. A . 506), c.42.§2.C. de episc. (1.3), Nov. 131. c. 13.,

cl. c.XII.q.5.(Gregor.I. a. 602), c. 4. eod. (Cone. Paris. VI.

(q)
C.l.c.XII.q.3.(Conc.Carth.IH.c.a.397), c.2. eod.

(Conc.Tolet. lX.a.655).

(r) C.3.c.Xir.q. 3. (Cone. Agath. a. 506).

(s) C.20.C. de episc. (1.3), Nov. 131. c. 13.,Capit. Fran-

cof. a. 794. c. 39. • „• ,

(t) C. 43. c. 12. q. 2. (Cone. Chalced. a. 451) ,
c. 38. cod«

(Conc.Ilerd. a. 524), c. 48. eod. (Cone. Trull. a. 692).
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do dar a litulo d^esmola e remuneração, uma parte módi-

ca aos pobres , a parentes com pouca fortuna , e a servos

fieis (u). Pelo contrario, as coisas tomaram nos outros pai-

zes uma direcção inteiramente nova , debaixo da influen-

cia do direito germânico. N 'estes eram os clérigos auctori-

sados a transmittir os seus bens próprios por doação entre

vivos (v)
;
porem, em conformidade com o direito d'entãoj

era-lhes vedada a faculdade de testar, e, ainda quando ti-

vessem parentes, a sua successão era inteiramente ou em
grande parte annexa á Egreja (w). Porem, os moveis dos

bispos, desde o instante de sua morte, eram tomados á

força pelos Ministeriales e pelo povo, sem respeito pelos seus

direitos e segundo um uso vigente até para com os reis c

outros grandes seculares (x). A Itália, a mesma Roma, e,

como. mostra a Bulia d'oiro de João Comnene dell&O, o
Oriente foram infestados d'este abuso. Emfim , na maior

parte dos paizes, os reis a titulo de protectores daEgreja 5

apoderaram-se d'este beneficio, e n^lle se conservaram al-

legando um direito fundado no costume (jus spolii , cxu-

viarum)* Os defensores (advocati, defensores ecclcsice) e pa-

droeiros inferiores das egrejas e conventos procederam do
mesmo modo a respeito dos seus clérigos (y). Os concílios

(u) C. 7. 8. 9. 12. X. de testament. (3. 26).

(v) Os cónegos também tinham este direito; na verdade,
segundo a regra, não deviam possuir nada como próprio *, porem
isto era antes um conselho que uma prohibiçao, e na mesma re-
gra trata-se da sua propriedade particular. Regula Chrodogangi
antiq. c. 31. , Regula Chrodogangi ed. Hartzh. c. 4. , Regula
Aquisgran.a. 816.C. 35. 120. 121. 122.

(ro) Cone. Tribur. a. 895. (c. 2.X. desuecess. ab. intest. (3.

27), Cone. Altheim.a. 917. (c. 1. X. eod.). Verdade seja que estes

e outros textos sam concebidos em um sentido geral
5
porem na es-

sência os bons pairimoniaes sam as mais das vezes exceptuados.
(x) Este abuso apparo.eeJá claramente no Capit. Carol. Calv.

ãpud Caris. a. 877. c. 4. (BaluziT. II. col. 240., Corp. jur. Gemi.
T. 111. p. 216).

(y) Cone. Tribur. a. 895. (c, 2. X. desuec. ab intest. (3. 27).
For este texto se vê quanto os senhores seculares eram propen-
sos a tratar os seus clérigos do mesmo modo que os servos adscri-
tos á sua pessoa.



120 DIREITO ECCLESIASTICO.

dechraram~se muitas vozes contra este novo mal (*). Po.
lém só com o andar do tempo pôde a Egreja determinar
os soberanos a desistirem de suas pretençpens. Em Allema-
nha, foi feito o abandono por Othon IV, por occasiào da
sua eleição em 1197, bem como na capitulação que lhe

submetteu Innocencio III em 1209, e mais tarde por Fre-
derico II nas duas leis de 1213 e 1220, Ulteriormente, ain-

da se emittiram muitas disposiçoens severas contra as pre-

iençoens dos outros defensores, e por fim tornou a Egreja

_a entrar nos seus direitos (a). Porem então, os mesmos co-

jjegos repartiram entre si a successão dos bispos (6) , e re-

ciprocamente os bispos e arcediagos, influídos sobretudo pe-

lo exemplo dos conventos, acostumaram-se a guardar para

si uma grande parte da successão de seus clérigos e cóne-

gos (c), que, realmente, só era confiada á sua administra-

ção (d). Segundo esta analogia, também os papas,- desde

o século XIV, arrogaram a si o direito sobre a successão

dos bispos. Com! udo isso esta duplicada preteneão, nos pai-

2es em que os clérigos tinham faculdade de testar, limita-

va-se aos bens de queelles não tinham disposto; e em quan-

to aos outros paizes, também com o andar do tempo se in-

troduziu n'elles a faculdade de testar (c). Finalmente, a

pratica e as leis civis da maior parte dos paizes do Occiden-

te admittiram, desde o século XVI , os parentes a succe-

4er ab intesiato mesmo nos bens acquiridos doofficio, eaf-

(z) C. 46. c. XII. q. 2. (Cone. Claramont. a. 1095), c. 47„
eod. (Cone. Lateran. II. a 1139).

(a) Cone. Cólon. a. 1266. c. 7., Cone. Vienn. a. 1267. c. 10.,

Cone. Londin. a. 1268. c. 23., Cone. Budens. a. 1279. c. 49. ,

Cone. Salisburg. a. 1281. c. 15.

(b) C. 45. X. de elect. (1; fi), c. 40. de elect.in VI- (1.6).

(c) C. 9. de oíT ordin. in VI. (1.16).

(d) C. 18. X. deverb. sign. (5. 40).
"

(e) Alguns cabidos, por exemplo o de Osnabrlick, a obtive-

ram, desde o século XIÍ, em virtude de privilégios dos nn?>;is o

imperadores:, FrçderiçoII a concedeu aos bispos e acbadcsdWl-
lemanha pela lei de 1220.
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testaram inteiramente a pretenção dos prelados sobre asuc-

cessão dos clérigos. O direito d'espolio pretendido pelos pa-

pas (/) desappareceu egualmente por toda a parte; emes-

tno no estado da Egreja , os cardiaes e outros ecclesiasticos

transmittem os seus bens por testamento esuccessâo, sem

distincçào d^quelles que possuíam antes da impetração da

officio e dos que acquiriram depois.

$ 259.— C) Direito actual*

No Oriente, os bispos exercem ainda certos direit09

sobre a suecessão de seus clérigos, e o patriarca suecede mes-

mo a diversos bispos. No Occidente, os ecclesiasticos, tan-

to catholicos como protestantes, estam hoje completamente

assimilhados aos seculares n'este ponto, sem attençao á ori-

gem de seus bens. Somente segundo o espirito da Egreja,

Os seus herdeiros lhes suecedem também na obrigação espe-

cial de fazer um bom emprego de sua fortuna. A respeito

dos fruetos do ultimo anno, seguem-se as disposiçoens se-

guintes: I. O direito sobre os fruetos acquiridos porem não

percebidos transmitte-se aos herdeiros em conformidade com
a natureza das coisas. Faz-se por conseguinte uma massa

de todas as rendas ordinárias do officio n'esse anno, sem
comprehender nVHa o casual , e repartem-se em razão do
tempo que o beneficiado serviu o officio no decurso do di-

to anno. As despesas feitas para beneficiar os fruetos divi-

dem-se na mesma proporção. O anno começa , salva a fi-

xação contraria, a datar da posse do officio. II. Algumas
vezes , e por um favor extraordinário , os herdeiros ou cre-

dores sam admittidos a perceber a quarta parte .d'um an-

no mais dos fruetos acquiridos. III. Em muitos cabide s>

o costume havia mesmo consagrado o anno de graça (ow-

nus gratice)
;
que é o direito que tinham os herdeiros do

perceber ainda em detrimento do novo titular um ou vários

(/) Ainda se encontram diversas dispesiçoens a este respei-

to ndTit. deSpoliis çleiicor! Lu VI. (,'i. 3),

W. II. 8 B.
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annos de renda , os quaes eram particularmente destinado»

a pagar as dsspezas de funeral e resarcir os credores (g).
Em diversos paizes protestantes, este favor é ainda agora
concedido á viuva e aos filhos do beneficiado. Então versa

não só sobre as rendas ordiDarias
, porem mesmo sobre o

casual ou direitos d'estola , a não serem consignados em
compensação ao ecclesiastico assistente. Em caso de co-exís-

tencia de quarta parte do anno e do anno de graça , esta

não toma o seu curso senão a datar da expiração d'aquella.-

§ &60. — VI. Administração dos benefícios vagos*

Antigamente , as rendas dos bispados vagos eram ad-

ministradas pelo arcediago e pelo ecónomo debaixo da ins-

pecção do bispo que o metropolitano ou o papa havia no-

miado visitador da Egreja durante a vagatura , e o exce-

dente d'ellas era conservado para o successor (h)< As ren-

das d^umofficio inferior, durante a vagatura, ficavam eguai-

mente á Egreja cathedrat, por ser d'ella que dimanavam.
Porem nos reinos germânicos, onde os reis tratavam coma
bens infeudados da coroa os bens das egrejas épiscopaes e

abbadia9 , não tardaram em se arrogar , em conformidade

com os princípios feudaes, a administração dos ditos bens

e a fruição das rendas no intervaílo '(Jus regalice). A seu

exemplo, os padroeiros e defensores, debaixo da guarda

(custodia ,
guardiã) dos quaes estavam colocados os bene-

fícios vagos, fundaram-se n'este ponto para se apropriarem

os fruetos d'elles. O direito*de regalia sustentou se em Fran-

ça até á Revolução; em Inglaterra, até o presente. Em Aí-

lemanha , Othon IV renunciou a elle na sua capitulação

de 1209; Frederico Ií, na le\ de 1^13; e Rodolfo de Ha-
bsburgo, na sua capitulação de I&74. Os cabidos e mesma

(g) V. para mais amplas informaçoens Diirr. Diss. de an-

uis grati» (Schmidt Thesaur. jur. eccles. T. VI. N.°IV.)

(À) O. 45. c. XII. q. 2. (Greg. I. a. 593). c. 19. D. LX.I.

fMrim a. 594^. c. 16. eòd. (Idem a. 0^ nS
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os conventos apoderaram-se então em seu beneficio das ren-

das dos bispos e dos abbades falecidos. Esta nova usurpa-

ção fez reproduzir com penalidades severas as antigas dis-

posiçoens que exigiam gue estas rendas fossem empregadas

exclusivamente a beneficio da Egreja , ou conservadas pa-

ra o successor (i). Segundo o concilio de Trento, o cabido

deve mesmo nomiar, dentro de oito dias, um ecónomo pa-

ra a administração dos bens (k). As pretençoens dos padroei-

ros e defensores também foram combattidas desde o século

XIII por diversas leis, eordenou-se aos bispos que, no ca-

so de se prolongar a vagatura, nomiassem um ecónomo pa-

ra velar na conservação dos fructos (/). Porem os bispos,

arcediagos, e abbades apoderaram-se por seu turno d'estas

rendas para si; e, não obstante as prohibiçoens da Egre-

ja (ra) , o tempo consagrou de tal sorte este uso (jus de*

portus) ,
que os mesmos papas fizeram perceber por com-

missarios, durante a vagatura, os fructos dos benefícios de

que tinham o provimento. Todavia, nos concílios de Pisa

e Constança, renunciaram formalmente a este direito (n)í

Pelo contrario , os bispos e outros prelados o conservaram

ainda em parte por muito tempo
,
porem veio a extinguir-

se de todo. Actualmente, os fructos dos benefícios vagos sain

recebidos pelos herdeiros quando estes tem o anno de gra-

ça. No caso contrario , sam consignados ao vigário inte-»

rino (o), ou empregados a beneficio da Egreja.

(i) C. 40. de elect. in VI. (l. 6), ciem. 7. cod* (l. 3).

(k) Cone. Trid. Sess. XXIV. c^p. 16. deref.

(/) C. 4. X. de off. jud. ordin. (l. 31), c. 12. X. de pocn*

(5. 37), c. 13. de elect. inVI, (1. 6).

(m) C. 9. de off. ordin. in VI. (1. 16). ciem. un. de suppl.

Hfglig. praelat. (1. ó).

(n) Cone. Pisan. Sess. XXII., Cone. Constant. Sess. XLIH»
(o) Cone. Trid. Sess. XXIV. eap. 18. de ref.
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CAPITULO IV.

DAS FABRICAS.

§ @61. *-!-!. Introducçao histórica,

s despesas do culto, isto é d'aquisição dos objec-

tos para elle necessários. dMIIuminaçâo e conser-

vação dos edifícios da Egreja, deduziam-se pri-

mitivamente dos donativos voluntários , e mais

&WM Para ° diante da quarta parte para este fim des-

tinada da massa das rendas ecclesiasticas (p). Quando o

património ecclesiastico começou a fraco ionar-se enlre

as diversas Egrejas, consagrou-se especialmente para es-

te uso uma parte das oblaçoens e dízimos que toca-

vam a cada parochia (q). Porem acontecia frequentemen-

te que a totalidade das oblaçoens era destinada ao ele-

jo e aos pobres (r) ; alem dMsso caíram immoveís e dízimos

ecclesiasticos em mãos seculares* por este motivo, perderam

as fabricas grande parte de suas rendas, e muitas vezes não

deveram a sua conservação senão a urnarestricta economia

e a donativos. Até mesmo nas cathedraes foram as oblaçoens

consignadas muitas vezes amassa das prebendas (s), Àome*

(p) Conf. § 340. Notas a. 6. c.

(<7 ) V. § 240. Notas/, e g. § 242. Notas n>. ar.

(»•) Capit. Ludov. a. 816. c. 4.

(s) Foi o que fez o arcebispo Philippe de Heinsberç cm 1189>

em Colónia, onde as oblaçoens junto aos corpos dos três reis ma-

o-os eram muito consideráveis , e elle mesmo renunciou inteira-

mente á sua parte. O titulo d'esta éuncessuo, provavelmente aia-
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nos n*estas, em caso de necessidade suppria a liberalidade doi

bispos, e estes por occasiào do renascimento da arte repara-

ram as Egrejas com mais magnificência ou fundaram-as de no*

vo. O enthusiasmo que suscitaram fez affluir á fabrica col-*

lectas (t) e legados (u) ; até frequentes vezes se formaram

confrarias cujos membros se obrigavam a uma finta annual

para a construcção da cathedral (v) ; votos de difficil exe-

cução ou restituiçoens de bens injustamente acquiridos fo-

ram também convertidos em subsídios d'este género (w), é

ligaram-se-lhes indulgências especiaes (x). Por outro lado,

dirigiram-«e as prebendas a concorrer por diversos meios pa-

ra o mesmo fim; os cónegos poroccasião da sua installaçâo,

foram obrigados a pagar um direito para os ornamentos da
Egieja {y) , e as rendas do anno de carência ou de graça

bem como a tacha sobre as casas canonicaes foram reuni-

das á fabrica (%),

§ 86^,-^11. Divisão das coisas ecclesiasticas.

As coisas pertencentes ás Egrejas sam de duas espécies.

Umas servem directamente ao exercício do culto , e sam
consagradas com solemnidades especiaes em razão da sanc-

tidade dos actos a que sam destinadas. D'ahi se denomina-

da inédito , é mencionado por Mooren em Brewer Vaterlandis-
che Chronik der Rheinprovinzen. Heft. I. (Cceln. 1825) 8.356^

(i) A prova está nos Statuta cólon. a. 1327. c. 2. a. 1357»
c. 4. ed. Hartzh.

(ti) Satutacolon. a, 1300. c. 7. 13. 14. a. 1310. c. 5. a. 1367.
c. 13.

(v) Uma confraria similhan te foi approvada, em Colónia, em
1322, pelo papa João XXII. Statuta eccles. Cólon. ed. 1554. p.
106. Conf. também os Statuta cólon. a. 1327. c, 2. a. 1339. c.

2. a. 1357. c. 9.

(ro) Statuta Cólon. a. 1354. c. 3. 4. a. 1356. c. 1.

(*) Statuta Cólon. a. 1357. c. 5.

(y^ Assim succedia em Colónia , segundo os antigos estatu-
tos ainda inéditos.

(s) Estatutos do cabido cathedral de Treveris . p. 80. 151.
259. 160,
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ram coisas sagradas (res sacrce). Estas solem nidades, segundo

& importância dos dictos actos, tem a forma d'uma consa-

sagração ou d'uma simples benção; segundo esta distincçao,

as coisas de que se trata sam chamadas coisas consagradas

(res consecratoe), ou coisas bentas (res benedicta). As coisas

sagradas differem das coisas temporaes pela sua applicação

exclusiva ao culto; por tanto não sam sujeitas ás regras or-

dinárias da propriedade, mas pelo contrario sam postas fo-

ra do commercio, e a sua profanação é ordinariamente pu-

nida pelas mesmas leis civis. As Egrejas possuem outras coi-

sas q ue não sam assim destinadas ao culto, e não tem outro ob-

jecto senão o de prover as suas necessidades exteriores. Es-

tas coisas quasi que tornam a entrar na cathegoria das coi-

sas temporaes ordinárias, e o seu uso ou fruição está sujei-

to ás regras communs. A única differença consiste na vigi-

lância especial debaixo da qual estam collocadas, e nos obs-

táculos oppostos á sua alienação. Denominam-as coisas ec-

clesiasticas propriamente ditas (res ecclesiasticce ira specie y

patrimonium sive pcculíum eccleslce). Os protestantes tam-

bém distinguem as coisas directamente annexas ao culto d'a-

quellas que constituem o património da Egreja, e reconhe-

cem egualmente que as primeiras, em razão do seu uso, de-

vem ser tratadas com certo respeito (a). Da mesma sorte

também não permittem a sua alienação senão por motivos

graves, e punem mais severamente osattentados de que sam

objecto. Somente simplicaram ou abrogaram as ceremonias

da inauguração.

§ 263.— III. Das coisas sagradas. A) Coisas consagradas*

Greg. III. 40. Sext. III. 21. Deconsecratione eccíesiíE vel alta^

ris, Greg. III. 43. De ecclesiis sedificandis vel reparandis.

Entre as coisas cansagradas figuram primeiro as Egre-í

(a) Helvet. Conf. I. Cap. XXII. Propter verbum Dei et usug

sacros scimus, loca Deo cultuique ejus dedicata |uon esse profa-

na sed sacra, et qui in bis versantur, reverenter et modeste, QOUtí

versarji debere , utpote qui cint in loco sacro.
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jàs, isto ê os edifícios destinados ao exercício regular do cul-

to e ao deposito dassanctas hóstias. Para erigir uma Egre-

ja, é mister a approvação do bispo (6), o qual deve exami-

nar se ha justa causa (c) e dotação sufficiente tanto para o
edifício como para os ministro* do culto , e se esta criação

nova não prejudica direitos acquiridos (d). Hoje também
é necessário o assentimento da auetoridade temporal. De-
pois d^isto , o bispo ou o seu delegado designa o terreno e
põem a primeira pedra observando certas ceremonias (c)„

Entfe os protestantes exige-se geralmente a auctorisação do
soberano para a creação d'uma nova Egreja. Terminada a
construcção , é consagrada a Egreja por um bispo (/) com
soletnnidades d'um sentido superior , taes entre outras co-

mo o deposito no altar das relíquias d^um Sancto ou d'um
Maítyr (g). Esta provém de que antigamente os christâos

conservavam com um cuidado escrupuloso os restos mortaes

dos martyres e se reuniam junto aos seus túmulos, (h). A
memoria da consagração da Egreja celebrava-se annualmen*
le em um dia egual com uma festa (enc&nice anniv&riQk"

W C - 10 - c - XVIII, q. 2. (Cone. Chalced. a. 451), c. 44*
c. XVI. q. J. (Capit. Carol. M. a. 804). Alguns textos exigem
o assentimento do Papa, c. 4. 5. 6. 7. D. I. de cons. (Gelas. I.
a. 494), c. 8. eod. (Nicol. I. inc. ann.) Porem elles não se oc-
cupam senão das egrejas sobre as quaes o papa tinha direitos de
metropolitano.

(c) C. 10. D. I. de cons. (Cone. Bracar. a. 572) , c. 3. X,
h. t. (3. 48). ' '

(d) C. 44. c. XVI. q. 1. (Capit. Carol. M. a. 804), c. 43,
eod (Cônc. Arelàt. Vi. a. 813), c. 2. X. h. t. (3. 48), c. 1. 2,
X. de nov. oper. nuntiat. (5. 32).

(e) Nov. Just. 5. c. 1. nov. 67. c. 1. nov. 131. c. 7., c. 9,
«. I. decons. (ex novell. cít.) , Benedict. Levit. Capiiul. Lib.
V. c. 382.

tf) C. 26. c. XVT. q. 7. (Gelas. c. a. 494) , c. 28. c. VIL
<]|. I. (Cone. Aurel. III. a. 538).

* (?2 nfT' (^ 397) ePist-LlV., Paulin.
(f 43l)epist. XII.,

(*) C. 7. C. Tb. de s—nlchr. violat. (9. 17), ibiq. Gothofr.
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ria) (i) ;
porem os concílios modernos disposeram que as dítfe-

rentes festas de dedicação d 1uma mesma diocese se cele-

brassem no mesmo dia, em razão dos numerosos abusos que
chegaram a ajunctar-se-Ihe (k). A Egreja deve ser consa-

grada de novo no caso de completa profanação (execratio),

a qual resulta da destruição de suas partes principaes (/).

Em caso de polluçao por effusão de sangue ou impureza
,

recebia a Egreja antigamente Uma nova consagração {m)
;

agora, o bispo a reconcilia (n). Em quanto não ha consa*

gração solemne, póde-se benzer provisoriamente a Egreja

para a celebração do serviço divino. Independentemente da

Egreja, o bispo consagra os altares, se sam de pedra (o), e

o cálix e a patena (p), os quaes não devem ser nem de ma-
deira nem de vidro (q). Os protestantes também acompa-

nham com solem nidades religiosas a abertura d'uma Egreja,

e na Suécia ainda mesmo consagram os altares..

§ S64. — B) Coisas bentas.

Na classe das coisas bentas figuram em primeiro Jo-

gar os logares de sepultura. Os primeiros christãos, usando

da liberdade que sobre este ponto lhes deixava o direito ro-

mano, escolhiam principalmente para este uso avisinhança

do tumulo dos martyres, afim de ficarem até á morte erri

(i) C. 16. 17. D. I. de cons. (Capp. inCert.), c. 14. X. d<?

poen. (5. 38), c. 3. eod. in VI. (5. 10).

(fc) Cone. Cólon. a. 1536. Part. IX. c. 11., Cone. Camerac*
3. 1550. Tit. VIII.

(I) C. 24. D. I. de cons. (Vigil. a. 538), c. 6. X. h. t. (3. 40)<

(m) C. 19. 20. D. I. de cons. (Capp. incert.).

{n) C. 4. 7. 9. lo. X- h. t. (3. 40), c. 5.X. de adulter. (5<

16j, c. un. h. t. in VI. (3. 21).

(o) C. 32. D. I. de cons. (Ccftic. Agath. a- 506), c.31. eod.

(Cone. Epaun. a. 517), c. 19. D. I. deeons. (Capp. incert.), c.

1. 3. 6. X. h. t. (3. 40).

(;>) C. un. §. 8. X. de sacra unct. (1. 15).

(q) C. 44. D. I. decons. (Cone. Tribur. a. G95), c. 45. eod*

Çúp. incert.).
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União com etles (r), Quando mais para o diante os corpo*,

dos martyrcs foram transferidos para as cidades, deveria ces-

sàr-se de sepultar em deredor de seus despojos, em confor-

midade com as disposições do direito romano (s)
;
porem o

uso foi mais poderoso do que as leis (£), e o circuito exte-

rior das Egrejas veio a transformar-se por toda a parte em
cemitério (u). A sepultura na Egreja só excepcionalmente

era concedida ao príncipe, ao padroeiro e aos eeclesiasticos

da gerarchía superior (v). Em virtude dos modernos regu-

lamentos de policia , tem sido os cemitérios geralmente ex-

cluídos para fora das cidades; no entretanto devem sempre
ser bentos, e reconciliados em caso de profanação (iv). As
vestes sacerdotaes, a toalha do altar, o corporal, o taberná-

culo, as cruzes e imagens sam consagradas por meio d"ora-

çoens relativas ao seu destino. Uma solemnidade particular

«companha a benção dos sinos. Se se meditar sobre a lia-

gungem d r
esta voz de metal e sobre a quantidade de penas

e prazeres que cila annuncia, comprehender-se-ha facilmen-

te que a Egreja, n'esta occasiâo, recorda, por uma ceremo-

hia pia e christan , a gravidade e as vicissitudes da vida»

§ 265. — C) Privilégios das coisas sagradas.

Gregi III. 49. Sext. III. 23. De immunitate ecclesiarum , cgen

meterii et rerurn ad eas pertinentiunii

As leis ecclesiasticas e civis consignaram distineçoense

privilégios aos logares sagrados, em rasão da sanclidade do

(?•) C. 19. c. XIII. q. 2. (Augustin. c. a. 421);
(s) C. 6. C. Th. de sepulehro violato (9. 17), ibiq. Gotli-

(t) Nq Oriente, até mesmo se permittiu por uma lei formal
o enterrar no interior das cidades, Nov. Leon. 53.

(u) D'ahi as Memories (túmulos) dos martyres , ou em oi-
tros termos a'- egrejas, também foram denominadas cemiter;
Os sacerdotes dos cemitérios, que vemos em Roma no se tilo V,
sam os sacerdotes das egrejas princípaes.

(v) C. 18. c. XIII. q. 1. (Cone. Mognnt. t. a. 813), c.

ló. eod. (Cone. Nannet. c. a. 395), Capit. Reg.Franc. Lir . I.

c. 153.

(w) C. 7. X. de consecr. cccles. (3. 4.}, c. un. eod. in VI.
(3.21).

vv. ir. 9 A.
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seu objecto. I. As occupaçôes mundanas e agitadas, os mer-
cados , os prazeres estrondosos nao devem ser tolerados na
sua visinhança (x). As audiências judiciarias (y)em paiti-

cular e as festas derivadas do paganismo (z) foram frequen-

tes vezes banidas das egrejas e cemitérios. E^te sentimento

conservou-se entre os protestantes, sobretudo em Inglaterra

e na Suécia. II. O roubo e a destruição das coisas eccle-'

siasticas devem ser mais severamente punidos, por causado
grau de perversidade que presuppoem(a). Este principio é

,

ègualmente reconhecido em todas as legislaçoeirs modernas*

III. O direito d'asylo estava antigamente ligado aos Joga-

res consagrados. Fallar-se-ha d'isso mais a propósito no li-

vro oitavo.

§ %66. — IV. Dos bens ordinários das fabricas.

Greg. III. 15. De coTnmodato , III. 16. De deposito, III. 13.

De locata et condueto, III. 22. Defidejussoribus, III. 23. De

solutionibus.

Em quanto a quarta parte destinada á fabrica se con-

centrou, bem como as outras rendas, na Egreja cathedral,

foi como ellas administrada e repartida debaixo da inspec-

ção immediata do bispo. Mas depois que os bens de raiz ,

oblaçoens e dízimos de cada parochia lhe foram directamen-

te consignados para este fim, os ditos bens foram adminis-

trados pelo mesmo parocho , conjunctamente com alguns

membros da commum, e as contas da administração sub.,

mettidas ao bispo ou ao arcediago naoccasião da visita (6).

(x) C. 2. de immnnit. eccles. ín VI. (3. 23).

(y) Capit. Carol. M. a. 813. c. 21., c. 1. X. de ímmunít.
eccles. (3. 48).

(z) Benedict. Levit. Capitul. Lib.VI. c. 196., c. 12. X. de
Vit. et honest. cleric. (3. 1).

(a) C. 10. C. de episc. (1.3), c 21. c. XVII. q 4. (.To-

liann. VIII. c. a. 878), c. 6. eod. (Nicol. II. c. a. 10.->9).

(6) Isto resulta dos antigos regulamentos de visita citado? no

§ 132. Nota a. Produziu-se um fragmento no §2-12. Nota x.
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Esta participação dacommum regulou se pouco a pouco da

maneira seguinte : nomiava-se da sua classe, com approva-

ção do bispo (c) , alguns homens fieis (provisores
,
jurati

,

vitrici), e nomiavam-os para a adminisi ração dos bens. Ago-

ra existem d'estes administradores por toda a parte, e as

suas attribuiçoens sam explicitamente difmidus pelos concí-

lios provinciaes(á) e legislaçoens modernas (e). Emsumma,
a sua missão é uma direcção dos bens doutrem, reclaman-

do uma sollicitude inteiramente especial. Devem sollicitar

os pagamentos atrazados das rendas , arrendar os immoveis

o mais vantajosamente que lhes seja possível, prestar os ca-

pitães a juro, mas todavia sem usura, edar de tudo annual-

mente uma conta fiel ao paiocho ou decano (f) a quem ho-

je auxilia geralmente a auctoridade local. Esta conta, an-

tigamente examinada pelo arcediago quando andava de vi-

sita (g) , é agora dirigida ao bispo ou ao seu commissario

(/i),e também de ordinário á auctoridade civil superior. O

(c) Cone. Wirceburg. a. 1287. c. 35. Laicos in nonnullis

partibus praetextu fabricae ecclesise reparandae per laicos sine con-

sensu praelatornm-rleputatos
,
prsesentis constitutionis tenore hu-

jusmodi offieio ex nunc volumus esse privatos, et alios laicos vel

o! e ricos sine praelati seu capituli ecclesiarum reparandarum as-

sensu prohibemus in posterum ordínari.

(ri) Cone. Buscod. a. 1.571. Tit. XXIV., Cone. Yprens. a.

1577. Tit. XXVIII., Cone. Audom. a. 1583. Tit. XXI., Cone.
Trid. a. 1593. Cap.L., Cone. Ypj-ens. a. 1609. Tit. XX., Cone.
Audom. a. 1640. Tit. XIX., Cone. Cólon. a. 1662. Part. III.

Tit. XIII.
(e) A margem esquerda do Rheno é regida pelo decreto de

30 de Dezembro de 1809.

(f) Cone. Exon. a. 1287. c. 12. , Cone. Cólon. a. 1300. c.

16., Cone. Magdeb. a. 1313. e. 8 , Cone. Frising. a. 1440. c. 9.,

Cone. Bamberg. a. 1491 . Tit. XXXVIII., Cone. Swerin. a. 1492.
c.40., Cone. Basil. a. 1503. Tit. XXIV., Cone. Tornac. a. 1520.
e. 9., Cone. Osnabr. a. 1533. c. 10., Cone. Hildesh. a. 1539.
c. 34., Cone. August. 1567. Part. III. c. 19.

{g) Cone. Exon. a. 1287. c. 12.
{h) Couc. Trid. Sess. XXII. cap. 9 de ref., Cone. Atreb. a.

1570. c. 30., Cone. Camerac. a. 1586, Tit. XV. c. 9.
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damno causado pela negligencia dos administradores deve

ser reparado á sua custa (i) ; demais d"isso, a Egreja tam-
bém pode fazer-se restituir in integram , debaixo das mes-
mas condicçoens dos menores (*). Approvada afiança, e
recebido o empréstimo ou o deposito por um administrador

não é naturalmente obrigatório para a Egreja senão quan-
do aquelle obrou com auctorisaçâo do bispo ou do cabido,

ou provar que ella derivou d'alt utilidade (/). Todos estes

princípios sam egualmente applicaveis no caso em que o pa-

droeiro tome parte na administração, assim como ainda al-

gumas vezes succede. Nospaizes protestantes d'AlIemaaha>

na Inglaterra e na Suécia, Kirchenpfleger, churchwardens<,

Klrkovcôrdar apresentam uma instituição absolutamente si-

milbante. Em Dinamarca, orei nomia intendentes para ve,

larem na administração, osquaes nomiam por seu turno cu-

radores nas différentes egrejas de seus dislrictos.

§ 267.— V. Conservação e reparação das egrejas e

presbyterios (w).

Greg. III, 48. De ecclesiis aedificandis vel reparandis.

Os fundos necessários para a conservação e repararão

das Egrejas e presbyterios tomavam -se primitivamente da

(í) Cone. Gandens. a. 1571. Tit. XVI. c. 3., Cone. Buscod.

a. 1571. Tit. XXIV. c. 9.

(jfc) C. 1.3. X. de integr. restit. (1. 41).

(/) C. 4. X. de fidejuss. (3. 22), c. 2. X. da solut. (3. 23),

c. 1. X. de deposit. (3. 16).

(m) J.»Helfert vou der Erbauung , Erlialtung und Herstel-

lung der kirchlichen Gebseude. Prag. 1034. 8., E.F. von Rei-

nbardt iiber kirchliche Baulast. Stuttgart 1836.8., Grlindler

iiber die Verbindliirhkeil zum Beitraj; der Reparaturkosten geist-

licher Geha»ude (Weiss Archiv B. V. N. 12), M. Permaneder-

die kirchliehe Baulast oder die Verbindlichkeit zur baulietien

Erhaítung und Wiederherstellun^ der Cultusgebaeude. Miiiv

chen 1338. 8.
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quarta parto ou terça de todas as rendas ecclesiaslicas para

este fim destinadas (n). Demais dMsso era um encargo que

incumbia á massa dos bens da Egreja. Consequentemente,

quando com o andar dos tempos passou uma parte destes

bens por differentes vias para máos seculares (o), seguiu-os

este encargo (p) ; e os mesmos ecclesiasticos, em virtude dos

benefícios que possuíam da Egreja, foram sujeitos a elleaté

á concurrencia do que podiam poupar das rendas (q). As
disposiçoens do concilio de Trento assentào sobre esta base

(r). Em primeiro logar fazem sustentar as despezas pela fa-

brica. Verdade é que o texto nao falia senão de seus fruc-

tos e lendas; todavia, em caso de necessidade, poder-se-ia

tomar incontestavelmente mesmo dos fundos tudo oquenâV^

estivesse annexo a fundaçoens especiaes, e excedesse as ne"

cessidades do culto. Se estes recursos sam insufficienles

,

dirigem-se a todos aquelles que percebem rendas da Egre-

ja que se quer Teparar. N*esta occasião é citado o padroei-

ro, não evidentemente como tal, mas somente na qualida-

de de perceptor das rendas da Egreja. Se elle não as per-

cebe, nâo é obrigado a nada, e a sua recusa de contribuir

não lhe pôde fazer diminuir nada do seu direito de padroa-

do. Entre os contribuintes sam cgualmente comprehendidos

os parochos e beneficiados até á concorrência do que pó«
dem abandonar das rendas deseu ofticio, e aquelles que pos-

suam dízimos da Egreja que tem de se reparai. No caso de
duvida sobre a origem dos dízimos, a obrigação de contri-

(n) Conf. $ 240.
(o) Conf. § 243."

(/>) Capit. Francof. a. 794. c. 24. (26), Cone. Mogunt. a.

Si 3. c. 42. (c. 1. X. h. t.), Capit. excerVt. e cânon. a. 813. c.

24, Capit Carol.M. ad leg. Langob. c. 60., C\pit.IV. Ludov.
a. 819 (817). c. 5., Capit. Ludov. a: 829. c. 9. (8., Benodút)
Levit. Capitul. Lib.V. c. 13., Capit. Carol. Calv. invillaSpar.
Jiaco. a. 84tí. c. 53.

(?) C 22. c. XYI. q. 1. (Innocent. II. c. a. 1129) \ c. 4,
X. h. t.

(r) Cone. Trid. Sess. XXI. cap. 7. de ref.
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buir depende da observância local («). Aonde os dízimos
passaram por incorporação da parochia para umacommu-
nidade ecclesiastica, e por seeularisação (Testa para o sobe-

rano, o encargo de que se trata passou com ella para o so-

berano, (t). Em quanto á repartição da contribuição, na
falta de lei precisa ou consuetudinária faz-se na proporção
das rendas que cada um tem da Egreja. Se tudo isto éin-
sufficiente, os parochianos devem o seu concurso, porém
naturalmente só os membros da mestua confissão; porque
aqui não se trata senão do interesse dacommum religiosa.

Alem de que os direitos particulares desviam-se frequente-

mente da ordem traçada ; deve principalmente observar-se

em geral que no campo os parochianos, e até mesmo mui-
tas vezes acommum local como tal, sem distincção de con-

fissão , cooperam sempre com geiras d^homens e animaes.

Também muitas vezes é uso que oparocho sustente o coro>

e os dizimeiros, entre os quaes se comprehende o padroei-

ro, a nave, e a commum local sustente o campanário

(w). As communs annexas devem contribuir egualmenle, a

não ser que tenham no seu território uma Egreja com tan-

ta regularidade no culto que lhes permitta poderem dispen-

sar a Egreja parochial. Em França, a legislação, depois de

ter abolido os dízimos e confiscado a, beneficio do estado os

bens eceiesiasticos, fez cair sobre as communs civis o encar-

go das despezas do culto e o da sustentação dasEgrejas(i?).,

(s) . Em França , a jurisprudência considerava geralmente o-

dizimos seculares como passíveis da contribuição, e conseguintes

mente como ecclesiasticos dirigem-.

(t) Resolução da deputação do império de 25 de fevereiro de
1803. § 36.

(u) Assim succedia na maior parte da autiga diocese de Co-
lónia, Cone. Cólon. a. 1662. Tit. VII. Cap. II. §. III. A pas-

toral do arcebispo de 15 de fevereiro de 1715 ainda emitte a es-

te respeito regras mais precisas.

(v) Decreto de 30 de Dezembro de 1809. cap. IV., Decreta

de 4 de Fevereiro de 1810. As communs ou partes decommum>

cjue tem a sua cgrpja própria ou capella regularmente servida >

sam obrigadas u sustenta Li , m:is por outro lado sam exemptas
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Tudo isto é applicavel ás reparaçoens dos presbyterios pela

parte que não incumbe só ao beneficiado («?). Em quanto

ás reparaçoens das capellas , estam a cargo exclusivo d'a-

quelles a quem utilisam ; e no caso de as não fazerem a

capella é supprimida por meio de reunião á Egreja-matriz

(#). No direito protestante, em caso de duvida, podem-sa

basear nos mesmos princípios, visto que o Concilio de Tren-

to nada inovou n'esta matéria, e somente reproduziu o cos-

tume existente. Demais d^sso , em Allemanha as diversas

legislaçoens isentam geralmente os eclesiástico; da contri-

buição, e pelo contrario submetlem a ella o padroeiro, sem
distinguir se percebe ou nâo rendas dos bens da Egre-

ja (y). Na Gram-Bretanha, a sustentação do coro incumbe
ordinariamente ao parocho, e a dan&ve ácommum; sendo

votada a somma necessária em uma assemblea de parochia

(pestry) e colhida em fórrna d'imposto. Oscatholicos d'In-

glaterra e Escossia , com quanto excluídos da assemblea
^

sam cotisados para o pagamento d 'esta somma, e os da Ir-

landa não foram isentos dVlla senão em 1833 (§. 50). Se-

gundo o regulamento ecclesiastico da Dinamarca, as despe-

zas de conslrucção sam subministradas pelos bens da Egre-

ja interessada, e se ella os não tem, ou por via d'empresti-

mo ásEgrejas vi»inhas, ou por contribuição dos parocliianos-

Alem d'isso, estes devem prestar geiras gratuitas d'animaes.

Finalmente na Suécia aconstrucção e sustentação das Egre-

jas estam ordinariamente a cargo da commum ; todavia é
permittido deixar a cargo da Egreja as despezas relativas

aos muros e ao campanário. Também em algumas provín-

cias sam as Egrejas construídas e reparadas pelo padroeiro

e os presbyterios pelo pastor.

de eontrilai r para a sustentação da egreja parochial , segundo
aviso do Conselho d^Estado de 7 de Dezembro de 1810.

(ro) Conf. § 255.

(x) Cone. Tríd. Sess. XXI. e. 7. de ref.

{y) J. H. Bolimer Juseccles. Protest. Lib. Hl. Tit. XLYIII.
§ 73-75., Jus Paroch. Sect. VII. Cap. III. § 5-7., G. L. Bòh-
mer Princip. jur. can. § 597. Segundo o direito prus :ano, m»
campo dois terços s;im subministrados pelo padroeiro, e o outro
terço pelos parochianos •, nas cidades, a' repartição e o inverso-
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A VIDA NO SEIO DA EGREJA (*).

CAPITULO I.

DOS ACTOS DO CULTO EM GERAL*

§ 268.— I. Dos Sacramentos*

Greg. I. 16. De sacra ment.is non iterandis.

Éfe&M??§ sanctificaçâo do homem por Christo consumar!-

W^^É do-se na EgVeja, esta constitue um grande sa*

â i Ê cramento, do qual dimanam, debaixo de fórmaá

e em direcçoens diversas, as graças que consa*

gram e sanctificam o homem. Esta idèa funda^

vc mental foi posta em pratica desde os primeiros

tempos, assim como o demonstram as Constituiçoens dos

apóstolos e outras obras litúrgicas; e a Egreja , unindo a

outros actos e ritos sanctos os meios de communicação da

graça que lhe foi transmittida por Jesus-Christo e pelos após*

tolos, compoz d^lles um harmonioso complexo para a vi-

da religiosa. Na marcha progressiva da sciencia, os meios

mais poderosos de communicação da graça instituídos mes-

mo por Jesus-Christo foram separados dos outros actos ana*

L

M J. Helfert Darstellung der RccMe, welcU in AttseW

der heíligen Handiun^en , dann der tieihgen tehgia-sen Sacheé

sowonl nacíi kkchlicêen ais nacli Gestorre.chischen bur^rh-

clieri Gesetzen Statt findei*. Prág. 1326. 8.
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Jogos e comprehendidos debaixo da denominação de sete

sacramentos (a). A justesa d'esta concepção demonstra-se

debaixo do ponto de vista especulativo quando se conside^

ia íí Egreja em sua relação com os principaes momentos

da vida temporal, e -debaixo do ponto de vista histórico

pela harmonia das Egrejas d'Oriente eOceidente, harmo-

nia que nào teria podido nascer entre estas Egrejas tão promp-

tamente separadas , senão fosse o gérmen contido no depo-

sito commum que ellas haviam recebido. Estes sete sacra-

mentos, segundo os escritos symbol<icos das Egrejas d^rien-

te (6) e Occidcnte (c) sam o Baptismo (ro Ba^ricfxa) , a
Confirmação (to x^w*-) , a Communhão ( n Bua «iru^a , n

«t^ap«(T»a , to K^p/axoK àdirvov) , a Penitencia (*> pravcia)-, a Ex-

trema- Encçao (to ayi Qy ikato»)^ a ordem (n ttpnawA xít p^ TO,lta/

e o Matrimonio (© ya^oç). A Bgreja com a missão de ad-

ministrar dignamente estes sacramentos alem das formulas

immutaveis que lhe foram transmittidas , recebeu o poder

cTapplicar as condiçoens que lhe parecessem exigir os tem-

pos e as circunstancias para a validade e regularidade de

sua distribuição (</). Os protestantes não reconhecem co-

mo sacramentos dMnstituição divina senão o Baptismo e a
Cêa (e).-

§ %69> — II. Dos actos sacramentaes»

Greg. I. 15. De sacra unctione, III. 44. De custodia eucharís-

tiaí, chrismatis et aliorum sacramentorum , IIE 47. De pu-
riíicatione post partum.

O presbítero, em certas circunstancias, recita, ora-

(a) Em quanto esta terminologia não foi fixada , e parece

iiâo o ter sido senão no século XI , cada escritor podia contar

mais ou menos de sete sacramentos , segundo os diversos pontos

de vista debaixo dos quaes encarava os actos do culto. V. p.ex.
c. 514. c. l.q. 1.

{()) Orthod. coníess. Part. I. q. 98., synod. Hierosol. a. 1072,
Cap, XV. (Hurcluin Cone. T. XI. p. 247).

(t) Conc.Trid.Sess. VII, pr. etcan. 1. desacram. ingenere.

{(!) imiocéiit. IV. ad c. 2. X. De bapíÍM«. (."5. 4'í).

(e) August. Couf. Art. IX-X1V , HelvLt. Coní. II. Art. XX.
w. li. y b.
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çoens por formulas determinadas, as quaes acompanha
cTuncçoens, consagraçoens oubençoens. Asceremonias dVís-

te género, em razão da analogia que apresentam exterior-

mente com os sacramentos, receberam o nome d'actos sa-

cramentaes (sacramenlalia) . Tem logar, ou conjuncta ou
isoladamente com os sacramentos. A matéria da uncçâo,

em conformidade com o antigo uso (/), é azeite cToIivei-

xa puro, ou misturado com bálsamo como os Sanctos- Óleos.

Na Egreja grega, ajuncta-se ao bálsamo quantidade d'ou-

tros aromas. O azeite cToliveira puro emprega-se para o

Baptismo e para a Extrema-Uncção; d'ahi vem a distin-

ção d'olio dos cathecumenos (oleum catechumenorum) , e

olio dos enfermos (oleam ínfirmorum) (g). Tanta estes co-

jno os Sanctos-Oleos sam annualmente benzidosQuinta fei-

ja-Sancta pelo bispo, e enviados aos parochos que os de-

\era conservar cuidadosamente (h). Se a quantidade rece-

bida for esgotada anles do fjm do anno, pode suprir-se por

azeite não-bento (i). A consagração destina solemnemente

por meio d'uma uncçâo rima pessoa ou coisa para o servi-

ço de Deus e da Egreja, A benção consiste em oraçoens

,

ou sobre uma pessoa para que Deus abençoe os seus ac-

Helvet. Conf. I. Cap.XIX., Gallíc. Conf. Art. XXXIV. XXXV.,
Belg. Conf. Art. XXXIII., A ngl. Conf. Art.XXV., Scotic. Conf.

Art. XXI. Os protestantes, n'esta determinarão dos sacramen-

tos
t
nem ainda mesmo se atem á letra da Escritura sagrada;

porque o Baptismo e a Cea em nenhuma parte dT
elta sam qua-

lificados de sacramentos. Ora , desde o momento em que senão

regularam pela Iettra
,
porem pela coisa

,
porque motivo não

conservaram egualmente a Confirmação entre os sacramentos, visto

que não estriba menos no claro testemunho da Escritura , Act,

vIII. 14. 17 ? Porque motivo não conservaram o Lavn-pedes ,

que bambem faz objecto d'um Preceito do Senhor, Joharyi. XIII»

13. 15.?

(/) Marc. VI. 13., c. 5. §. I.D. XI. (Basil. a. 3*5).

(gr) C.un.§2.X. desacr. unct. (t. 15).

(ft) C. l.c.XXVI.q.6. (Conc.Carth.II. a. 390), c.2. eod.

(Cone. Carth. III. a. 397), c. 4.D.XCV. (Stafufaeccles. antfq.),

c. 18. D. III. decons.(Pseudo-Isid.), c. 1. X. dccustod.cuctn.r..

(3. 44\ c. 3. X. deconsccr.eeclcs. (3. 40).

(i) C.3.X.deconsecr. eccles. (3. 40).



DIREITO ECCLESIASTirO. 139

tos, ou sobre uma coisa para que a admitia a um uso sanc-

to. Ha consagração com os Sanetos-Oleos na Confirmação,

com o óleo dos cathecumenos na Ordenação dos presbyte-

ros , com ambos no Baptismo. Demais, os bispas, as egre-

jas , os altares , os cálices e patenas sam consagrados com
os Sanctos-OIeos ; as pias baptkmaes com óleo dos

cathecumenos e Sane tos-Óleos; os sinos com os Sane-

tos-Oleos e óleo dos enfermos {k). Toda a consagra-

ção é acompanhada de bênçãos. Sam simplesmente bentos,

os príncipes recebendo a uneção d'azeite, os clérigos que

se ordenam para o ministério, os abbades e abbadessas , os

esposos, as mulheres depois do parto ; alem d'isso, as egre-

jas, cemitérios, vestes sacerdotaes, e agua benta ; finalmen-

te as coisas necessárias ou cTum uso importante na vida

,

taes como o pão, o vinho, o sal, os fruetos da terra, as-

casas e navios novamente construídos, o leito conjugal, 05

campos, as armas, as bandeiras e outras coisas similhan-

tes. Todas estas ceremonias em si •mesmas não tem efíica-

cia , e não acquirem mérito senão pelo sentimento de pie-

dade e elevação interior que as acompanha; po em se se

conceber a vida no sentido christão, com prehender-se-ha fa-

cilmente que em todas as occasioens a Egreja appella para

a linguagem dos signaes e ceremonias para elevar a alma
a Deus

§ 270. — III. Da liturgia. A) Nas Egrejas

catholica e grega.

A dignidade do culto coimnin e externo , assim co-

mo dos grandes actos da religião, reilam 1 formulas e um
apparato determinados. E' o que se chama rito em geral

;

e liturgia em relação á missa em particular. Ambos con-

sistem em oraçoens e ceremonias pelas quaes a Egreja se

esforça em despertar e consolidar o culto interno. Simples
formulas , não constituem uma parte essencial da religião

,

mas tocam de muito perto no que faz a sua essência, por-

que o elemento espiritual não pode ser apresentado ecorn-

(k) C.un.§3-3.X. desacr.unct. (1. lõ).



140 Direito ecclesiastico.

municado senão pela formula ao homem collocado debaixo

do império dos sentidos (/). Porisso a Egreja, desde os pri-

meiros tempos (e os rituaes chegados até n<5s ,- particular-

mente os da Egreja romana (ra), dam d' isso fé), tem vela-

do com viva sollicitude para que os actos da religião fossem

revestidos com um apparato decente (n). Uma harmonia
perfeita de todos os paizes, no rito, não é por certo necessa_

lia (o) ; todavia éda natureza da Egreja que a unidade inter-

na se produza também pela uniformidade das ceremonias.

Uma lingua ecclesiastica commum contribue para isso po-

derosamente; é porisso que a Egreja grega tem conservado

o grego antigo, a Egreja russa o esclavão, e a Egreja eatho-

lica o latim (p). Afim de segurar mais ainda esta unifor-

midade , o concilio de Trento confiou aos papas a redacção

de novos rituaes (o) que, depois foram publicados e diver-

sas vezes retocados (r). Também se creou para este objecto»

em 1588, uma congregação especial decardiaes. Alem d'is^

so as ceremonias da Egreja de Roma sam reguladas em ce-

(/) Cone. Trid. Sess. XXII. cap. 5. desacrif. missae.

(m) D'este numero sam os Rituaes intitulados Ordines Ro-
mani. Já anteriormente se tratou d\ima compilação dVsta espé-

cie (§ 94). Mais quinze, differentes em data e contendo eneon-

tram-seem Joh. Mabillon Museum Italiie. Paris. 1 689. 1730.T. II.

(n) Os presbyteros recebiam, por occasião da ordenação, um
libellus offidalh, c. 2. D. XXXVIII (Cone. Tolet. IV. a. 633),

(o) Deste modo o rito grego diversifica a muitos respeitos

do rito latino, sem que a unidade de fé cesse de subsistir,

c. ll.X.detempor. orditi. (t. 11), c. 14. X. de off. jud. ordin. (t

,

31). No seio mesmo da Egreja latina, diversos paizes e dioceses

podem ter seus ritos próprios, c. 10. D. XII. (Greg. I. c. a. 603),

c, 3. eo 1. (LeoIX. c. a 1053).

(p) Cone. Trid. Sess. XXII. cap. B.ecan. 9. desacrif. missa?.

(a) Cone. Trid. Sess. XXV. de Índice librorum. rouimmuun

(r) No tempo de Clemente VIII appareceu para os bispos

o Pontificule Romanum em 1596, e o Qrremoniale Kpiscoporum

em 1600. O primeiro foi retocado por Urbano VIII em 1644, e

o seguudo por InnocencioX em 1650 e BenedictoXIlI em 1727.

Emquanto aos parochos , "Paulo V publicou para elles em 1614 o

Rituale Romanum. Todas estas obras foram reimpressas juncta-

mente por Benedicto XIV em 1725 com addiçâo dalguns esta*

lutos.
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remonias particulares (s), e a maior parte das dioceses tem

lambem teus rituaes próprios e agenda (preceitos) , cuja

redacção e retoque pertencem aos bispos. Os ecelesiastieos

nào devem limitar-se á observação ponctual dasceremonias ;

é também do seu dever expor ao povo o seu espirito e in-

telligencia (í). Por conseguinte esta seieneia forma um ra-

mo importante da theologia. Nos últimos tempos, tem-se

elevado diversas vozes em Allemanha a fim de introduzi-

rem a língua nacional no culto , com especialidade na ce-

lebração da missa. Porem a vantagem esperada, a de ser

inteliigivel para todos, não pôde ob.ter-se em um vasto edi-

fício, e chega r-se-ia muito mais seguramente ao fim por

meio das instrucçoens retro-meneionadas sobre o espirito da*

ceremonias , sem trocar a dignidade, a fixidade e o uso

uniforme <ia lingua latina pelo perigo de tradueçoens no-

vas , ambíguas , e entregues ás desagradáveis variedades

dos dialectos. Em todos os casos uma tal mudança não po-

de ser effectuada senão pela auetoridade ecclesiastica legi-

tima (u). A Egreja cTOriente possue egualmente rituaes,

tanto para as fuucçoens ordinárias dos presbvteros e bis-

pos (v) corno para as solemnidades extraordinárias (n>) , e

ii Egreja de Constantinopla cm particular tem também um
ceremonial qne lhe é próprio (x).

(s) (Augnst. Patrk. Piccolomin. c. a. 1490). Rituum eccle-

siasticorum sive sacrarurn ceremoniarum libri três non anteim-
pressi. Venet. 1 51 6. foi. (Hoffmann Nova monument. collect.T.
II. p. 269-740), Sacrarurn ceremoniarum sive ri tnum eeclcsias-

tieorum S. Romanse ecclesise libri três auetore Jos. Catalano.
Romíe 1750. II. vol. foi.

(/) Cone. Trid. Sess. XXII. cap. 8. de sacrif. missa?, Sess.
XXIV, cap. 7 de ref.

(u) E1 também o que exprimem d'um modo explicito e di-
gno Z. B. Van-Espen Juseccles. univers. Part. II. Sect. I. Tit. I.
Cap. II, III., J. A. SauterFuudam. jur. eccles. catbol. 6 649-52.

t

{v) Eucholoçium sive Rituale Graeeorum ed. Ja. Goar. Pa-
Tis 1645. Venet. 1730. fo!,, AUgemeincs Ritualbueh (dergriechis-
chrussischen Kirche). Moskan 1334. foi.

\rv) ^^pXtcpaTtiíoç Liber pontificalis ecclesia* Graecae cura Isaac.
Haberti. Paris J670. foi.

[x] Constautini Porphyrosenneti (f 979) Libri duo de cere-
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§271.— B) Da liturgia entre os Protestantes.

Os Protestantes para completarem a sua opposição a
diversas doctrinas, em parte malcomprehendidas, daEgre-
jacatholica, declararam indifferentes, e alguns mesmo culpo-

sos , o rito e a uniformidade no rito; todavia, conservaram

certas observancias tanto para a boa ordem como para ser-

\irem como meio cTedificação (?/). Somente, a língua na-

cional foi por toda a parte substituída á língua latina (%).

Taes sam os princípios sobre que se baseam os regulamen-

tos e agenda redigido? depois do século XVI nos paizes

protestantes d^llemanha (a). Estes escritos tem sido geral-

mente publicados, segundo certificam os prefácios, em no-

me da auctoridade temporal, em virtude de sua supremacia

«eclesiástica ; e deste modo, tanto em theoria como na pra-

tica, o direito litúrgico tem caído nas mãos dos soberanos.

Demais d'isso, é da natureza das coisas que estes não pro-

cedam n^sta matéria sern se haverem concertado com Os

ministros da Palavra, e informado das disposiçoens dacom-

mum (6). Na Prússia, promulgou-se um novo agenda em
1821,* e, depois de 18£9, introduziu-sesuecessivamentepor

toda a parte. Na Inglaterra, as diversas províncias estavam

haviam séculos na posse de riluaes particulares; Henrique

VIII conservou os; porem Eduardo VI promulgou em
1549 um ritual commum (book of common praycr) para

todo o reino. Pubiicaram-se novas ediçoens com numero-

moniis aulíE Byzantina;. Lips. 1751. 1754. II. vol. foi. Nov. cã.

Bonn. 1829.11. vol. 8., Georg CodinusCuropalata (c. 1460) de

ofíiciis et officialibus inagnae ecclesise et aula; Constautinopoli-

tanae. Ed. Jac. Goar. Paris. 1648. foi.

(«) August. Conf. Art. XV., Conf. II. Art. XXTIT. XXV. %

Helvet. Conf.I.Cap. XXVII., Angl. Conf. Art. XXXIV.
(z) Helvet.. Conf. I. Cap. XXII.
(a) Existem cathalojpb : Oi KoenigBibliotheca Agendorumé

Zelle 1726. 4., J. W, Feuerlini Bibliotheca Sj mboliea Evang«

Lutherana. Gtiítting. 1752. 8. Norimb. 1768. 8.

(6) Eiehorn Kiichenreeht. I. G3..\ II. 52-55.
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&as mudanças, durante o mesmo reinado em 1552, nodMsa-

hei em 1553, e no de Jaime 1 em 1G03. O ritual ainda

hoje usado na Egreja anglicana foi promulgado por Car-

los li em 1673. A liturgia dinamarquesa basea se no ri-

tual de 1685 e no ceremonial de 1688. Na Suécia appare*

ceu em 15^9 um novo manual das funeçoens ecclesiasticas;

e, em 1531, um novo missal na língua nacional. Mais pa-

ra o diante substituiu se-lhe o manual ecclesiastico de 1693,

A liturgia actual foi introduzida em 1811 por CarlosXHf
com a approvaçâo dos estados.

CAPITULO TT.

A ENTRADA NA EGREJA

§ £72.— I. Escolha d*uma confissão.

s pães sam os primeiros chamados a decidir em
que confissão será educado o menino. Debaixo

do ponto de vista da Egreja , não é isto' um di-

reito arbitrário; pelo contrario cada confissão

!íP5M?ÍÍ prescreve imperiosamente a seus membros que

inculquem a sua fé a seus filhos. Emquanlo á saneção ci-

vil d'esta ordem, ella presuppoem sempre uma preeminen*

cia concedida pelo poder temporal a uma confissão deter*

minada, conseguintemente a existência cTuma religião does-

tado. N'aquelles logares em que as Ires confissoens enris-

tam sam admittidas áegualdade de direitos, devem os pne*

e mães ter plena liberdade d 'escolha para seus filhos ; e, desde

o momento em que estejam dViocorilo, o poder temporal nao

pode usúrpar-lhe o direito natural dVlucaeào. Porem ^e

o seu dissentimento torna necessária a intervenção do hí-
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bunacs, a vontade dopae deve ter a preferencia (c). Ospa*
cios entre os pacs sobre a educação religiosa dos filhos, nu
esfera do direito eivil , tem o incoveniente de que, nos ca-

sos de recusar o pae cumprir a sua promessa, os tribunaes,

a requerimento da màe, deveriam estabelecer uma espécie;

de tutella no domicilio con ugal. E' por isso que as legisla-

çoens modernas tem negado todo o effeito civil a estas es-

pécies de pactos, e se tem referido ao foro interno (d)< De-
pois da morte do pae, o direito passa para a mãe, porque

então, respondendo ella só a Deus pela sua educação, se-

ria injusto exigir que ella os educasse em uma fé estranha ás

suas mais intimas convicçoens. Na falta de pae e mãe, de-

vem os tutores conformar-se com asdisposiçoens já tomadas.

Os adultos tem escolha livre nos paizes onde existe liberdade

religiosa absoluta ; e, como esta escolha é uma coisa inteira-

mente pessoal e de consciência, não é subordinada a outras

condiçoens senão á conveniente preparação e á madureza do

juizo. Não se pode fazer depender d'umaedade determina-

da; todavia, os paizes protestantes tem estabelecido geral-

mente como limite a de quarloze aimos completos (e)»

Também não 6 indispensável que os paei e mães ou tuto-

res sejam preliminarmente instruídos d
?

isso; no entretanto

devem sujeitar-se aos deveres da piedade filial, em quanto

o poderem fazer sem sacrificar a convicção acquirida. To-

dos estes princípios sam applicaveis, particularmente no que

diz respeito á mudança de confissão, aos paizes em que es*

tá consagrada a egualdade das tres'confissoens; e a inge-»

(c) O partido mais simples para o çoVerno1 civíí ó não fazer

leis sobre a educação religiosa dos meninos e referir-se absolu-

tamente á vontade do pae. Serra demasiado extenso apresentar

debaixo d'este ponto de vista uma critica das diversas legisla-

çoens de que unia parte se affasta muito.

(d) Demais d
T
isso ninguém deixará do considerar que tal pro-

messa, feita com tenção de não a cumprir, e moralmente uma
baixeza.

(c) Assim o dispõem uma resolução do Corpus evanneicorum

de 1752.
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rencia da legislação n'este ponto constituiria uma odiosa

tutella em desharmonia com o espirito illuslrado da nossa

época. A doação ou o legado debaixo de condição de não

mudar de religião, ou o fidei-commisso subordinado á qua-

lidade de membro de tal ou tal confissão, não sam incom-

patíveis corn os princípios de liberdade retro-estabelecidos ,

porque o nomiado tem sempre a faculdade de sacrificar á
sua convicção religiosa a vantagem quelheéofferecida. De-

baixo d'esta relação mesmo a condição de mudar de reli-

gião não é absolutamente illicita (/). A liberdade de reli-

gião podeextender-se á abjuração dochristianismo por uma
religião estranha; todavia é da dignidade d^mestadochris,

tão o limitar esta liberdade (g).

§ 273.— II. Admissão na Egreja e seus effeitos;

A admissão na Egreja effectua-se pelo baptismo, ou
por uma profissão de fé (/i) a respeito das pessoas ja bap-

tizadas em outra confissão. Deste modo entra-se na posse

de todos os direitos inherentes á associação religiosa (i).

Porem ao mesmo tempo assume-se a obrigação de profes-

sar as doctrinas da Egreja, de praticar o seu culto e de obe-

decer ás suas leis. Ologar onde residem estes direitos ede-

(f) E' necessário distinguir com evidencia se esta condição

foi applicada para determinar a mudança de religião, ou com a
supposição de que tivesse logar. No primeiro caso, a doação é uma
excitação a uma torpeza ^ no segundo pelo contrario

,
pode. ter

por objecto assegurar meios de subsistência, ou compensar as
vantagens que faz perder a mudança de religião. Na duvida é
a intenção licita que se deve presumir.

(g) E' o que se verificou na Prússia a respeito dos cliristâos

que abraçessem o judaismo. Ordem do gabinete de 19 de No-
vembro de 1814. Decisão ministerial de 10 de março de 1818.

(/*) O uso d'estas proíissoens de fé é muito antigo, Benedict.
XIV. de svnodo dioecesana Lib. V. cap. II. N.° IX.

(t) Estes direitos sam geralmente compreliendidos debaixo ca
denominação de status ecclesiasticvs communis,

w. II. 10 A.
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veres é regularmente o domicilio , o qual se regula poTít-

analogia do domicilio civil (k). Os -principaes successOs da
vida religiosa do homem , com especialidade o baptismo

,

o matrimonio e o óbito, verifjcam-se em registos que exis-

tem em podei dos paroçhòs (l) ; e estes registos tem rece-

bido geralmente , tanto na pratica como na legislação , O
caracter de títulos públicos para a vida civil (m). Conse-
guintemente, quanto aos factos que contem, constituem uma
prova completa que não pode ser destruída senão pela de

falsidade ou de não identidade da pessoa (n). Se faltam es-

tes registos ou sam mal redigidos , suprem-se por qualquer

outra prova análoga ás circunstancias (o).

§274. — III. Do baptismo em particular.

Greg. III. 42. Ciem. III. 15. De baptismo et ejus effectu, Grej.

III. 43. de presbítero non baptizato.

O baptismo é o sacramento que , segundo a promessa

de Christo, opera a regeneração espiritual do homem com
a remissão do peccado original e de todos os mais commet-
tidos até então (p). Logo ó o preliminar que patentea o

(h) V. a este respeito Helfert em Weiss. Archív. B. V.
Heft. I.

(I) Conc.Trid. Sess. XXIV. eap. 1.2. deref. matr. Rituale

Romanum Tit. ult.

(m) E' someute exceptuado o Direito francez que, durante

a revolução , substituiu os registos do Estado civil aos registos

ecclesiasticos. Portanto estes não formam ali mais do que puros tí-

tulos particulares, no civil.

(n) . A. J. Binterim Comment. historico-criticus âe líbris nap-

tizatorum , conjugatorum et defunctorum, antiquís et no\is, efe

eorum falis ac hodierno tisu. Dusseld. 1816. 8., K_. C. Beckor
"Wissenschaftliéhe Darsteliung der Lebre von den Kirclienbu-

cbern. Frankfurt 1831. 8.

(o) Sobre este ponto
,
pode estudar-se com fructo o Direito

francez.

(p) Onn.Tiid.Scss.YII. De baptismo, OrlboJ. conf. Puit.

I.qu. 102. 103.
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decesso aos outros sacramentos (9). No entretanto, nos ca-

sos em que o baptismo propriamente dito (hapthmus flu-

minis) é impossível , é substituído pelo desejo sincero de

ser unido a Deus (baptlsmusflaminis) (r), ou pelo martyrio

pela féchristan (baptismus sanguinis) (s) ; porem estas duas

espécies de baptismo nao sam. sacramentos. A matéria do

baptismo é necessariamente a agua natural (t) , e a forma

consiste nas palavras sacramentaes pronunciadas por Jesus-

Christo (w). Quanto ao mais, para a validade do acto, é in-

differente que o baptismo se verifique por aspersão, ablução

ou immersão, e cada confissão segue a este respeito seu cos-

tume (v). O baptismo administrava se primitivamente debai-

xo da inspecção directa do bispo (?<;); alem disso mais para o

diante foram designadas diversas Egrejas em cada diocese para

seconferir este sacramento (,r), e insensivelmente passou para

as attribuiçoens dos paroebos (?/) .Os diáconos não podem bap-

tisar senão na falta de presbyteros. Em caso de necessidade,

o baptismo administrado por um secular, por uma mulher,

mesmo por um hereje
, judeu ou pagão é valido, se se ve-

rificou na forma prescripta ese o baptizante tinha a tenção

que a Egreja liga a este acto (%). Ninguém pode validamen-

te) C. 1 . .3. X. de presbyt. non baptiz. (3. 43), c. 2. decognat.
spirit. in VI. (4. 3).

(r) C. 34. 149. D. IV.decons. (August.c. a. 412), c. 2. X. de
presbyt. no ti baptiz. (3.43).

(s) C. 34. D. IV. de cons. (August.c. a. 412), e. 37. eod. (Gen-
nad. c. a. 402).

(/) C. Ã.X.debaptism. (3.42).
(v) C.S3.D. IV.decons.(Zachar.a.748),c. 86. eod. (Idem a.

746), c. l.§4.Xde summ. trinit.(l. l),c. 1 .X. debaptism.(3.42).
(v) C. 79.D.IV.decons.(Can.Apost.50),c. 81.eod. (Hiero-

nym.a. 386),c. 78.ood.(August. c.a.41Ô), c. 80. eod. (Gregor.
I* a. 501), c. 85.eod.(Cone.To!et.IV.a. 633).

(to) A prova no § 1 34. Nota b.

lx\ Conf. •§ 142.

(y) Act. VIII. 12. ,c. 13. D. XCIII. (Gelas. a. 494), C 19. D.
IV. de cons. (Isidor.c. a. 610)

(*) C. 21. D. IV. decons. (Augustin. e. a. 392), c. 23. eod.
(Isidor. c. a. 630), c. 24. eod. (Nico!. I. a. 866), c. 1 . § 4. X. de
fumm. trioit.(í.í), Cone. Trid. Scss. VIL Can.4. de baptisin.
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te baptisar-se a si-mesmo, porque basta o baptismo de de-

sejo (a). O baptismo confere-se não só aos adultos, mas tam-

bém aos infantes, segundo o uso da mais remota antigui-

dade (b). Somente estes devem estar vivos com forma hu-
mana , e pelo menos saírem em parte do seio da mãe (c).

Quando ha motivo de duvidar, por exemplo a respeito dos

expostos, se o baptismo foi administrado e validamente,

baptisa-se (d) debaixo de forma condicional (e). Aquelle que,

nascido de pães christãos, foi educado entre christãos, pre-

sume-se baptisado em quanto nao houver prova completado
contrario (/)» O ensino da fé christan precede o baptismo

nos adultos (g) ; nos infantes segue-o> porem no seu baptis-

mo intervém padrinhos que respondem por elles , e tomam
por conseguinte a obrigação de velar para que sejam edu-

cados e instruídos no christianismo(/i). Esta obrigação tem

sido recordada por um grande numero de leis até nos tem-

pos modernos (i) ; e por conseguinte, não se devem admit-

tir como padrinhos senão pessoas capazes de a cumprirem (#)•

(a) C. 4.X.debaptism, (3.42).

(6) Cone. Trid. Sess. VIL cari. 12. 13. de haptism.

(c) Benediet. XIV. de synodo dioecesana Líb. VII. cap. V.
(cl) C. lll.D.IV. decons. (st&tuta eccles. antiq.),c. ti 3. eod.

(Leol.a.443), c. 112. eod. (Idem a. 451), e. 110. eod. (Gre^or.

II. a. 726).

(e) C. 2. X. h. t. (3. 42), Benediet. XIV. de svnodo dioecesa-

na. Lib. VII. Cap. VI.

(/) C.3.X. de presbyt. non baptiz. (3.43).

(g) C. 58. D. IV. decons. (Cone. Laodic. c. 372) , c. 60. eod.

(Cone. Carth. V. ca. 401), c. 55. 59. eod. (Cone. Brocar, c. a.

572). c. 54. 95. eod.(Rhaban. c. a. 847).

(h) C. 7. 8.76.77. 105. D. IV. decons. (August. a. 395-412),

c. 74. eod. (Isid. c. a. 610).

(?) Capit.I. Carol.M.a. 813. c. 18. , Cone. Paris. VI. a. 829.

Lib. I.c. 19., Statut Leodin. a. 1287. Tít. II. c. 9., Cone. Tornac.

a. 1481. c. l.,Conc. Warmiens.a. 1497. c. 19., Cone. Cólon, a,

1536. Part. VIL c. 4., Cone. Au»ust. a. 1548.C. 16.

,1 (k) C. 103. D. IV. decons. (Cone. Autissiod. a. 578) , c. 102.

eod. (Theodor. c. a. 680), Cone. Audomar. a. 1585. Tir. III. c. 6.,

Cone. Paderb. a. 1688. Part. II. Tit. II. c. 19., Cone. Culm. a.

1745, Cap. XV.
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Em razão do impedimento de matrimonio que nasce daaf-

finidade espiritual, não deve o menino ter mais d'um pa-

drinho e madrinha (/). O logar do baptismo é regularmen-

te a Egreja paroehial (??i) ; em quanto ao tempo nada é pres-

crito. Primitivamente a véspera de Páscoa e de Pentecostes

era consagrada aos baptismos dos adultos
;
porem este uso

perdeu-se e não ficaram vestígios senão na benção da agua

baptismal nos mesmos dias. As antigas e symbolicas cere-

monias que acompanhavam o baptismo sam ainda agora

observadas pela maior parte (n). O direito ecclesíastico dos

protestantes concorda na essência com o dos catholieos em
todos estes pontos (o).

§ S75. — IV. Da confirmação.

O sacramento da confirmação fortifica na fé recebida

pelo baptismo , e confere especialmente a graça de a con-

fessar com coragem (p). Consiste em uma uneção com os

Sanctos-Oleos precedida da invocação do Espirito-Sancto

e acompanhada de certas palavras. Segundo o exemplo dos

Apóstolos (q), o bispo é o seu único ministro ordinário (r);

porem extraordinariamente , pode ser delegado o simples

presbytero para a conferir (s) ; e na Egreja grega, o uso

tem feito d'ella uma attribuiçâo permanente do presbyte-

(l) C. 101. D. IV. de cons. (Walafr. c. a. 840) , Cone. Trid.
Sess. XXIV. cap. 2 . de réf« matr.

(m) Clem.un.h.t.(3. 15).

(n) C. 53. 61-70. 73. 78. 87-91. D. IV. de cons.

(o) August. Conf. Art. IX., Helvet. Conf. II. Art. XXI. T

Helvet.Conf. I.Cap.XX., Gallic. Conf. Art. XXXV., Anglic.
Conf. Art. XXVII., Scotic. Conf. Art. XXI. , Belg. Conf. Art.
XXXIV.

(p) C. 5. D. -V. de cons. (Rhaban. a. 847), Cone. Trid. Sess.

VII. de coníirm.

(7) Aet. VIII. 14-17.
(r) Innocent. I, epist. XXV. ad Decent. Eugub. a. 41 6. c. 3.

(6), c. un.§7.X.desacr. unct. (1. 15).
(s) C. 1. D. XCV. (Gregor. I. a. 594).
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rado (t) ; na Egreja latina pelo contrario , não pude verí-

ficar-se a delegação senão com auctorisação do papa, e en-

tão mesmo os Sanetos-Oleos de que o presbytero se ser-

ve devem ser benzidos pelo bispo (?,í). Antigamente con-

feria-se o sacramento da confirmação logo depois do baptis-

mo ; e na Egreja grega, ainda assim se usa ;
porem na Egre-

ja latina, exige-se pelo menos a edade de seteannos(v). A
separação dos dois sacramentos fez nascer a necessidade d^ns-

tituir padrinhos de confirmação. As suas obrigacoens, taes

como foram consagradas pelos concílios-, sam análoga» ás

dos padrinhos de baptismo. O baptismo e a confirmação

não «e repetem , e todos os fieis devem celebrar a seu an-

niversario. Os protestantes conservaram uma confirmação,

porem não como sacramento.

CAPITULO III.

DO CULTO.

§%7Q. — 1. Da celebração da Cèa. A) Forma primitiva.

WMÊÊÍM ponto central e essencial do culto é" a Côa instí-

jÉf a í% tuida mesmo por Jesus-Christo (w). Ella foi co-

11 (| Bi lebrada desde os primeiros tempos dochristianis-

â^^Jg mo (x) , e pela forma seguinte: primeiro lia-se

WWmM a Escritura-Sagrada, depois pregava o bis-

po , em seguida as oblaçoens
,
que constavam de pão

,

(t) Benerlict. XIV. de synodo diocesana Lib. VII. Cap. IX.

Innocent. III. pareço desapprovar este costume, c. 4. X. de

consuet. (t.4\ Porem este texto não falia no originai senão dos

presbyteros latinos residentes em Constantinopla.

(u) Benedict. XIV. de sínodo diueccsana. Lib. VIL Cap*

VIL VIII.

(v) Benedict. XIV. desynodo dicecesana. LiVVII. Cap. X.

(w) Matíi.XXVL 26-^ií., Marc.XIV. 22-24., Luc. XXII.

19. 20.

(ar) Act. II. 42.
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vinho e agua, eram apresent idas pela comm um, consagia-

das pelo bispo com oraçoens e acçoens de graças, e repar-

tidas entre os fieis presente?, ou enviadas aos auzentes por

intermédio dos diáconos (v/). Por conseguinte esta solemni-

dade compunha se de quatro partes ( istinc tas : a primeira

comprehendia as ifistrueçóens a que podiam assistir nâo

só os cathecumenos , senão ainda os' judeus, os hcrejes e

pagãos (z) , salvo o serem despedidos por intimação pu-
'

blica quando estas terminavam (a). Na segunda figu-

ravam as oblaçoens de pão e vinho que apresentava cada

fiel para suprir as necessidades do eulto (b). Tirava-se pri-

meiro uma parte para a consagração; o resto era posto de
parle e repartido entre os clérigos e os pobres (c). A Egre-

ja d'Oriente tem conservado este antigo uso da oblação eia.

sua forma primitiva. A terceira parte continha a Eucharistia,

na qual a voz do presbylero, em conformidade com as palavras

de Chrislo (d), operava no altar a transsubsianciação do pãoe
vinho em corpo e sangue de nosso Senhor (c)

?
os quaeseram

(y) Justlnus Martyr. (j 163) Àpólog I. 67. Die solis omnes qui
in oppidis vel agris morantur convenient in eundem locum. Dein-
de-corninentaria apostolorum et seripta Prophetarnm ,

quantum
pertempuslicet, leguntur.— Lectore quieseente, Piaesidens ora»-

fionem qua populum instruit , et ad eorum qme pulehra sunt
imitationem adhortâtur , habet. Turo siniul consurgímus Òm-
nes , et precationes fundimus et sicuti jam dixiinus finitis pre-

cationibus nostris pauis otíertur et vinuih et aqua. Consi-
militer praepositus ipse, quantum potest, vota et gratiarum ac-

tiones effundit , et populus fauste acclamat, dicens ; Amen. Et
distributio communicatioquefit eorum, super quibus gratiáe sunt
acta;, cuique praesetiti ^ absentibus vero per Diáconos mittitur.

(») C. 67. c. 1. de cons. (Statuta eccles. antiq.).

(a) Isidor.Hispal. Origin.VI. 19.

(6) Conf. Cone. Carth. III. a. 397. c. 24. (c. 5. D. II. cie

tons.), c. 2. 8. D. XC. (Statuta eccles. antiq.) c. 73. D. I. de
cons. (Innoc. I. a.,4.16.), c. 6. D. II. de cons. (Cone. Trull. a. 692).

{() Benedíct. XIV. de Svuodo digecesaiià. Lib. V. Cap.
VIII. N.° I. II. Todavia unia porção era benzida édestribúid*
debaixo do nome d'eulogia áquelles que não estavam prepara-
dos para receber a Eucharistia: Ducange Gloss. V. Eulogiá.

(d) Joann. VI. -54-59.

(c) O dogma da presença real acha-se estabelecido emíenat.
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offerecidos a Deus como verdadeiro sacrifício da nova aí*

liança (/). Finalmente a quarta parte era a communbão ?

ou a distribuição das espécies consagradas , entre os fieis*

Quando as communs se dilataram, esta solemnidade, con-

servando absolutamente o que continha d'es5encial, tomou
sucçessivamente uma forma mais extensa.

§ ifj.— B) Da communhâo.

Greg. TIT. 41. Decelebratione missarum et sacramento ettcharis»

tiaí et dívinis ofíiciis, III. 44. De custodia eueharistis, chris-

matis, et aliorum saeramentorunu

Primitivamente todos aquelles que estavam presentes

ao sacrifício recebiam a comrnunhão. Mais para o diante,

a extensão dada ao culto em virtude doaugmento das com-

muns, fez nascer usos diversos (g), e como em todo o caso

se fazia mister um limite, mandou-se a todo o fiel que com-

mungasse pelo menos nas três festas grandes do anno (Ji) ,

ou, segundo uma disposição mais recente, pelo menos uma

(t 110) ad Smyrn. c. ?.- , Justin. (f 163) Apolog. I. 66., Ire-

nasus (t20l) contra lueres.IV. 18. 33. V. 2., Cyprian. (f 258)

epist. LIV. ad Cornei, epist. LXIII, ad Caeeil. , c. 38. D. II,

de cons. (Ambros. c. a. 280) , c. 40. 43. 55. 69. eod. (Tdem c*

a. 384), c. 35. eod. (Eucher. Lugd. c. a. 440), c. 73. eod,

(Gregor. I. a. 593) c. 34. 41. eod. (Lanfrane. a. 1059), c. 1.

& 3. X. de summ. trinit. (1. 1) , Cone. Trid. Sess. XIII. cap«

1. 2. 3. 4. et can. 2. 3. 4. de enchar. sacram.

(j) Este ponto de vista é apresentado em Justin. (f 163)

Tryphon c.41. 117., Irenaeus (f 201) coutra hseres. IV. 17. 18.,

c. 2. 3. D. II. de cons. (Cyprian. a. 254), c. 50. 53. eod. (Hi-

lar. c. a. 384), c.73. eod. (Gregor. I. a. 593), c.71. eod. (Pas-

chas. Radbert. C. a. 818), c. 37, 52. eod. (Lanfrane. a. 1059),

Cone. Trid. Sess. XXII. cap. 1. 2. et can. 1. 3. de sacrif. mis-

sse.

(q) C. 13. D. TI. de cons. (Gennad. c. a. 492).

(h) C. 19. D. II. de cons. (Cone. Agath. a. 506), c. 16. eod,

{Cone. Turon. III. a. 813), c. 21. eod, (Cap. incert.).
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^ez por anno, pela Páscoa (i). A principio dava-se a Eu-

charistia debaixo de duas espécies 5 todavia não era indis-

pensável (Ár), porque segundo adoctrina constante da Egre-

j«, Jesus-Christo está lodo inteiramente em cada uma. Por

isso, desde os primeiros tempos , não se dava senão o pão

consagrado^ ou somente a espécie de vinho aos meninos re-

eem-nascidos, especialmente durante as perseguiçoens, e mui-

tas vezes também nas enfermidades. Assim se introduziu

paulatinamente e por muitas razoens, na Egreja latina, o
uso de não administrar a Eucharistia senão debaixo da es-

pécie de pão (/). Pelo contrario os Orientaes tem conser-

vado a Conlmunhão debaixo das duas espécies. A princí-

pio o pão de (Jue se serviam para a Eucharistia podia set

de toda a fornia e grossura
;
porém mais para o diante foi

preparado debaixo d^ima forma determinada, e discernido

por signaes particulares, o que ainda agora se Verifica na
Egreja d* Oriente-. A distribuição do pão, debaixo d'esta

forma, entre um numero indeterminado de fieis não deixa-

va de offerecer muitas dífficuldades ^ d'ahi proveio o uso %
na Egreja latina , de não consagrar paia a Eucharistia se-

não rodinhas mui delgadas de massa de trigo sem fermen-

to, que substituem agora os pães d 'oblação (o&Zos/ci). A Eu^
charistia deveria administrar-se sempre regularmente duran-
te a missa, como celebração commum da Cèo, e, segundo
a disposição dosrituaes, immediatamenle depois dacommu-

(i) C. 12. \. àe pcenít. (5. 38), Cone. Trid. Sess. Xííí/
can, 9. de Euchar.

(k) O c. 12. D, II. decons, (Gelas. c. a. 495) diri*e-se uni-
camente aos presbyteros que recusavam comiimn^ar debaixo da
espécie do vinho, em conformidade com uma opinião herética
«Teutão.

(1) Cone. Trid. Sess. XXI. eap. í. 2. 3. et can. 1.2. 3. de.
comrauu. sub utraq. speciej, Benediet. XIV. de Svnodo dicece-
sana Lib. VI. Cap. IX. Todavia é permittido ao papa conce-
der acommunhào debaixo das d u<is espécies, pôr motivos crave-,
á uma pessoa ou a um povo, Cone. Trid. Sess, XXII. Dccret»
super petitione concessionis calicis,

w. ir. job.
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nhao do presbytero. Porém, como desde os primeiros tem-*

pos se deu em separado aos enfermos, e consequentemente

também se conservou para elles, não é impossível recebe-la

fora da missa. Na essência ha ainda n'isso mesmo commu*
nhão d^cto

,
porque a Eucharistia foi anteriormente con-

sagrada na missa. A Communhão era antigamente admi-
nistrada pelos diáconos (?n) ; actualmente é sempre por um
presbytero. A disposição que o sujeita a obter permissão es-

pecial do parodio para isso (n) não é já observada senão no

tempo de Páscoa e para a administração doviatico. Ocom-
mungante deve possuir a instrucção proporcionada , estar

absolutamente em jejum (o) e purificado pela penitencia de

todos os peccado3 mortaes (p) ; no entretanto o presbytero

não pode recusar a communhão áquelle que conhece queé
Indigno dMla, se este lh'a pedir publicamente, e a sua in-

dignidade nao fôr notória (q). Ouso de dar a Eucharistia

aos meninos logo depois do baptismo perdeu-se ha mui lo

tempo na Egreja latina (r), porém subsiste ainda na Egrc-

ja grega. Em conformidade com o antigo uso da Egreja,

os enfermos recebem a communhão como alimento de via-

gem ou viatico (s) ; é por isso que a Eucharistia deve con-

servar-se sempre em deposito na Egreja (t). Os proteslan-

(m) C, 14. D. XCIII. (Cone. Nicam. a. 325), c. 18. eod.
(Statuta eccles. antiq.), c. 13. eod. (Gelas. a. 494).

(n) Ciem. 1. de privil. (5. 7).

(o) C. 49. D. I. de cons; (Cone, Cartfc. III. a. 397) , c. 54/
D. II. de cons. (Àugust. c. a. 400).

(p) C. 64. D. II. de cons. (August. a. 412), c. 13. eod/
(Gennad. c. a. 492), Cone. Trid. Sess, XIII. cap. 7. deeuchar*

(q) C. 95. D. II. de cons. (Cyprian. c. a.45G) , c. (57. eorl.

(Atfgust. a. 412), c. 2. X. deoff. jud.ordin. (l. 31), Benedict.-

XIV. de Synodo dioecesana. Lib. VII. cap. XI. N.° III-VIU,
(r) Cone. Trid. Sess. XXI. cap. 4. et can. 4. de commirn.
(s) C. 9. c. XXVI. q. 6. (Cone. Nicccn. a. 325), c. 0. eod.

(Statuta eccles. antiq.), c. 7. eod. (Cone. Arausic. I. a. Ill),
c. 6. eod. (Cone. Braear. c. a. 572), Benedict. XIV. de Syno-
do dionecesana Lib. VII. cap. XI. XII.

(t) C. 93. I). II. de cons. (Cone. Wormac. c. a. 020), e. 1.
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tes tem conservado a Cèa como sacramento e commemora-

ção commum., e restabeleceram a distribuição debaixo das

duas e pecies (u). Negam a transubstanciação das espécies pe-

la consagração do sacerdote; fora d'isso a confissão d^u-
gsburgo admitte uma presença real do corpo e sangue de

Jesuí-Christo na Eucharistia e os mesmos reformados uma
communicação inexplicável e sobrenatural do corpo e san-

gue 0).

§378.— C) Da missa.

Greg. III. 41. Ciem. III. 14. De celebratione missarum et sa-

cramento eucharistiae et divinis oflieiis.

A missa é a antiga liturgia, com a unica differen-

ça que a participação da commum não é já considerada

como essencial, porem sim como accidental ou como pura-

mente espiritual. As coudiçoens de celebração sam um bis-

po ou um presbytero executando o sacrifício em virtude do

poder conferido por Christo (w)
;
pão, vinho e agua, que se of-

ferecem e se consagram (a;); finalmente a consummação does-

tas espécies pelo presbytero^). Primitivamente a missa (z)

X. de custod. euchaf. (3. 44), Cone. Trid. Sess. XIII. cap. 6.

et can. 7 . de euchar.

(u) August. Conf. Tit. III. de missa , Helv. Conf. I. cap.

XXL, Anglic. Conf. Art. XXVIII. XXX., Scotic. Conf.
Art. XXII.

(v) August. Conf. Art. X., Helvef. Conf. II. Art. XXII.,
Helvet. Conf. I. cap. XXL, Gallic. Conf. Art. XXXVL
XXXVII., Angl. Conf. Art. XXVIII.

(w) Cone. Trid. Sess. XXII. cap. 1. et can. 2. de sacrif.

jnissae.

(x) C. 2. 3. D. II. de cons. (Cyprian. a. 254) , c. 5. eod.

(Cone. Carth. III. a. 397), c. 83. eod. (Ambros. a. 384), e. 8.

13. X. de celebr. miss. (3. 41) , Cone. Trid. Sess. XXII. cap.

7. de sacrif. missae.

íy) C. 11. D. II. de cons. (Cone. Tolet. XI. a. 681), Cone.
Trid. Sess. XTIL cap. 8. et can. 10. de éuehar.

(c) Missa catechum^novunij missaJídeMimi designava a prin-
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era na verdade uma reunião (coUecta, synaxls), onde se di-

rigiam os fieis para o sacrifício e comm unhão, e a Egreja com
o mesmo espirito emite o voto de que ainda hajam com-
jnungantes em todas as missas (a). Porem a idèa de sacrifí-

cio, que se basea na essência da Eucharistia, e muitas ra-

^oens de facto conduziram a separar os pontos de vista pre-

cedentes, e assim se introduziu muito cedo o uso de cele-

brar missas rezadas , mesmo em presença de poucas pessoas

esern que nenhuma commungasse, porque os assistentes re-

puta-se que commungam espiritualmente, e que o sacri-

fício não éofferecido somente pelo sacerdote, porém por to-

dos os (íeis (6). Em todos os casos, é necessário pelo me-
nos um acolv to ](c) . A antiga missa publica dos fieis ain-

da é representada pela missa conventual, que se celebra to-

dos os dias ou pelo menos nos domingos, a hora fixa

(d), e, em conformidade com o antigo uso, é acom-
panhada d^ma pratica sobre o Evangelho (e). O afrouxa,

jnento da piedade fez estabelecer a obrigação dos fieis assis-

tirem pelo menos nos domingos e festas de guarda a uma mis-

sa^, e particularmeate á missa conventual (g). Em quan-

cipio unicamente as palavras finaes pelas quaes o diácono despe-

dia o povo, c. 67. D. I. de côas. (Statuta ecetes. antiq.) Tsidor.

Origin. VI. 19. Porem este termo, desde o século IV, também
se applica ao ofíício divino tolo. Dtiçange Glossar. V. Missa.,

(a) Cone. Trid. Sess. XXIL cap.o. desacrif. missas, Const.

Certiores Benedict. XIV. a. 1742.

(ò) Cone. Trid. Sess. XXII. cap. 6. etcan. 8. desacrif. missae.

(c) Cone. Mogjuat. a. 813. c. 43., Cone. Paris. VI; a. 829.

Part. I. c. 48., c. 61. D. I. de cons. (Cap. incerfc. saíe." noni).

(d) C. 52. D.Tl. de coDs.thcoJulf. c. a. 797., Const. cura

semper Benidicti XIV. a. 1744.

(e) Cone. Trid. Sess. XXII. cap. 8. de sacrif. missaí. Sess,

XXIV. cap. 7. de refor.

(/) C. 64. D. I. de cons. (Cone. Agath. a. 506),c. 65. eod.

(Cone. Aurel.I. a. 511).

(g) C. 52. D. I. decons. (Theodulf. c. a. 797), c.4 5. c.IX.

q. 2. (Cone. Nannet. c. a. 805), c. 2. X. de paroch. (3, 29), o.

Z. Extr. comm. de treuga (1. 9)'. One, Trid. Sess. XXII. De-
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to aos dias de celebração , nunca se fixou coisa alguma ; é

por isso que o uso sobre este ponto é differente. Desde o*

tempos mais remotos consagra-se na Egreja latina todos o*

dias, salvo Sexta-feira-Sancla; na Egreja grega, não se con-

sagra durante a quaresma senão nos sabbados e domingos;

nos mais dias, servem -se do pão anteriormente consagrado

para a communhão, como entre Ob latinos na Sexta-feira-

Sancta. A hora da missa é de manhan até o meio dia , e

o presbytero celebrante deve estar em jejum desde a meia

noite (h). O antigo uso de celebrar a missa de noite não

se conservou senão na festa do Natal. Antigamente podia um
presbytero celebrar varias missas no mesmo dia (i) ,* mais para

o diante, para previnir os. abusos, foi esta faculdade suppri-

mida; salvo em casos de necessidade (fc). Alem d^ssotodoj

os presbyterossam obrigados a dizer missa pelo menos nos do-

mingo? e festas de guarda, afim de que os fieis não careçam

d'occasioens de cumprir os deveres do culto (/). O logar deve

ser regularmente consagrado ou benzido (m). Os bispos go-

zaram sempre do privilegio de celebrar nas suas capellas do-

mesticas (rz), ou de viagem , em casa alheia em um altar

cretum de observandis-etevitandis in celebratione missae. A obri-

gação d'assistir a missa conventual caiu por toda a parte diante
diurna pratica contraria. Benedict. XIV. de Svnodo djuecesana
Lib. XI. Cap. VIV. N.° VII-XTII.

(h) Benedict. XIV. desynododicecesana. Lib. VI. Cap. VIII.
N.o IV-XI.

(i) C. 11. D. II. de cons. (Cone. Tolet. XII. a. 681).
(k) C. 53. D. T. de cons. (Alexand. II. a. 10(55), c. 3. 12.

X. h. t. (3. 4). Benedict. XIV. de synodo dicecesana Lib. VI.
Cap. VIII. N.° I-III.

(/) Cone. Trid. Sess. XXIII. cap. 14. de ref.

(m) Nov. Just. 53.pr.,c. 33.D. I.de cons. (Cone. Aurel.ín-
cert.), c.34.eod.(Conc. ,.Trullan. a. 692), Capit. Reg. Francor.
Líb.V.c. 383 , Cone. Trid. Sess. XXII. Decret.de observ. in ce-
ie©*, miss. Este decreto também supprimiu o privilegio concedida
aos Regulares no c. 30. X. de privil,.(5. 33); V, Const. Magno Be-
nedictiXIV. a. 1751. §28-33.

(») Const. Magno Bshedicti XIV. a. 1751. §1. 2.
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portátil (o); demais d'isso, a concessão (Toratorios particu-

lares com faculdade de celebrar a missa rfelles não pôde di-

manar senão do papa, e não se concede senão com muitas
restricçoens (p). Finalmente as ceremonias da missa tem
por objecto fazer sobresair quanto é possível a grandeza d'es-

ta solemnidade e elevar o espirito á meditação do mistério

ineffavel (q). Desde os primeiros tempos , existiam incon*

testavelmente ceremonias análogas; porem nãosam exacta-

mente conhecidas, porque as obras litúrgicas, que os tem-
pos posteriores attribuiram aos apóstolos e evangelistas, sam
apocryfas. Também não havia uniformidade rigorosa no ri-

to. No entretanto os concílios provinciaes procuraram desde

muito cedo fazer prevalecer a liturgia da Egreja metropo-

litana (r) , e os papas a da Egreja de Roma (s). D'ahi se

seguiu uma liturgia hispanholla ou mozarabica, uma litur-

gia gauleza. uma de S. Ambrozio, e uma romana. A ul-

tima foi introduzida por Ca^los-magno no império franco (£),

e no tempo de Gregório VII no Aragão, depois no resto

da Hispanha (u). Hoje faz-se uso geralmente do Missal ro-

mano publicado por Pio V em 1570, segundo o voto do

concilio de Trento (»), e retocado por Clemente VIII em
1604. No Oriente, seguem ordinariamente a liturgia de S.

(o) C. 12.deprivileg. ia VI. (5.7), Const. Magno Benedicti

XIV. a. 1751. § 3-8.
'

{p) Const. Magno Benedicti XIV. a. 1751. § 9-27.

(q) Cone. Trid.Sess.XXTI. cap. 5.etcan. 7. 9.desacrif. miss.

(r) C. 31. D. I.deeons. (Cone. Epaun. a. 517), e. 31. D. II.de

cons. (Cone. Gerund. a. 517). c. 13. D. XII. (Cone. Tolet. IX. a.

675).
(s) C. 11. D. XI. (Innocent. I. c. a. 416).

(t) Capit. I. Carol. M. a 789. c. 78., Capit. III. a. 789. c.

7.8., Capit.. I. a. 805. c. 2.

(u) A liturgia mozarabica é* ainda excepcionalmente obser-

vada em algumas egrejas, em virtude d' uma fundação do cat-«

dial Ximenes.
(v) Cone. Trid. Sess. XXV. De Índice librorum,
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Basílio, e em certos dias a de S. Chrysostomo. usd de

conservar a Eucharistía em deposito fez nascer na Egreja

latina o de a expor á adoração nas egrejas em nionstran-

cias ou custodias, e de o levar solemnemente em procis-

são (io). Na Egreja grega, esta solemnidade não tem logar

senão na quaresma , tempo em que se leva ao aliar o pão

consagrado, e ainda é encoberto. Os protestantes rejeitaram

a missa como sacrifício (a?)
;
por conseguinte , o slmj culto,

quando não commungam
3
limita-se a simples oraçoens com

pregação.

§279.— D) Das retribuiçoens efundaçoens de missas (?/).

A Eucharistía, debaixo do ponto de vista do sacrifício, in
sempre considerada como particularmente efficaz para aquel-

les que tinham subministrado asoblaçoens esido recommen-

dados ás oraçoens do celebrante [%)\ Os moribundos, com
este espirito 5 legavam oblaçoens (a), ou então seus herdei-

ros apresentavam -as por elles (6). Estes dons consistiam a
principio em pão e vinho; mais para o diante, não se sabe

cm que época, substituiu-se-lhe dinheiro, que se repartia

(w) Gregor. Turon. de gloria martyr. T. 86. , Cone. Bracar.
III. a. 675. c. 6.Cone.Trid. Sess.XIII. cap. 5. etcan. ôdeeuehar.

(x) August. Conf.Tit.III.de missa, Helvet. Conf. I. Cap.
XXI., Anglic. Conf. Art. XXXI.

(y) Esta matéria é consummadamente tratada emBenediet.
XIV. de Synodo dicecesana Lib. V. Cap. VIII. IX.

(z) A prova encontra-se já -em Cv prian. (j" 258) epist. LXIV.
ad cler. et pleb. Furn. eonsíst., Innocent. L epist. XXV. c.2.

(5). ad Decènt. Eugub. a. 416. (c. 73. D.I. decons.).
(a) C. 9. c. XÍIÍ. q. 2. (Statuia occles. antiq.), c. 10. eod.

(Cone. Vasens. a. 442). c. 11. eod. (Cone. Agath. a. 1506).
{b) Tertullian. (j"215) de corona e. 3. de exhorí. castit. e*

II. de monogam. c. 10., c. 49. D. I. de tons. (Cone. Carth.
III. a. 397), e. 6. c. XXVI. q. 7.(Sta!uta eccles. antiq.). c. l!>.

23. e. XIII. q. 2. (Augustin. e. a. 12 tY ' Const. Apost. VIJí.
41-4?.
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egualmenle entre os clérigos; finalmente sobreveio ouso áè
mandar dizer por um padre a missa com tenção detei mi-
nada, e de lhe entregar a offerenda a elle só em guisa de
retribuição (c). Este uso ainda hoje subsiste*, somente com
muitas disposiçoens et medidas destinadas a previnir as em-
presas da cobiça (tf).. A regra dos Jesuítas prohibefihee mes-

mo absolutamente o aceitar emolumentos pelo exercício de

funeçoens ecelesiasticas, Frequentes vezes se fizeram legados

e íundaçoens para, das rendas, se dizerem missas de tenção

no dia anniversario do enterro, ou mais vezes (e). Estas íun-

daçoens , segundo o theor do titulo constitutivo, sam pio-

priedade da família (f) ou da fabrica. Em ultimo caso»

quando um ecclesiastico deve ser sustentado da fundação *

cila pode fazer matéria d'um beneficio, e se nenhuma ou-

tra obrigação lhe está adherente, tem éale beneficio o no-

me de beneficio simples no sentido mais estricto. A aueto-

ridade ecclesiasticaj por motivos graves, pode mudar o des-

tino das íundaçoens de missa pertencentes á Egreja (g)<

§ L280. — II. Da penitencia. A) Caracteres constitutivos.

Greg, V. 38. Sext. V, 10* Ciem, V* 9* Extr. eomm. V. ft

De poenitentiis et remissionibus.

O baptismo restabelece a união entre Deus e o ho-

mem separado d
,

elle pelo peccado original; Jesus-Chrisío

deixando egualmente á Egreja o poder de ligar e desli-

gar (/*), instituiu um meio de apagar os peccados comine*

(c) Este uso estava já perfeitameu te estabelecido no século

VIII, Itegula Chrodogangi, ant. c. 32.

(d) Cone. Trid. Sess. XXIÍ. Deere t. deobserv. iri eeleb. miss<

(c) O testamento de Rcm g o (| 533), arcebispo de Keims
i

subministra um exemplo d'isso.

(f) O & 211. subministra um exemplo d
1
isso.

(g) Cone. Trid. Sess. XXV. c. 4 de ref. ,
Bencdict. XIV.

de Syiiorlo diescesaná. Lib. V.eap.X.

(A) Jounn. XX. 21. 22. 23.
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íitjos depois do baptismo, e de reanimar pela certeza da recon-

ciliação, a alma abatida debaixo do peso de seus remorsos

(i). Ó beneficio d'este sacramento é subordinado a trescon-*

diçoens : um sincero e profundo arrependimento, umacon-i

fisbão completa (k) a um presbytero qualificado para o ou*

vir (/) , e a satisfação por uma expiação determinada (m).

Debaixo dá reunião d'estas três condiçoens^ o penitente

absolvido pelo presbytero acquire a certeza do perdão (n),

porem não a cfá remissão completa e simultânea das pena*

{emporarias pelas quaes Cada falta deve ser expiada para

com ajustiça divina (o). Estas foram as noçoens fundamen*

taes dasEgrejas d'Oriente e Occidente, desde o começo, a»

quaes lhe adaptaram uma disciplina diversa, segundo óí

{i) C 81. D.I. depeenit. (Augustin. ca. 415), Conc.Tricíi
Sess. XIV. cap. 1. 2. et can. 1. 2. 3. de peenit.

(k) A necessidade da confissão oral é apoiada com um tãtf

grande numero d 1auctoridades
%
antigas, que só ha

;
embaraço çnx

âs escolher. V : especialmente Origeií.
("f

234) ia Psalm. XXX.VI1.
nomil. II. ri.'6'., fcvpriatí. (J258) delapsis p. 382. 383. ed.Ve-
net., c. 4. 6. XXVi. q. 7. (Cone. Laodic. c. a. 372), c. 52. D;
1. de peenit. (Ambros. a. 374), c. 38. eod. (Idem a. 375), c. 39:
eod. (Idem a. 380), c. 72. eod. (Hieronym. a. 390), c. 40. 41*
eod. (Chrysostom. c. a. 400), c. 85. eod. (Augustin. c. a. 415)
c. 88. eod. (Idem c. a. 428), e. 49. eod. (Leol. a. 452), c. 89,
eod. (Iderri a. 459). Os adversarias irivocarii Chrysosfòm. hornilt

XXXI. in Hebr. Porem este texto não tem relação evidentemente,
como já observa Gracia no' no c. 87. D. I. de peenit., senão com a
questão, da necessidade d'uma confissão publica diante da com-
muirí. Para a intelligencia do commentario de Graciano sobrei
Necessidade da confissão oral. cons. Sarti de olaris arehigymnafrv
Bononiens. professor. T. I. P. I. p. 273.

(i) C. 51. D. I. de poenit. (Ambros a. 375) , c. 78. eoçi.

(Idem a. 378) j c. 85. eod. (Augustin. a. 415) , c. 61. 89. codV
(Leo 1. a. 459).

(m) C. 5íi. D. I. de peenit. (Ambros. a. 374), c. 76. eod*
Íídem c. a. 387), c. 66. eod. (Hierumm. a. 408), c. 84 eod*
Augustin. c. a. 401), c. 63. eod. (Idem a. 428).
(n) Cone. Trid. Sess. XIV. cap. 3. 4. et can. 4. 5„6. depõe*

int.

c
(o) Ò.42.D. I. depeenit. (Augustin. c. a. " 9 ), Conc.Tnli

'-C*s. XTV. cap. 8. 9. et can. 12. 13. de poéuit.

vv. u n
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tempos. Pelo contrario , os protestantes rejeitaram a pertH

tencia com o sacramento. A confissão d'Augsburgo mantinha

todavia a absolvição do sacerdote, com differença dossym-

bolos dos reformados que declaravam sufficientes oarrepen-^

dimento e a confissão perante Deus (p).

§ S81.— B) Disciplina antiga e moderna.

As falias publicas eram sempre o objecto d'uma con„
fissão publica , e mesmo com frequência se confessavam as
faltas secretas publicamente por conselho do confessor, para
testemunhar a grandeza do arrependimento (7). Porem as

desagradáveis eonsequencias d'este ultimo uso fizeram com
que fosse muito cedo supprimido tíaÉgreja grega (V), e de-

pois naEgreja latina (s). Portanto agora a confissão é sem-
pre secreta. Ella deve versar sobre todas as culpas de que

se tenha conhecimento, pelo menos em quanto aos peccados

mortaes, e comprehender todas as circunstancias necessárias

para as fazer appreciar (/) ;
porém o confessor não deve re-

clamar o nome ou a designação das pessoas que tiverem par-

te delias (u). As penas das culpas publicas consistiam em
excommunhoens maiores ou menores, e em expiaçoens publi-

cas determinadas (v) ; estas mesmas penas eram ás vezes ap-

plicadas ás culpas secretas, todavia a sua expiação eratam-

(p) August. Conf. Art.Xl. XII. etAbus. mutat. Tit.IV.,
Helvet. Conf. I. Cap. XIV.

(q) Origen. ff 234) in Psalm. XXXVII. homil. II. n.° 6.

dá um testemunho formal d'isso.

(r) Pellicia de Christ. eccles. politia I>ib. V* Cap. I. § 3«

Cap. III. § 12.

(s) C. 89. eod. (Leo I. a. 4.59).

(t) C. 12. X. de pcenit. (5. 38) , Cone. Trid. Sess. XIV,
cap. 5. et can. 7. 8. de poenit.

(u) Benedict. XIV. Const. Suprema a. 17 1Ó. Const. Ubi
primum a. 1746. Const. Ad eradicandum a. 174G.

?
De svuodo

dioecesana. Lih. VI. Cap. XI, N.° I. II.

(u) Conf. § 13G.
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bém ordinariamente secreta («?). Emfim mais para o dian-

te, as penitencias publicas foram restringidas pelo uso ás cul-

pas publicas (x) ; è hoje a Egre.ja, ao passo que conserva a

antiga disciplina (?/), até mesmo auclorisa os bispos a con-

verter as ditas penitencias em expiaçoens secretas (%). A na-

tureza e a duração das penitencias publicas ou secretas de-

pendiam primitivamente do bispo ou do presbytero (a)

;

mais para o diante, loram cuidadosamente determinadas em
penitenciários. Porem de^de o século XI11, desviaram-se

d'estas ordenaçoens cuja severidade, e concepção não estavam

já em harmonia com os costumes. Portanto agora» a fixação

da penitencia foi novamente deixada áappreciação do con-

fessor (6). A reconciliação não tinha logar primitivamente,

salvo nos casos de necessidade enomíadamente o d'enfermi-

dade, senão depois da expiração do tempo frequentemente

tnui longo da expiação (c). Mas pouco a pouco vieram a
pronunciar immediatamente a absolvição das culpas secre-

tas debaixo da condição decomprir depois a penitencia im-
posta (cZ). Durante séculos, a piedade dos fieis tornou su-

pérfluas todas as disposiçoens sobre a frequência das conus-

(m) No Oriente, houve présDyteros confessores que vigiavam
a execução das penitencias por elles impostas. Com o tempo de-
Sappareceu este uso e se referiram completamente á consciência

dos fieis. Sócrates V. 19., Sozomen. VII. 16.

(x) Esta mudança já é assignalada porBenedict. Levit. Ca-
pitul. Lib. V. c. 11 1>.

(y) C. 1. 7. X. de poenit. (5. 58).
(z) Cone. Trid. Sess. XXIV. cap. 8. de ref.

(a) C. 5. c. XXVI. q. 7. (Cone. Carth. III. a. 397), ò. 4.

eod. (Cone. Laodic. c. a. 37*), c. 2. eod. (LeoT. a. 458], c. 84.

D. I. de poenit. (August. ca. 401), c. 17. D. III. decoíis. (In-

Hoc. I. a. 410).
(b) C. 8. de poenit. (5. 38), Cone. Tríd> Sess. XIV. cap.

e. 9.

(c) C. 9. c. XXVI. q. 6. (Cone. Nicam. a. 325\ c. 8. eod.
(Statutu eccles. antiq.), c. 17. D. III. de cons. (Tn,ioeent, I.

a. 4lf>).

(d) Statuta Konifac. a. 745. c. 31., Benedut. Levit. Capi-
-iul. Lib. VI. c. 200.
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soens ; o quarto Concilio de Latran foi o primeiro que fi-

xou o termo extremo dVrh anrrb(e). Tendo este sacramen-
to a sua origem no poder delegado por Jesus-Christo aos

Apóstolos, a sua administração pertence somente aos pres-

bíteros (/). Depois das penitencias publicas, a reconciliação

era regularmente pronunciada pelo bispo (g). As reconci-

lraçOenè que em eortos casos parecem ter sido effeCtuadas

por diáconos, sam dê natureza equivoca; ou irregularidades,

easconfiasoens a seculares, de que seviíam raros exemplos,,

eram simplesmente exercícios de piedade e abnegação (h)^

JLm razão da iurisdieção espiritual que, no sacramento da
penitencia, se exerce sobre uma pessoa determinada, todo

o- presbytero regular ou secular, para confessar, deve pos-

suir um beneficio com-eíicarga dalmas, ou ser auctorisudo-

pelo bispo (i). A- auctorisação exlende-sô á confissão pas-

chal, e o decreto do concilio de Latran, que exige- cpue es-

ta confissão seja feita ao parocho, está abolido por unr

uso contrario (fc). Para solidar a austeridade à& disciplinad-

os bispos , e acima d^elles o papa
,
podvm reservar para si

a absolvição de certos crimes ;- os presbyteros não os perdoam

validamente senão aos moribundos, salvo tendo delegação

especial (/). O ecclesiastico cúmplice d'um peccado d^m*

(e) C 12. X. dé prenil. (5. 38}.

(/) f. os textos citados i;tf§ 280. Nota l. Sobre este ponto?

se-baseam os cap. 6. e can. 9. 10. de pcenit. Sess. XIV. Concv

Trid.

(o) C. 1. 5. c. XXVI. q» 6. (Coíic. Carth. II. a. 390), C
14. eod. (Cone. Carth. III. a. 397) , c. 63. 64. I>. L. (Ctfnc.

Agatli. a. 506).
' (k) Benedict, XIV. de sínodo- dicecesana Lib. VII. cajk

xvi. n.° n-vr.
(i) Cone, Tiyd. Sess ^ XX III. éap. 15 de refv

(fc) Benedict. XIV. de synodo dicecesana Lib. XI. Cari,

XIV. N°I-VI.
(/) Cone. Trid. Sess. XTV. Cap. 7. et can. 11.- de pn?ni1\

JSenediet. XIV. de synodo dioecesana. LLb. V. cap. IV. Y. Os
casos reservados ao papa e am mui' numerosos antr^amení*» , c.

3. Kxtr. comm. de [cenit, (5. y). Agora os bispas tefrapoder.pd»
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«pureza lambem não tem poder de o absolver (m). Todo o

confessora obrigado, debaixo de penas severas, a guardar

rigorosamente o segredo das coisas que lhe forem confiadas

na confusão; e, sem consentimento do penitente, nada deve

divulgar que possa fazer descobrir a pessoa (n), Por este

motivo, um confessor não pôde nunca ser obrigado a depor

perante os tribunaes a respeito do que soube em confissão

(o)
,
porque um tal constrangimento tenderia á violação

•d
1um dever do seu ministério consagrado por juramento e

uni versaímente reconhecido. Demais d'isso, o* confessores

.segundo as circunstancias, e por meio da persuasão ou re-

cusa da absolvição, podem e devem mover os seus peniten-

tes a fazer conhecer aos tribuqaes os seus cúmplices.

§ 28&.— C) Princípios sobre as indulgências.

I. A verdadeira penitencia procura o perdão dos pec-

cados; porem como já observámos anteriormente, ella não

traz sempre a remissão de toda a pena temporária. II. To-
davia Deus pesa o mérito das boas obras em comparação
das penas merecidas , segundo as noçoens fundamentaes da
justiça. III. Portanto ha para as penas uma satisfação por

boas obras (q) , e toda a obra verdadeiramente meritória

leva já eomsigo cefta indulgência. IV". \ Egreja pode poii

x?om justa razão impor o comprimento de boas obras em
>ez de penitencia. E' o que ella fez

?
mormente depois cb

ra absolver de todos os casos, mesmo dos reservados á SanctavSó.
Cone. Trid. Ses?. XXIV. cap. 6. de ref.

(m) Eetedict. XIV, Const. Sacramentam a. 1741. § 4., De.
synodo dioece-ana L;b. VII. cap, XIV.

(n) C. 2. D. VI. de poenit. (Gregor. I, a, 600) , c. 12. <Jo

yoei.ir. (5. 38).

(o) Q. 13. X. de excess. preelat, (5. 31),

(p) A este respeito se referem Benedict. XIV, Const. Sa-
cramentam a. 1741., De synodo dioecesana Lib. VI. Cap. Xí
N.° IV-XIV.

.-

-

(//) Cone. Trid. Bess. VI, cap, u de juctiíWtíone.
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século VI II, quando a severidade das penas canónicas so-

fria inconvenientes na applicação (r). V. Demais d^sso a
Egreja, para estimular a devoção dos fieis, ou faze-los con-
correr para empresas pias, tem o direito de recommendar
certas obras como particularmente boas e meritórias. Ella
podeo-o fazer precisando simultaneamente a sua efficacia

,

e ligando-lhe uma indulgência determinada. VI. Uma boa
obra também pode consistir em dons pecuniários, seaquel-

3e dinheiro for destinado a um fim honesto. Conseguinte-

mente, a Egreja que, desde os tempos antigos, convertia

as penitencias em esmolas
,
pode também applicar indul-

gências aos subsídios para a construcçao d'egrejas ou pon-

tes, para soccorro dos pobres, e livramento de paizes cbris-

iaos do jugo dos infiéis (s). Vil. Afirn d 'elevar o espirito

á concepção da grande communhão visível e invisível, que
faz essência da Egreja, também esta pode prometter indul-

gências ás pessoas que concorrerem piedosamente para al-

guma de suas solem nidades (t). VII f. Em conformidade

com os termos das concessoens , e do modo como se deve

precisar no ensino religioso, a Egreja não concede indul-

gência senão como remissão d'uma pena merecida, e pre-

suppoem a pena já apagada pelo arrependimento, confissão

e penitencia. Portanto foi falsamente aceitada de conceder

as indulgências pelo perdão dos peccados , mesmo futuros.

IX. As indulgências sam úteis (u) por estimularem á pe-

nitencia e á emenda do homem, á reparação do mal com-

(r) Conf. § 186.

(s) C. 4. 14. X. de peenit. et remiss. (5. 38).

(<) Por exemplo á sagracão d ,um bispo , á consagração d'u-%

Tna egreja, c. 14. X. de peenit, (5. 38). Sobre este ponto se ba-

sca a grande indulgência do Jubileu , tempo commum de peni-

tencia para toda a ebristandade. O intervallo dos Jubileus foi

iixado por uma constituição de Bonifácio VII , datada de 1300,

em cem annos : por Clemente VI em 1349, em quinze:, por Ur-
bano VI, em trinta e três

:,
por Paulo II em 1470 e Sixto IV

em 1473, em vinte cinco annos ^ c. 1. 2. 4. Extr. comm. d^
peenit. et remiss. (5. 9).

(u) Cone. Trid. Sess. XXV. Decreium de indulgentiis*



DIREITO ECCLESIASTICO. 167

tnettido e ao comprimento de boas obras (t>). X. Não se

pode contestar a utilidade das indulgências sem negar ao

mesmo tempo o mérito das boas obras e a sua utilidade para;

a salvação (to). XI. A objecção de que as indulgências ele-

vam demasiado , em relação a Deus , o mérito próprio do

homem é previnida pela Egreja que, segundo a sua lingua-

gem expressa, funda em ultima analjse a efficacia das boas

obras somente sobre os merecimeetos de Jesus Christo (x) »

e conseguintemente colhe também as indulgências no the-

soiro dos méritos do Salvador (y). XII. A Egreja, nosen-

tido mais elevado, forma um corpo mystico unido pclacha-

ridade e oração, em que tudo é commum ; desde então,

também é exacto dizer que os méritos dos santos e das al-

mas piedosas tem egualmente parte nas indulgências. XI li.

As indulgências devem conceder-se com circumspecção se-

gundo as necessidades e a maneira de sentir da época , e

principalmente para excitar á pratica das altas virtudes

christans. XIV. Sem duvida que se pôde abusar das in-

dulgências; porem não é isso razão para se abolir o seu uso

bão, e a Egreja faz todos os seus esforços para reprimir os

abusos d'ellas. Os confessores devem ser convenientemente

instruídos n'esta matéria (%) , os bispos proscrever as in-

dulgências apocryfas , e sobre este ponto , tomar o pare-

cer da congregação dos ca rdiaes instituída para este fim (a).

O officio dos queslores em particular
,
que consistia era

(v) Se os governos quizerem convencer-se d'isto , basta que
mandem fazer pelos bispos um njapa das restituiçoens dos bens
alheios que no tempo de Jubileu se tem verificado por meio da
confissão.

(n>) Sobre a origem e progresso d'esta famosa controvérsia

,

V. K. A. Menzel Neuere Geseliiehte der Deustclicn I. 49. 50*

77. 144. 145. II. 165-73. IV. 73-83. 168-90.298-313.361-69.
(x) Cone. Trid. Sess. XIV. cap. 8. de poenit.

(y) C. 2.Extr.comm. de poenit. et remiss. (5. 9).

(.*) Conf. a Constit. Apostólica Benedicti XIV. a. 1749.

(«) Cone. Trid. Sess. XXV. Decretum de indulgentjis, Be-
nedicti XIV. de svnodo dioecesana Lib. XIII. Cap. XVIII. N.°
Í-1X.

J '
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pregar as indulgências e recolher as piedosas liberalidades

que ellas occasionavam , foi muito cedo limitado e final-

mente supprimido (6), em razão da maneira escandalosa»
como era muitas vezes exercido. Demais, para manter a
descrição e uniformidade necessárias, impozeram-se certos

limites aos bispos na concessão d^indulgencias , e aquellas
^ue os excedem sam reservadas ao papa (c).

§ S83. — III. Das horas canónicas.

(rreg. III. 41. Ciem. III. 14. De celebratione"missarum et sa-

cramento eucliaristiae et divinis officiis,

Independentemente da celebração da Gêa , houve

,

flesde os primeiros tempos , certas horas» do dia e da noite

tem que os Apóstolos, umas vezes sós, outras vezes e<n reu-

nião com a commum , veneravam a Deus com psalmos e

iiymnos, com oraçoens e leituras dos livros sanctos (d). De-

pois da morte dos Apóstolos, os christãos conservaram este

Uso segundo asexhortaçoens que haviam recebido d
,

elles(€;).

As horas do culto commum era de manhan o romper do

dia, e de tarde o por do sol, Nos mosteiros, o numero d'es-

ias horas foi successivamente levado a sete, a saber : á noi-

4e matinas e laudes , e durante o dia prima, tercia, sexta,

noa, vésperas e completas. E?ta pratica transmittiu-se com
o tempo ás outras Egrejas, mormente depois da inlroduc-

ção da vida canónica. Os leigos tomavam regularmente par-

te nas horas canónicas; todavia nãq ciam obrigados a isso.

Pelo contrario os clérigos , em razão do seu ofilcio , todqs

deviam assistir a ellas (/"). Esta obrigarão conservou-se du-

(b) C. 14.X. rfepoenit. et remlss. (5. 33), ciem. 2. eod. (5. 9),

Cone. Trid.Sess. XXI. cap. 9. de ref.

(c) C. 14. 15. X. depeenit. et remiss. (5. 38) , c. 1. epd. hj

Vt. f
(é. io).

(ti) Act. IN. 1. X. 9. XII. 12. XVI. 25.

(ej Ephes. V. 19, Colos*. III. 16.

(/) V, 3. D. XCI. (Statuta ecclcs. antiq.% c. 13. D.V.ife
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i-anle toda a edade-media (g), particularmente nos cabidos

.e conventos, em virtude tanto dg exemplo e das exhorta-

çoens de piedosos bispos como dos decretos dos concílios (h) \

e o concilio de Trento quer que os cónegos sejam obriga*-

dos ao serviço do coro {%). A beneficio d'este mesmo ser-

-viço , ena occasiào da partilha dos bens dos cabidos cria*»

ram-se juncto das grandes prebendas, pequenas prebendas

para certo numero d^cclesiasticos que deviam assistir ao

coro na qualidade de substitutos. Aquelles que por impe*

dimento legitimo não podiam ir á Egreja, eram obrigados

a observar pelo menos particularmente as horas canónicas,

em conformidade com um antigo uso reproduzido na re-

gra de Chrodogango (/<:)• Este uso também foi expressamen-

te confirmado pelo concilio de Basilea para todos os cléri-

gos que possuem um beneficio ou que receberam uma das

ordens maiores (/). Disposiçoens posteriores chegam mesmo.

a punir o beneficiado transgressor com uma diminuição

proporcionada de suas rendas em favor dos pobres (m). To-
davia admittem-se excusa* plausíveis. Os cantos , oraçoens

e liçoens para as horas canónicas lomavam-se a principio

directamente na Escritura-Sagrada
,
psalterios , martyrolo-

gios e outras obras. Gregório VII mandou fazer um ex-

tracto de tudo isto que parece haver recebido o nome
de Breviarium. Em 1S41, Haymon, geral dos frades me-
nores , fez um novo que foi approvado por Gregório IX

9

e introduzido por Nicolau III em todas asEgrejas de Ro-

cons. (Cone. Agath. a. 506), c. 14. eod. (Cone. Gerund. a. 515),
c. 1. D. XCI. (Pelag. I. c. a. 517), c. 42.§10.C. deepisc. et

cler. (1. 3), c. 9. D. XCII. (Cone. J3racar/c. a. 572), c. 2. D.
XCI. ou c. 1. X. h.t. (Conc.Nannet. c. a. 895).

(g) Thom assino ministra numerosas provas d ? isto , Vet. et
nov, eccles. discipl. P. I. Lib. II. cap. 71-80.

(A) C. 9. %. de celebrai, miss. (3. 41), ciem. l.eod.(3. 14).
(t) Cone. Trid. Sess. XXÍV. cap. 12. de ref.

(fr) A existência d ?esta obrigação no decurso dos séculos é
egualmente demonstrada por Thomassino.

(I)
' Cone. Basil. Sess. XXT. c. 5.

(m) C. 1.2. de fiuct. benef. restit. inVII. (1. 15),
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«ia. Um resumo posterior do cardial Quignon, em data
de 1536 , foi permittido , mas não formalmente recebido.

jEm virtude do decreto do concilio de Trento, Pio V pu-
blicou, em 1568, um novo breviário que foi retocado no
tempo de Clemente VIII, em 1602, e d'Urbano V11I,
em 1631. No entretanto varias ordens e Egrejas conserva-

iam os seus antigos breviários. Na Egreja d'Oriente, as

horas ainda sam celebradas segundo uma certa ordem de
©raçoens (n) ou publicamente nos conventos e Egrejas pa-

irochiaes , ou cada ecclesiastico particularmente , e mesmo
os seculares. Emquantò aos protestantes, rejeitaram-as (o)

;

todavia na Inglaterra , tem se conservado vestígios d'ellas,

-<Jebaixo d'uma forma abreviada,

§ 284. — IV. Do jejum,

Greg. III. 46. De obscrvatione jejuniorum,

O jejum foi egualmente introduzido na Egreja coma
meio de despertar e nutrir o espirito de penitencia, devo-

ção e abnegação. Deriva-se do uso dos judeus e do próprio

exemplo de Jesus-Christo e de seus discípulos (p), e insen-

sivelmente o costume e as leis o tornaram em dever de re-

ligião em certos dias. O primeiro jejum foi o da Quares-

ma (9). A sua duração era mui variada até que o tempo

-trouxe sobre este ponto a disciplina que ainda nos rege (r).

Os jejuns hebdomadarios quasi que remontam á mesma
época. Observavam-os primitivamente á quarta e sexta fei-

ra, em memoria dos dias em que Jesus-Christo havia sido

(n) Typicum Sabae Monachi seu ordo recitandi officium eç-

clesiasticum per totum annum Venet. 1615.

(o) Helvet. Conf. 1. Cap. XXIII.

(p) Matth. IV. 1. 2. XVII.21., Act. XIII. 2. 3. XIV. 22,

\q) C. 3. D. XVIII. (Cone. Nicaín. a. 325), c. 8. D. III. de

cons. (Cone. Laodic. c. a. 372), Can. Apost. 69., Benedict. XIV*
deSynododioecesana Lib. XI. Cap. I. N.°IV-VI.

(r) C. V. D. IV. (Ambros. c. a. 380) , c. XVI. D. V. dç>

cons; (Gregor. I. a. 593).
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trabido e morto (s). No Occidente, Introduziu-se também

insensivelmente o jejum do sabbado (£); mas por outro la*

do, deixou de ser ahi usado o da quarta feira. Demais d'is-

so, o jejum das têmporas foi conservado do judaísmo como

tempo regular de penitencia (m). Nos primeiros séculos,

para se preparar para certas festas solem nes
,
jejua va-se o

dia precedente, e passava-se toda a noite na Egreja a orar

e a cantar (v). D'ha muito que estas vigílias não eslamjá

em uso; no entretanto o dia que precede uma grande fes-

ta ainda continua a chamar-se Vigília e é consagrado ao

jeium (w). Demais todos os domingos (a;), o intervalío da
Páscoa a Pentecostes (?/), e a festa de Natal, quando cáe

á sexta ou sabbado (%), sam isentos de jejum. O dever do
jejum consiste tanto na privação real de nutrição, como na
simples abstinência dVguarias suceulentas , com especiali-

dade de carne (a). O jejum propriamente dicto durava an-

tigamente todo o dia, até á noite (ò); agora permitte-se

Vima comida e uma leve collação; o mais depende das dis-

(s) C. 16. D. III. de cons. (S. Apollon. a. 388) , c. 11. eod.

(LeoIV. c. a. 850).

{t) C. 11. D. XIII. (Augustin. c. a. 400), c. 13. D. III. de
cons. (Irmoc. I. a. 416), c. 13. D. V. de cons. (Gregor. VII. a,

1078), c. 2. X. de observ. jejunior. (3. 46).

(u) C.5.D.XXXI. (Leoí. c. a. 442), c. 6. eod. (Idem c. a.

449), c. 2. eod. (Cone. Mogunt. a. 813), c. 3.eod. (Cone. Sale-
gunst. a. 1623), c. 4. eod.(Urban. II. a. 1095).

{v) C. 9.D. LXXVI. (Ambros. c. a. 399).
(w) C. 1. 2.X.deobserv.jejun. (3.46),c. 14. § l.X. de verb.

sign. (5. 40).

r» C. 7. D. XXX. (Conc.Gangr. c. a. 355), c. 15. D. III.
de cons. (Cone. Caesaraugust. a. 3R0), c. 9. eod. (Cone. Agath.
a. 506), c. 17. D. XXX. (Cone. Bracar. c. a. 572), c. 16. D,
V. de cons. (Gregor. I. c. a. 593).

{y) C. 11. D. LXXVI. (Hieronym. a. 385), c. 8. eod. (Am-
bros. c. a. 400), c. 10. eod. (Isidor. a. 633).

(») C. 3. X. de observ. jejun. (3. 46).
(a) Benedict. XIV. de synodo dicecesana Lib. XT.Cap.V.

N.° IX-XVI.
*

{b) C. 50. D. I. de cons. (Theodulf, a. 74>7).
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posiçocns e costumes locaes. O concilio dô Trento também
ordenou expressamente aos bispos que mantivessem a dis-

ciplina do jejum como exercício mui salutar para a domi*
nação de si-mesmo (c). Na Egreja d^riente conservou-se

em um pé de muita severidade. Em quanto aos protestan-

tes, reconheceram a sua antiguidade e utilidade, porem
não o quizeram formular em preceito; por conseguinte o
jejum caiu inteiramente em ifesuso entre elles {d).

§ 28.5. -w V. Do culto em suas relaçoens com a historia do
christianismo. A) Culto dos sanctos.

Qreg. III. 45. Sext. III. 22. Ciem. III. 16. Extr. comm. III.

12. De relíquiis et yeneratione sanctorum?

A vida da Egreja, assim como de todo o corpo pene.,

trado d'um verdadeiro espirito de communhão, manifesta-

se também no culto que tributa á memoria d^quelles que

se tornaram beneméritos. Ora , como os únicos méritos a

seus olhos sam a piedade e a pratica das elevadas virtudes

christans, ella, segundo as promessas do christianismo, po-

de admittir que aquelles de que celebra d'este modo a me-
moria n'este mundo sam particularmente glorificados peran-

te Deus no reino eterno, e que.conseguintemente a sua in-

tercessão com Deus tem uma força e uma virtude mui po-

derosas. Sobre estes princípios repousa o culto dos sanctos,

que a Egreja não apresenta como objectos de adoração, po-

rem como intercessores com Deus , e modelos dignos de se

imitarem , em razào de suas virtudes (e). E* evidente que

só a Egreja tem o direito de determinar quem é digno d 'es-

ta honra. Nos primeiros tempos , foi conferida pelos bispos

e concílios, com o concurso do reato do clero e do povo
?
a

(c) Cone. Trid. Sess. XXV. Decretum de deleetu ciborum.

\d) August. Conf. Tit. V. de discrim. cibor., Helvet. Conf#

I. cap. XXIV.
(e) Cone. Trid. Sess. XXV. de invocatione sanctorurn.
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jfcríhcipio quasi unicamente a martyres , mais para o diany

te também a outros homens e virgens, O direito de cano*-

líisaçâo foi reservado ao papa, desde o século XI, paraevi-

íar a precepitaçao e a abuso (/). Pouco a pouco nasceu s

a distineção de sanctificação e beatificação ; esu} consiste em
que os beatos não sam honrados senão em certa fbartó da
Egreja, e com um culto mais limitado. Uma e outra seve-*

rificam depois de um processo extremamente longo e cau-

teloso, pelo qual a congregação dos cardiaes instituída pa-

ra este fim informa em differentes épocas sobre a vida e

méritos* do defuncto, é que se prolonga durante úm sécu-

lo, afim de experimentar se a veneração pela sua memoria
continua no logar em que viveu (g). Para manter e forti-

ficar a lembrança dos sanctos' e suas virtudes, permitte-sea

uso das imagens (Vi), aò qual a Egreja havia sido contraria;

era quanto havia tido que temer a mistura de idèas pagans.'

Gregório I já dizia que as im-agens sam os Irvros d'aqueílesr

que nao sabem ler (i). Os restos mortaes dos sanctos fazem

uma impressão mais profunda ainda sobre aquelle que vene-

ra o finado emistão. Portanto devem ser tratados com res-

peito, mas, para evitar a fraude éa introdiicçâo de falsas re-

líquias, devem também ser sujeitas a uma severa verificação,

e demais d'isso reconhecidas pelo
!

bispo- (í). A Egreja do
Oriente concorda, em todos estes pontos, com a d^cciden-
te; somente as eanonisaçoens sam pronunciadas entre os gre-

gos pelos patriarcas, entre os russos pelo sancto-synodo, 8

nem sempre com a circunspecção necessária. Os protestan-

tes, recommendaram a memoria dos sanctos como meio d-'exr

(J) C. 1. X. de reliq. et vener. sarict. (3. 45).

(g) Benediet. XIV. de sen oram Dei beatificatione et bca-
torum canonisatione. Edit. II. Patav. 1743. IV. vol foi.

(/O C. 28. D. III. de cons. (Cone. Nicain. a. ¥87) , Cone.
Trid. Sess. XXV. de invocat. sanstor.

(«) C. 27. ]*). III. de cons. (Grep;. I. a. fiOO).

(-*') £, 2. X. de reliq. (3. 45) , Cone. Trid. Sess. XXV. de
invocat. sanctor.



174 DíttEtTO ECCLESÍAsTICa.

cilar a seguir seus passos
, porem rejeitaram a fé na sua ín*

tercessao, assim como o uso das relíquias e imagens (l).

§ ^86. — B) Culto dos tem pos-sa netos.

Greg. II. 9. de feriÍ8.

À Egreja consagra á memoria especial dos prineipae*

eventos do christianismo certos dias que ella celebra com
tim culto commum. Taes sam a origem e o espirito dos

dias de festa. Desde o tempo dos apóstolos, foi o sabbado

transferido para o domingo , dia da semana em que havia

resuscitado o Salvador; e a paixão^ a ressurreição, a as-

censão de Jesus bem como a descida do Espirito-Sancto

foram celebradas com uma solemnidade annual (?n). A es-

tas festas aj unetaram -se logo a do nascimento de Jesus
$

certos dias de comrnemoração da mãe do Salvador, assim

como dos apóstolos emartvres^ e suecessi vãmente ainda

muitas outras (ri). O direito d^nstituir festas , segundo a

natureza das coisas, pertence unicamente á Egreja ; o seii

exercício, em quanto ás festas Universaes, está annexo ao pa-

pa, quanto ás outras aos concílios nacionaes ou provinciaes e

aos bispos (o). Demais d
v
isso, como devem estender-se ávida

civil, é necessário o consentimento do poder secular. Estes

princípios applicam-se egualrnente ásua modificação esup*

pressão (p). A tenção dos dias de festa é para que o ho-

mem se fixe então especialmente nas idêas religiosas, e ele-

ve devotamente o coração a Deus (9). E' porisso que a

(1) Áuçust. Conf. Art. XXI;, líelvet. Conf. II. Art. XXIII-,

Helvet. Conf. 1. cap. IV. V.
(m) C. lí. D. XII. (Augustin. a. 401).

(n) C. 1. D. III. de cons. c. 5. X. de feriis. (2. 9).

(o) Cone. Trid. Sess. XXV. cãp. 22. de regular.

(p) Os princípios sobre esta matéria sani desenvolvidos por

Benedicto XIV. Const. Non multi a. 1718., De synodo daece-

sana Lib. XIII. cap. XVIII. N.° XXV.
(2 )

C. 16. D. III. de cons>(S. Apollon. a. 3Í58).
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tnahhan e a tarde sam occu padas cada uma com um offu

cio religioso, e, salvos os casos extraordinários, sam veda-

dos todos os trabalhos e occupaçoens que não se conciliam

com este objecto (f)> Esta prohibição é apoiada nos reinos

christãos pelas leis e auctoridades civis («) ; no entretanto

sam toleradas as feiras estabelecidas desde tempos remo-

tos (£). Os protestantes reconheceram egualmente a neces-

sidade de certos tempos consagrados ao culto (u) ; até mes-

mo haviam conservado muitas festas da Egreja catholica,

e estas festas só foram abolidas no século XV1ÍI pelo po-

der secular. Em conformidade com esta pratica , o direito

d^instituir e supprimir festas pertence entre elles ao sobe-

rano.

§ $87. — C) Culto dos logares sanctos.

O interesse e a veneração da Egreja pelas pessoas tor-

nadas illustres na historia do christianismo estendem-se em
parte aos logares em que ellas viveiam e trabalharam , ou
também aonde se conservam as sua* relíquias. Com este

espirito, já os primeiros christãos visitavam os logares con-

sagrados pela paixão e morte de Jesus-Chrislo , ou aquel-

les que encerravam os restos dos martyres , e ahi faziam a

sua oração. D*ahi as romarias. As principaes eram e sam
ainda as de Jerusalém , Roma e S. Thiago de Com postei-

la ; alem d'isso existem logares em muitos paizes, que, por

diversos títulos, tem captivado a veneração dos fieis. As ro-

(r) C. 66. D. I. de cons. (Statuta eccles. antíq.), c. 1. r.

XV. q. 4. (Cone. Tarrac. I. a. 516), c. 2. eod. (Cone. Erphurt.
a. 932), c. 1. 3. 5. X. de feriis (2. 9). Eis porque os dias de
festa sam também denomi nados feria,. Na linguagem da Egreja,
feriai designa pelo contrario todos os dias da semana, e dislin-
guem-se em feriu prima, secun<ia, &.

(s) C. 2. 3. 6. 7. 8. C. de feriis (3. 12), Const. Childeb. c.

a. 554., Praecept. Gunthrnmni a. 586. Decret. Childeb. II. c,

a. 595. c. 14., Capit. Germ. <\ a. 744. c. 23.

(/) Const. Ab eo tempore Bettedtct. XIW a. 1745.

(«) Helvet. Cohf. I. eap. XXIV.
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marias mais distantes fazem-se de ordinário isoladamente $

e as mais próximas em procissão. O dever das auetoridades

ecciesiastica e civil a este respeito é reprimir os abusos tão

promptos a introduzir se , sem todavia estorvar os exerci-

dos da verdadeira piedade. Ura meio de se representar os

logares da paixão de Jesus-Christo é a via-sacra, Consiste

em estaçoens aonde e*tam coTiocados retábulos que offere-

cem por ordem seguida as principaes passagens dá paixão

do Saltador; o Uso praticado especialmente rrasexta-feira,'

dia da morte do' Salvador, no domingo de tarde e na qua-

resma é de parar diante de cada uma destas estaçoens pá-

ra orar e meditar n^ellasv Esta pratica de devoção é mui-

to antiga, e, por uma engenhosa concepção, mistura re-?

èordaçoens christans com o mesmo passeio.

CAPÍTULO IV:

í)0 MATRIMONIO («).'

§ ^88.— I. Do matrimonio em si-mcsmo.

$| base do matrimonio é a relação física dos sexos,

• jj|| de cuja união dependem a procreação e a con-

IV S servàçâo dá espécie, segundo as leis da nature-

s
zà. O caracter particular <í'está união no ho-

5 mem consiste em que, em vez de ser, como en-

tre os animaes, a simples occasião d'um prazer passageiro,

(v) E de Moy Von der Ebe.und der Stellufi" dér katholís-

chen Kirche in Deutschlánd liicksichtlich dieses Ptinktéá ihrer

Disciplin. Landshut 1830, 8., o mesmo Goschichte. des eliristii-

tíhen Ehereehrs Th I. Régensbtírg 1833 8., H. Kleè Die Ehé
,

éine dogmatisch-archseolò«;ische Ábhandlung. Mainz 1833.' 8Vj

F.StapfVollstandlgerPástóraliJnterricht. iiber dieEhe Frankf,

1831. 8«,-A. de Itoskovany de mat; imonio in ecelesia eathôli-

ca. Tom. I. Aug. ViadeL, 1337. 3,
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è âssígnalada pelo dedo de Deus, que imprimiu no coração

tios esposos e pães o sentimento d'um amor durável (ti?)

para instituir a família, que é a voz da tradição de toda ^

cultura moral entre os homens (<r). A isto se juncta o ca-

racter religioso, quando o matrimonio é considerado como
o comprimento da vontade de Deus, que faz continuar pe-

lo mesmo homem o acto da criação do homem (y) , corna

propagação da espécie na qual e para a qual se consumou

a obra da íledempção de Christo, como uma escola de sa-

crifício e abnegação de si-mesmo (%) , e como o véu mys^

terioso do acto em si-mesmo impuro e animal da geração

(a). Portanto o matrimonio é, em surama, a união do ho-

mem e da mulher afim d'estabelecer entre elles a mais es-

treita communhão d'existcncia (ò), união formada pelo amor

(to) Matth. XIX. 3-9. Marc. X. 2^-12.

\x) A relação dos sexos é pois seni a menor duvida a base

do matrimonio : porque não se falia em matrimonio entre duaj»

jpessoas do mesmo sexo. ]?orém a sua reâlisaçao nao é essencial
\

alias, ádiantando-se em edáde
,
perder-se-ia a qualidade despo-

so. Conseguintemente também é possível qiíeós cônjuges renun-

ciem voluntariamente , com um íim mais elevado , ás relaçoeiía

sexuaes, sem alterar por isso o caracter da sua união. c. 9. c»

XXVII. q. 2. (Âugiutin. c. a. 419.)

(y) C. 12. c. XXXI. q. l./Augustin. a. 420).

(z) Ephes. V. 21-33., I. Tim. II. 11-15;

(a) Esta concepção especulativa do matrimonio forma a ba-
se da obra cheia dHdêas, intitulada: Adam und Christus. Zur
Theorie der Ehe. Von J. H. Pabst. Wien 1835. 8.

(6) E' pois o matrimonio, bem como o Estado, uma relação
moral que abrange o homem por todas as partes, e Adam Miil-
ler diz com muita precisão que o matrimonio bem como ò Es-
tado é uma união para os dias bons e smaus, para ávida é mor-
te. Sem duvida que pode ministrar oceasião de muitas disposi-
ções de direito:, porem estas cjisposiçoens constituem tão pouco
a sua essência como a da relação entre pães e filhos,- é è na rea-
lidade degradar o matrimonio e o Estado o apresenta-los como
simples relaçoens de direito. Porem ambos sofreram o mesmo
destino a este respeito peío trabalho lethal das inveaíjgaçoens;
denominadas de direito natural, dos últimos tempos. Com oflei-
to, assim como se resolveu o enigma do estado pela theu ia es-

w. II. 12
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e fidelidade, elevado pela religião á sanctidade de sacfíf^

mento (c). Os protestantes também reconheceram a sancti-
dade natural do matrimonio e a graça divina que lhe era
adherente

9 porem rejeitaram to seu caracter de sacramen*-
to (d).

§ $89.— II. Historia do direito matrimonial christão. À)
Legislação em matéria de matrimónios.

Com o novo aspecto que o christianismo dava ao ma-
trimonio

', a tarefa da Egreja era ajudar o desinvolvimento
do principio dado e consolida-lo combatendo , mesmo pot
via da disciplina exterior, a resistência das direeçoens tem"
poraes,Foi o que já fizeram os apóstolos em suas epistolas,

depois os SS. Padres e os concílios. Foi particularmente
S. Agostinho que, no século V, desinvoíveu completamente
o direito matrimoniai christão no seu espirito e extensão.

Este direito não exercitou todavia nenhuma influencia so-

bre a legislação civil , ainda mesmo depois que os impera-
dores se tornaram christãos, e continuou a seguir a sua di-

recção pagan. A Egreja nao chegou a uma liberdade e for-

ça perfeitas senão por meio dos Germanos novamente con-

vertidos ; e, com quanto não conseguisse alcançar egualmente
para todas as partes do seu direito matrimonial a prepon-

derância sobre os costumes nacionaes que o rejeitavam, eí-

treita e falsa do contracto social, assim também se abateu o ma-
trimonio ao nivei d'um contracto civil e d'uma obrigação. Af-
fim de serem consequentes , deviam assignar ao novo contracto

um fim e prestações determinadas. Alguns os acharam na copu-

la sexual \ outros na tenção de ter filhos; outros ainda no mu-
tuo auxilio. Apegavam-se deste modo a tal ou tal elemento iso-

lado do matrimonio, como se constituísse o seu caracteF princi-

pal , ao passo que o matrimonio consiste precisamente no seu

complexo.
(i) Ephes. V. 32., c. 17. c. XXVII. q. 2. (Leo I. a. 443)

ibique Corr. Rom. c. 5. X. de bigam. (l. 21), Cone. Trid.

Sess. XXIV. can. 1. de saerani. matrim.

(d) Apolog. August. Conf. Art. VII. dennmsroet usu sacra-

mentor.
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!ft chegou todavia pouco a pouco a po-lo completamente

em vigor, por meio de decisoens dos concílios e das dietas»

A legislação sobre o matrimonio foi então mixta bem co^

mo toda a constituição; a Egreja fixou as disposiçoens ne-

cessárias, e o poder secular lhes deu expressa ou tacita-

mente força de leis civis. Este estado de coisas subsistiu atá

os últimos tempos nos paizes catholicos; porem os protes-

tantes annexaram, desde o principio, aos soberanos o direi-

to de fazer leis sobre o matrimonio ; ainda mais , reclama-

ram d^lles um novo direito matrimonial porque haviam

derribado as bases do da Egreja catholica. Assim, este ra-

mo da legislação ecclesiastica caiu egualmente nas mãos dos

soberanos protestantes. No entretanto , na redacção dos no-

vos estatutos sobre o matrimonio, ainda se attendeu áEscri-

tura-Sagrada , aos livros symbolicos e ao direito canónico^

rTaquiilo que parecia applicavel , e por esta occasiâo con-

sultaram -se theologos
;
porem o direito matrimonial dos pro-

testantes tomou insensivelmente um caracter puramente ci-

vil e foi finalmente reunido á legislação civil ordinária» O
contrario suecedeu aos catholicos, pois graças ^independên-

cia em que a Egreja se manteve em relação ao poder tem-

poral , o direito matrimonial canónico ficou como lei da
Egreja invariavelmente cm vigor; somente a sua força obri-

gatória na esfera civil foi em raros paizes modificada ou
inteiramente supprimida pelas leis civis modernas. Deste

modo, na Prússia e na França, o matrimonio dos catho-

licos, debaixo do ponto de vista civil, é unicamente regi-

do pelas leis temporaes , divergindo muito a certos respei-

tos do direito canónico ; e a observação da lei ecclesiastica

é puramente abandonada á consciência. O código austríaco

também encerra um systema desinvolvido de direito matri-

monial civil
, porem geralmente conforme ao espirito do

direito canónico, de sorte que a opposição indicada é pou-
co sensível. Verdade éque no Oriente a legislação civil co-

meçou logo depois de Justiniano a approximar-se da lei ec-

clesiastica
; e até mesmo no século IX, havia chegado a

prescrever como essencial a benção da Egreja. Porem o di-

reito civil, mesmo no principio, conservou uma influencia
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predominante de que a Egreja nem mesmo agora tem pCf*
dido emancipar-se. Na Rússia succede, outro tanto, e demais*
as leis sobre o matrimonio dimanam somente do Czar.

§ S90.— B) Jurisdicção em matéria de matrimónios.

A existência d"uma legislação sobre o matrimonio im*
portava virtualmente a obrigação para a Egreja de â sus-

tentar, quanto lhe fosse possível, pela sua disciplina, e é o

que ella fez excluindo da suacommunhào aquelle que con-

traía matrimonio em contra posição aos cânones (e). To-
davia como o poder secular não se lhe reunia, o matrimo-

nio continuava a subsistir debaixo da relação civil. Este con-

traste cessou no Orieft-te por occasião da reunião do direita

matrimonial civil ao da Egreja. O Estado reconheceu então

a jurisdicção dos bispos em matéria de matrimonio, eanne-

xou-lhe effeitos- civis. A mesma marcha adoptada cedo na

monarquia dos francos (/), foi seguida depois sem interrup1-

ção em lodos os paizes chiistãos(g). Os protestantes consi-

deraram também primitivamente a jurisdicção em matéria

de matrimonio como um ramo do poder ecclesiastico ; so-

mente no embaraço de se acharem seguidamente no meio

da confusão da reforma, abandonaram o exercício aos pas-

tores que o desempenharam com demasiada arbitrariedade*

Mais para o diante foi conferido aos consistórios. Finalmen-

te esta jurisdicção foi devolvida aostribunaes ordinários em
diversos paizes, com especialidade na Prússia e na Suécia.

O mesmo succedeu em diversos paizes catholicos em virtude

da nova legislação. Em todos os casos, o direito de pronun-

ciar no espiritual sobre os matrimónios pertence essencial-

(e) TertulUan. (f 215) de pudícit. c. 4. , c. í. c. XXVIÍ,
c|. 1. (Statuta eccles. antiq.).

(/) Decrelio Childebert. c- a. 595. c. 2., Capit. II. Carlo-

mann. a. 743. c. 3.

(fj) C. 4. c. XXXI. q. 3. fNicol. L c. a. *?>?>) , c. 4. c,

XXXIIL q. 2. (ld*m a. 86?; , c. 10. c. XXXV. q. 6. fAle-

xand, II. e. a. Í0G7J , o. 12. X. de exces. prrelat. (5. 31^.
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taente á Egreja (A). A validade civil de suas decisoens de-

pende sem duvida do beneplácito da auctoridade temporal y

porem nos estados christãos , em que a protecção é de di-

reito, não deveriam carecer nunca d'aquelle apoio (i).

§ ^91.— III. Da formação do vinculo conjugal. A)
Condiçoens requeridas.

Greg. IV. 1. Sext.IV. 1. Desponsalibus et matrimonio, Greg,
IV. 2. Sexi. IV. 2. De desponsatione impuberum.

Depois que o direito matrimonial foi inteiramente col-

locado debaixo da auctoridade da Egreja, viu-se ella em a

necessidade de lhe regular pelas suas leis todas as partes,

mesmo aquellas que, consideradas em abstracto, podem
também pertencer á legislação civil. Ella o fez conformando-

se o mais exactamente possível á natureza das coisas e ao direi-

to civil estabelecido. Doeste modo as condiçoens essenciaes

sam as seguintes: 1. Uma edade dotada da capacidade de

procrear, porque antes não se possue um conhecimento com-
pleto do caracter do matrimonio. Na determinação da eda.,

de de puberdade, o direito canónico seguiu o direito romã,

no que a fixa aosquatorze annos nos homens e aos doze nas

mulheres (h). Todavia esta regra não se basêa senão em uma
presumpçâo que cessa em presença de factos contrários (/).

Segundo estes princípios, os matrimónios concluídos pelos

pães para seus filhos menores não sam obrigatórios para es-

tes [m)
9
salvo sendo ratificados por elles na edade depuber-

(h) Cone. Trid. Sess. XXIV. can.

Benedict. XIV. de synodo dicecesana Lib. IX Cap. IX. N/>
JII-V.

(i) Q-ue significa pois o tão encomiado Jus advocatice , se a
Egreja é deixada sem apoio no ponto tão importante desua dis-

ciplina? E' o que também reconhece aconcordata de Baviera.
(fc) C. 10. X. de despons. impuber. (4. 2).

{/) C. 3. 8. X. de despons. irnpuber. (4. 2).

. fa) C. uri. c. XXX. q« 2. (Nicol. I. a. 363); c. 10, 11. Í2,
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dade, ou mesmo antes pela cohabitacão (ra). Nospaizes em
que as leis modernas fixam a nubilidade em outra edade

,

devem as eccles ias tiças attender a isto. II. O animo das

duas partes de contrair matrimonio entre-si. Esta é de tal

sorte essencial, que sem ella não ha matrimonio(o) ; de-

mais d'isso pode expressar-se mesmo por signaes (p), e en-

tre ausentes por procurador (9). J1I. O consentimento dos

pães, debaixo da relação purammente natural do matrimo-

nio, não é um elemento essencial. Conseguintemente o di-

jeito canónico, ao passo queprohibe, como infracção ao res-

peilo devido aos pães, p contrair matrimonio sem o seu con-

sentimento (r), nem porisso fez d'ella uma causa de nulli-

dade (a). Este systema avantajou-se muito cedo nos paizes

germânicos (/) ao direito romano que, pelo menos a respei-

to dos filhos ainda em seu poder, exige para a validade o

consentimento do pae de família. Pelo contrario o direito

ecclesiastico grego encostou-se ao direito romano (w). Tam^

X. de despons. impuber. (4. 2). O texto contrario, c. 2. c. XXXI.
q, 2.ouc. l.X.eod., é duvidoso.

(n) C. 6. 9. 14. X. de despons. impub. (4. 2), c. un. eod.

5n VI. (4.2).

(o) C. un. c. XXX. q. 2.(Nicol. I. a. 363), c. 2. c. XXVII.
q. 2. (Idem c. a. 865), c. 3. c. XXXI. q. 2. (Urban. II. c. a.

1090), C.23.X. desponsal. (4. l)c. 26. X. de sponsal. (4. 1).

(q) C. ult. de procurat. in VI. (1. 19).

\r) C. 3. c. XXX. q. 5. (Nicol. I. a. 866), c. l.eod. (Pseu-

doisid.).

(s) C. 6. X. de condit. appos. (4. 5) , c. 6. X. de raptor,

(5. 17), Cone. Trid. Sess. XXIV. cap. 1. de ref. matr.

(/) Formul. Sirmond. N.°XVI. Viventibus patribus inter fi-

lios famiiias sine voluntate eorum matrimonia uon legitime co-

yulantur, sed conjuneta non solvuntur. Â origem (festa decisão

é evidentemente Pauli Reeept. Sentent. Lib. II. Tit. 19. § 2.,

onde também se encontram as ultimas palavras
;
porem como

sam inteiramente oppostas ao principio do direito romano,

e extremamente provável que dimanem dos visigodos. Tam-
bém é n'estc sentido que se devem entender os textos citado*

nota r.

(u) Basil. can. 42. apud Joann. Pcbolast. Tit. XIjII. (Jus-

fe*H. T. II. p. 586), Balsamon ad Pliotii Nomocanon Tit. XIII»
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bem ha muitos regulamentos ecclesiasticos protestantes qus

consideram como caso de nullidade aquelle em que seomit-

tiu de pedir aos pães o seu consentimento; porem nãoéurr»

principio de direito commum (?>), e mesmo a condição do>

consentimento é por toda a parte modificada n'este sentida

que não pode ser recusado sem razão plausível, ou então pó*

de ser suprido pela auetoridade.

§ 29Í2.— B) Formas constitutivas. 1) Direito antigo,

Greg. IV. 1. De sponsalibus et matrimonio, IV. 3. De
clandestina desponsatione.

Nos primeiros séculos, em que, existia a par da Egre>

ja um direito matrimonial civil inconciliável em muitos pon-

tos com os princípios do christianismo, devia a Egreja, pa-

ra manutenção da sua disciplina, insistir em que os fieis aiv

nunciassem o seu matrimonio ao bispo , depois do que , se

este lhe não punha obstáculos, o matrimonio eraporella re-

conhecido (w). Ella o consagrava também regularmente

com uma benção (x). Mais para o diante obrou mais li-

vremente n'aquelles pontos em que a sua situação mudou.
Segundo o principio tirado da natureza do matrimonio

que faltando adequadamente existe na simples tenção das

duas partes, ella declarou reconhecer como completamente

valida a união contraída com este animo entre christâos,

mesmo na falta de todas as formalidades (?/). Verdade éque

Cap. IX. (Justell. T.II. c. 1112), Simeon. Magistr. Epit. (Jus*

iell. T. II. p. 739).

(v) C. L. Bòhemer .Princip. jnr. can. § 369.

(rv) Ignat.
(I 110) adPolycarp. c. 5. Decet vero ut sponsiet

sponsse de sententia episcopi conjugium faciant.— Tertulliaii.

("{"215) depudieit. c. 4. Penes nosoceultae quoque conjunctiones,

idest, non prius apud ecclesiam professee, juxtamcechiani etíbr-

nicationem judicari periclitantur.

(x) Tertullian.
(f 215) ad uxor. II. 9. de monogam. c. 11.

de praescript. c.40., c. 5. c. XXX. q.5. (Statuía eccles, antiq.)

{y) Gratian. ad c. 17. c. XXVIII. a. 1.
;
Idem ad c. 9. c,
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as leis ecclesiasticas e civis, para prevenir os abusos, conti-
nuaram a prescrever a publicação do matrimonio perante a
commum, e a benção do presbytero (*); porem a omissão
ã estes preceitos nao era causa de nullidade, e só acarreta*
va uma pena segundo as circunstancias.

§ £93.— 8) Direito actual.

N'este estado do direito, podia ser muitas vezes diffi-

cil o distinguir um matrimonio clandestino do concubina-

to, e a Egreja não tinha em geral meios á sua disposição

para exercer uma inspecção exacta e efficaz sobre o direito

matrimonial. Foi o que determinou o concilio de Trento a
promulgar um decreto individuado e que continha umain-
ttovação importante sobre o modo de contrair o matri-

monio (a). I. Primeiro que tudo sustentou-se o principio

de que o matrimonio deve ser precedido de três publica*

çoens na Egreja. Todavia esta formalidade não é actual-

mente necessária de modo algum para a validade do ma-
trimonio ; somente tem por fim pôr terceiras pessoas em es-

tado de lhe formar opposiçâo, se há logar para isso. Na fal-

ta d'ellas o fazerem, caducou o seu direito a este respeito

(J>). II. Uma disposição nova é a que prescreve ás partes

de declararem a sua tenção peranle o seu próprio parocho e

pelo menos duas testemunhas. Esta formalidade é declara-

da essencial; todavia não tem outro objecto que o de pro-

curar um documento positivo sobre o caracter da união coa-

XXX. q. 5., c. 9. 25. 30. 31. X. de sponsal. (4. í), C 2. X,

de clandest. despons. (4. 3), Cone. Trid. Sess. XXIV. eap. 1.

de ref. naa.tr.

(z) C. 6. c. XXX. q. 5. (Cone. Arclat. VI. a. 814), e. 1.

eod. (Pseuidoisid.), c. 4. eod. (cap. ineert. srec. noni), Capit. I.

Carol. M. a. 802. c. 35., Benedict. Levit. Capitut. Lib. VI,

c. 133. Lib. VII. c. 105. 179. 389. 463. Addit. IV. c. 2., c
27. X. de 'sponsal, (4. l), c. 6. X. qui matrim. aceus. (4. 18)v
C. 3. X. de clandest. dpsponsat. (4. 3).

(a) Cotie. Trid. Sess. XXIV. cap-. 1. de ref. matr,
*

(6) C. 6. X. qui matrim. aceus. (*. 18).
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traída

;
por isso as pessoas que concorrem ao acto não tem

necessidade de serem formalmente convidadas para elle, e

mesmo a recusa do parocho não impede a validade do ma-

trimonio, com tanto que elle tenha ouvido realmente a de-»

claração (c). Se as parles sam de parochias diversas, basta

a presença d^m dosparochos. O matrimonio também é va-

lido (d), quando a declaração foi feita ao parocho nodecur"

so do anno em que ainda não havia recebido as ordens maio-

res (e). III. Ç> matrimonio assim contraído, segundo o an-

tigo uso, deve receber a 'benção sacerdotal, a qual se dá

regularmente na Egreja e não pode dimanar senão do paro-

cho competente, ou de seu delegado. Ainda ali se observam

outras ceremonias (f) ;
porém nada de tudo isto é essencial;

IV. O parocho deve consignar o matrimonio nos registos*

ecclesiasticos. Todavia esta medida nãoéexegida senão pa«

ra a verificação; e.ém caso de necessidade, pode suprir-se

por outras provas, V. No Oriente, o matrimonio ficou por

muito tempo exempto de formalidades (g). Todavia Justú

niano já introduziu restricçoens importantes (h) ; e finalmen-

te no século IX, Leão o filosofo prescreveu como essencial

a benção do presbytero (i)
;
porém as publicaçoens prelimi-

nares na Egreja não sam usadas. VI. Os regulamentos ec-

clesiasticos dos protestantes determinam, que depois da publi-

cação dos banhos, se celebre o matrimonio perante o ministro

por meio da ceremonia dos esponsaes
;
porem não se exprimem

geralmente sobre o valor legal d'esta ceremonia. Segundo

(c) Z. B. Van-Espcn Jus eccles. univers. Part. II. Sect. I.

Tit. XII. N.° 25. 26., Benedict. XIV. de synodo dieecesana.
I/ib. XIII. Cap. XXIII.

(d) Fagnanus ad c. 5. X. de setatat. et qualit. ordinand,
N.o VIII.

*

(e) V. a este resDeito § 236. N. IV.
(f) C. 7. c. XXX. q. 5. (Isidor. a. 633), c. 3. c. XXX. q.

«. (Nicol. I. a. 866).

(gr) C. 22. c. 23. &7. c. de nupt. (5.4), Nov. 22. c. 3. nov.
<B9. c. 1. § 1.

(h) Nov. Just. 74. c. 4. 5. nov. 117. ç. 4.
\i) Nov. Leon, 89.
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a opinião mais corrente, era essencial (&). No entretanto &
tinica falta de testemunhas ou a incompetência de pastor
pão viciam o matrimonio. As mais disposiçpens sobre es.

fa matéria dependem da legislação especial década paiz(J).

Os Paizes-Baixos desde os tempos antigos que tem offere-

cido a particularidade de que os matrimónios ali eram ce-

lebrados em nome da auctoridade civil , e a benção consi-

derada simplesmente como uma ceremonia ecclesiastica-

VII. Demais d'isso, a cohabitação não é necessária para

a existência do matrimonio (?n). Todavia é considerada co-

ino o seu complemento natural e regular (ra) ; d'aqui pro-

vem que, em um caso de que se hade tratar mais para o
diante, se distingue o matrimonio simplesmente celebrado

cTaquelle que é realmente consumado.

§ ^94.— 3) Casos particulares:

Em os numerosos contactos do matrimonio ^com a vi-

da civil, podem apresentar-se ao pé da regra diversos casos

excepcionaes. I. O matrimonio, segundo a disciplina ac-

tual, deve sem duvida ser levado ao conhecimento daEgre-

ja, porem não necessariamente ao conhecimento do publi-

co. O bispo pode pois, porem somente por motivos mui gra-

ves, permittir que se receba secretamente a benção nupcial

do parocho ou outro presbytero delegado por elle, perante

dois confidentes , sem proclamação preliminar e sem inser-

(h) Eichorn Kirchenrecht II. 310-21.

(I) Em Inglaterra, uma lei de 1823 prescreveu expressamen*

te, e mesmo em parte debaixo de pena de nullidade, a publica-

ção dos banhos, a celebração na Egreja, a presença de testemu-

nhas e a inserção nos registos ecclesiasticos. 4. Georg. IV. c. 76.

(m) C. 5. 35. c. XXVII. q. 2. (Ambros. a. 377) ,cl.4.
eod. (Chrysost. a. 400), c. 6.eod. (Isid. c. a. 630). Os c. 16 e

17 eod. não provam nada em contrario, porque, segundo a ob-

servação dos correctores romanos, o texto está totalmente desfi-*

gurado.

(n) C. 36. 37. c. XXVII. q. 2. Cap. (incert.) c. 5. X, da

bkam, non ordin. (i. 21).
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çao no registo ecclesiastico ordinário (o). II. Pode contrair*

se o matrimonio mesmo em artigos de morte , debaixo da

observância dascondiçoens essenciaes; porem, como esta fa-

culdade parecia favorecer o concubinato, aconteceu porvew

zes que as leis civis
,
por exemplo o antigo direito franeez*

recusaram os effeitos civis a um tal matrimonio. 111. No*
paizes em que não foi publicado o concilio de Trento, ain«*

da sam perfeitamente validos os matrimónios clandestinos
5

todavia somente para aquelles que ali sam realmente do-

miciliados, e não para os que para lá se dirigem com o fi ru-

de contrair um matrimonio clandestino (p). IV. Nos Ioga»

res em que o concilio de Trento foi recebido
,
porem aon-

de senão encontre um 'sacerdote catholico , é valido o ma-
trimonio contraído sem ecclesiastico, em presença de duas

testemunhas somente (q). V. Porem onde quer que o con-

cilio de Trento tem auctoridade e pode receber execução,

deve ser observado mesmo nos matrimónios entre catholi-

cos enãocatholicos. Todavia nos Paizes-Baixos havia-se es-

tabelecido o uso de também não submetter estes matrimónios

senão ás formalidades civis; e finalmente a Egreja , depois

d'um maduro exame doestado de coisas (r), reconheceu esta

mesma forma comosufficiente(s). Tomou-se uma decisão sfc

(o) Const. Satis vobis Benedicti XIV. a. 1741.

(/>) E' o que decidiu a Congregação dos interpretes do Con-
cilio de Trento em diversas declaraçoens, Benediet. XIV. de sy-

uodo dioecesana Lib. XIII. Cap. IV. N.° X.
(a) Benediet. XIV. de synodo dicecesana. Lib. XII. Cap.

V. N.° V.
(r) Os elementos d'esta decisão encontram-se em Cavalchini

Archiepisc. Philipp. Dissertationes de matrimoniis inter heréti-
cos ac inter haereticos etcatholicos initis in foederatis Belgiipro-
-vinciis. Rom. 1741. 4., S. D. N. Benedicti XIV. declaratio su-
per matrimoniis inter protestantes et cathoiicos nec non super
eadem matéria relationes antistititum Belgii et dissertationes
Rev. P.D. Cavalchini Archiepisc. Philipp. et quatuor insigniuin
Theologorum. Editio ia Germânia prima. Cólon. 1746. 12.

(s) Const. Matrimonia Benedicti XIV. a. 1741., De syno-
<do dicecesana L;b. VI. Cap. VI,
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Brilhante para as dioceses occidentaes da monarquia prus-

siana (t). Nas outras províncias tem-se conservado o direi-

to commum. Todavia a parte catholica, independentemen-
te da forma ecclesiastica

, pode submelter-se á celebração

perante a auctoridade civil , ou mesmo perante o ministro

«Toutro culto, em quanto procede em obediência ás leis do
paiz e não considera o ministro senão como um emprega-

do civil (u). VI. Os matrimónios dos protestante* também
tem esse caracter aos olhos da Egreja catholica (v) ; to-

davia, se a questão de validade ou nullidade d'esses matri-

mónios se apresenta perante a jurisdicção matrimonial ca-

tholica, pode ahi serjulgada segundo os princípios relativos

á validade dos matrimónios mesmo entre catholicos (w).

"VII. Como o matrimonio não é um sacramento segundo

os princípios dos protestantes, e a solemnidade da benção do
ministro não é basiada no Evangelho, mas unicamente na

disciplina da sua Egreja, o soberano pôde dispensa-la, eate

mesmo a sua própria pessoa (<r). Portanto os matrimónios

(t) Const. Litteris altero Pii VIII. a. 1830.

(u) Este principio foi emittido em 1672 pela Congregação

do Sancto-Officio
:,
BenedictoXIV o confirmou em seus escritos,

de synodo dicecesana Lib. VI. Cap. VII, e mesmo applicou aos

catholicos de Servia, que, depois da benção nupcial, ainda vam
contrair matrimonio perante o cadi turco, Const. Inter omni-

genas a. 1774. §. 10.

(v) Benedict. XIV. de synodo dioecesana Lib. VI. Cap.

VI. N.° VI-XI.
(w) A opinião contraria é adoptada por G.D. Berg iiberdie

Verbindlichkeit der cánonischen Ehehindernisse in Betreff der

Ehen der Evangelischen. Breslau 1835. 8.° Porem se a Egreja

ttão prescreve aos protestantes, como partido religioso separado,

a observação de suas leis, ella não desiste por isso do direito de

julgar no seu terreno, segundo estas mesmas leis, os matrimó-

nios contraidos entre elles, cujos efteitos venham a ser postos em
questão perante ella.

(x) Eichorn Kirchenrecht II. 329. 330. é d'opiuiâo contra-

ria. Porem, se como não pode doirar de *e conceder em ultima

analyse, a benção nupcial não se basea no Evangelho, mas siin

em um preceito da Egreja, segue-se que a auctoridade ecclesias-

tica também deve poder dispensa-la.
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de consciência dos soberanos protestantes sam validos, mes*

tno sem a menor formalidade, somente desde que se torna

certo que a união foi concebida no espirito do matrimonio

real (?/). VIII* O matrimonio por procuração, na disci*

plina actual, tem grandes inconvenientes; porque o parow

cho não recebe n'ella o consentimento do próprio eontra-

hente, mas somente a declaração do procurador, e como o

contrahente pode n^ste momento ter mudado de tenção (%)^

esta declaração tem somente um caracter provisório e pre-

sumptivo, e deve ser completada pela prova da persistência

do consentimento. Demais d'isso nãoadmittindo o concilio

de Trento n'esta matéria outra prova senão a declaração

perante o parocho e duas tes emunhas, a declaração provisória

deve conseguintemenee ser repetida n'esta forma pelos con_

trahentes, e é somente então que ha matrimonio. Ha a mes-

ma razão de decidir, no direito ecclesia9tico protestante, a
respeito dabenção doministro. IX. O matrimonio denomi-

nado salico ou morganitico, ou matrimonio da mão esquer-

da , é um verdadeiro matrimonio perante a Egreja. A sua

singularidade só serve para os effcitos civis e consiste em que
a mulher e os filhos não participam do estado do marido

e não gozam de direitos hereditários tão amplos como no ma-
trimonio ordinário.

§ ^95.— 4) Do matrimonio como sacramento*

O matrimonio éuma relação natural conduzida á sua

pureza primitiva e elevada á dignidade de sacramento peía

lei da nova alliança. Portanto a matéria d'csle sacramento

ê o estado de matrimonio como tal; a forma consiste na
maneira pela qual duas pessoas entram no estado de ma-
trimonio christão, o que pôde mudar ecomeffeito temmu-

{y) A justificação (Testa opinião e uma anaíyse raciocinada
dos escritores dissidentes eneontram-se cm C. F. Dieck : Die
Gevvissenshe. Legitimation durcha naehfolgende Ehe nnd Miss-
heirath. tlnlle 1348, 8.°

C, ult, de. procurat. in VI. (1. J9)
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dado segundo a disciplina das differentes épocas. Finalmente
os ministros do sacramento sam os mesmos contrahentes no
momento em que entram n'este estado pelo modolegitimo*
(a). Esta doctrina deduz -se da mesma natureza d 'estas re-

laçoens, e também domina nasciencia (6). Verdade é que
segundo alguns as partes não formam de per si mesmas se-

não o contracto eivií , e a benção saderdotal só lhe impri-

jne o caracter de sacramento. Porem esta opinião, apesar

cTalgumaapparecencia de fundamento, soíre demasiadas ob-

•jecçpens para se poder sustentar (c). Por conseguinte se se

-Tolta ao primeiro ponto de vista como único iusto, não se

descobre já differença alguma entre o contracto e o sacra-

mento (d) , e toda a união é sujeita á alternativa de não

constituir matrimonio aos olhos da Eg reja, conseguintemen-

te de ser illicita, ou de ser egualmente sacramento (e). De-
baixo d'este ponto de vista, até os mesmos matrimónios dos

protestantes não podem também deixar de ser sacramento»

(a) Thomas Aquin. in quatuor libros senfentiar. Lib. iVé
Dist. XXVI. GLu.uuic. Art.I. Dicendum quod verba exprimen-

tia consensum de prsesenti sint forma hujus sacramenti, noit

autem sacerdotalis benedictio
, quae non est de necessitate sa-

cramenti, sed de solemnitate. Scotus inquat. libr. sentent. Lib.

IV. Dist. XXVI. GLu. unic. Ut plurimum ipsimet contralien-

tes ministrant sibi ipsis hoc saerameutum , vel mutuo uterqué

sibi.

(b) Benedict. XIV. de synodo diceccsana Lib. VIII. Cap*

XIII.
(c) Sancbez desancto matrim. sacramr. Lib. II. Disput. VI.

(d) Uma tal distinccão é sem duvida possível na esfera do

Estado. Deste modo as unioens contraídas perante a auctorida-

de local, era conformidade com o direito francez, sam matrimó-

nios cívís }
porem a Egreja não os pode reconhecer antes da de-

claração perante o parocho \ e também então sam verdadeiros

sacramentos.

(e) Ferraris Prompta bibliolhecacanonic. V. Matrimonium.

Art. I. N.° 1C. 17. Probabilius est , inter fídeles sive baptiza-

tos nullomodo, nequidem per intentionem contrahciitium, pos-

se valide separari rationem sacramenti a contractu matrimonia

idest, probabilius ncquit fidelis valide inire matrimonium so-

lum utcontractum. non vero utsacramcntum, — Ratioest. quia.
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em sí mesmos' (/). D'aqui resulta sambem que a dístincção

iFassisteiicia activa e passiva do sacerdote no matrimonio

é inadmissível, porque toda a assistência, aquella mesma

em que o seu papel se limita a ver e ouvir , faz da união

um sacramento, e por conseguinte é realmente activa. Mas

com quanto a benção dopresbytero, segundo este principio

não seja essencial ao sacramento (g) , não se deve por isso

deixar de a sollicitar sem necessidade ; e, se se eximirem

d'ella por desobediência para com a Egreja, o matrimonio

em si mesmo sempre é na verdade um sacramento ,
porem

um sacramento profanado e privado da graça , em outros

termos um sacrilégio.

§ 296.

—

IV. Dos esponsaes. A) Condiçpens requeridas.

Greg. IV. í. Sext. IV. l.De spoiisalibus et matrimonio, Greg,

IV. 2. Sext. IV. 2. De desponsatione impuberum.

O matrimonio ó ordinariamente precedido d'uma con-

venção pela qual as duas partes promettem reciprocamente

desposar-se. E' o que se chamam esponsaes. Para que esta

convenção produza effeitos obrigatórios , é mister primeiro

ex instituitione Christi instatu íegis evangélica? ratio sacrameu-

ti est essentialiter imbibita ratione contractus matrimonialis.
— Cliristus Dotninus inseparabiliter connexuit contractui matri-

monial! rationem sacramenti, utquamvis positio contractus pen-
deat à volantate íidelium , eo tamen ipso non pendeat à vo-

luntate fidelium ratio sacramenti ,• sed eoipso, quod legitime pa-
natur contractus matrimonialis , statim ex Christi institutione

sit ei annexa ratio sacramenti, taliter quod
,
quicunque fideles

volunt vere contrahere matrimonium, volunt etiam virtualitex

aecipere sacramentam.

(/) Cavalchini Archiepisc. Philipp. de matrimon. inter lise^

retic. p. 42. Negari autem debet, quod talesconjuges (ecatholi-

ci) conversi possint ah invicem divelli, quia probabile est
T
ejus

modi matrimonia vatere et es9e vera sacramenta.

(g) Este ponto é tratado afundo por Benedicto XIV. desv-
nodo dicecesaua Lib. VIII. Cap. XII.
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que tudo que Os promiltentes tenham capacidade paracòfí^

sentir em uma obrigação. Portanto é nulla nos dementes
(h) e nos meninos que tem menos de sete annos d^dade
(?,). Os últimos também fazem objecto d'uma prohibição

formal na Ègreja grega (*). Os esportsaes contraídos pelos pães

para seus filhos menores de sete annos sam egualmente des*

tituidos de todo o effeito (/).. Em quanto aos dos filhos

maiores de sete annos, cjeviam ser respeitadas -«té á puber-

dade, mas podiam então dissolver-se sem mais amplas for'

malidades (??i). Agora, estas disposiçoens só raras vezes en-

contram appjicaçâo. Alem d'issOj as leis civis exigem or-

dinariamente o consentimento dos pães para a validade

dos esponsaes, se bem que o direito canónico nãofalle n'is-

so expressamente em nenhuma parte (ra). E' costume cha-

mar testemunhas e passar prendas
,
porem isto não é uma

formalidade essencial no direito ecclesiastico catholico, é

"basta o consentimento livre (o), não equivoco (p), ainda mes-

mo sem manifestação verbal (q). Actualmente também é

indifferente o exprimir-se no presente (ego te in meam ac-

cipio), ou no futuro (ego te in mearrt accipiam). Antes do con-

cilio de Trento, esta differença era da maior importância f

(k) C. 24. X. de spònsal. (4. 1).

(i) C. 4. 5. X. de desponsat. impub. (4. 2).

(k) Nov. Leon 109.

[l) C. 29. X. de sponsal. (4. l), c. un. pr. dedespons. íncj**

pub. in VI. (4. 2).

(m) C. 7. 8. X. dedespons. impub. (4.2), c.un. §. 1. eod,

in VI. (4. 2).

(n) O c. 3.X. qui matrimon. aceusare (4. 18), invocado por

Eichorn II. 434. , menciona só historicamente e de passagem

que segundo ás Leges , isto e segundo o direito germânico do

ftíundum, é necessário par^a o matrimonio o consentimento oaa

ascendentes e conjunetos. D'ahi nada resulta para a questão pre-

éente.

(o) C. 15. X. de sponsal, (4. t) , c. 11. X, de despousat*

impub. (4. 2).

(p) C, 7. X. de sponsal. (4. l)<

(q) C. 23. X. de sponsal. rl. 1).
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porque, no primeiro caso, não havia esponsae9 porem ma-
trimonio clandestino (r). Era pois um desacerto querer for-

mula-la pela distincçâo de sponsalia dzprcescnti e defuturo*

Segundo o ritual daEgreja d^Oriente, a celebração solemw

ne dos esponsaes compoem-se , como também antigamente

no Occidente (s), da benção do sacerdote e da troca dosan-

neis. Portanto é análoga á do matrimonio e por conseguin-

te reunida muitas vezes aos esponsaes. Então precedem na-

turalmente esponsaes não solemnes. Os regulamentos eccle-

siasticos protestantes prescrevem para os esponsaes a presen-

ça de testemunhas ou do ministro e outras solemnidades j

mas também nem sempre as observam.

§ £97. — B) Effeitos dos esponsaes.

Greg. IV. 4. De sponsa duorum, IV. 5. de conditionibus appo-

sitis in desponsatione.

O direito canónico tratou mui seriamente uma pro-

messa sobre a qual a outra parte funda todo o seu futu-

ro, e a declarou obrigatória para cada uma d'ellas no foro

interno. Mesmo em caso de necessidade, meios espirituaes

de constrangimento deviam assegurar a sua execução, o que
não tem logar em parte alguma (í). A retractaçâo unilate-

ral não é pois permittida no foro interno senão por motivos

taes como enfermidade, mutilação, ou então se a outra par-

te viola deveres essenciaes (u), e debaixo d^ste titulo conj-

prehende-se a delonga não motivada do matrimonio. Pelo

contrario o rompimento dos esponsaes por consentimento mu-
tuo é sempre permittido, ainçla quando tivessem sidoaffian-

(»•) C. 31.X.desponsal. (4. l), c. 3. X. dcspons. duor. (4. 4).
(s) C.30. c. XX VII. <j.2. (Siric.*.3ft6), c.7. §3.c. XXX.

q. 5. (Isidor. a. 633), c. 3.eod. (Ntcoh I. a. 366).

(/) ClO. 17.X.desponsal.(4. 1).

(«) C 2ô. X. de jurejur. (4.24), c. 3.X. deconjug. lepros,

(4. &).

(v) C. 25.X. de jurejur. (2. 24). e\ é. X é deèponsal. (4. í)
W. 11. U A.
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çados com juramento (w). Elias podem ter sido contraídas

debaixo de condição, a prazo, ou a cargo de prestaçoens li-

citas (modas) ; nos dois primeiros casos , deve esperar-se o
vencimento da condição ou do prazo (ar); no ultimo, a fal-

ta de prestação dá á outra parte a faculdade de se desdizer

(y). Demais d'isso, todas estas restricçoens podem extin-

guir-se por desistência expressa ou tacita (%). Ascondiçoens

illicitas tornam nulla a convenção inteira. Os esponsaes con-

traídos posteriormente a outros que ainda subsistem sam nul-

los. Pelo contrario, um matrimonio verdadeiro deve preva-

lecer naturalmente aos esponsaes ainda mesmo anteriores. As
numerosas collisoens occasionadas pelos matrimónios clandes-

tinos na cdade-med ia regulavam-se segundo os princípios se-

guintes: no concurso puro dVsponsaes, decidia a ordem das

datas (a); entre esponsaes e um matrimonio ulterior, pre-

valecia o matrimonio ainda concluído clandestinamente co-

mo sponsalia de prassenti (6); entre diversos matrimónios»

cconseguintemente também entre diversos sponsalia de pres-

senti, ou entre dois matrimónios um clandestino e outro so-

lemne, era sempre preferido ornais antigo (c) ; finalmente,

entre esponsaes anteriores porem confirmados pelacohabita-

ção, e um matrimonio clandestino, eram d^ta vez os es-

ponsaes, porque se haviam transformado em verdadeiro ma-
trimonio (d). Hoje naturalmente tem estes princípios cessa-

do de ser applicaveis em parte. Oseffeitos civis dos espon-

saes dependem das leis de cada paiz. A bem pensar, não

Be lhes deveria attribuir nenhum, porque o constrangimen*

(w) C 2.X.desponsal. (4. 1).

\x) C. 5. X. de condit. apposit. (4. 5).

{y) C. 3.X. de condit. apposit. (4. 5).

((») C. 3. 6. X. de condit. apposit. (4. 5).

(a) C. 22. X. de sponsal. (4. l),c. un.eod. in VI. (4. l).

(6) C. 31.X.desponsal. (4.1), c. 12. X. depons. impub. (4.

2).c. l.X.desponsaduor. (4. 4).

(o) C.31.X. desponsal. (4.1), c. 1.3.5. X. de sponsa duor.

(4.4).

[d) C. lo. 30. X. desponsal. (1.1).
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tQ é contrario á idèa de matrimonio, e uma indemnisação

pecuniária nem é decente nem sufficiente ; é por isso que os

romanos nunca tiveram acção d'esponsaes (e), e mesmo re-

cusaram todo o effeito ás clausulas penaes accessorias para

não estorvar a liberdade do matrimonio (/). Somente, apar-

te que se retirava sem motivo perdia os seus presentes (ar-

rha) (g). Na Egreja d*Oriente em que os esponsaes eram,

acompanhados da benção sacerdotal, a violação d'este vin-

culo foi qualificada cTaduIterio (Ji). Para attenuar este ri-

gor, Leão o filosofo procurou aproximar ainda mais do ver-

dadeiro matrimonio os esponsaes solemnes , e dispoz que a

benção não fosse nunca mais concedida antes da puberdade

(i). Emfim Aleixo Comnène decidiu, em 1034-, que os es-

ponsaes contraídos em conformidade com o estatuído pelo

imperador Leão , sob o sello da oração e da benção sacer-

dotal, deviam ser assim ilhados ao matrimonio, e os espon*

saes contraídos antes da edade fixada esem estasolemnidade

deviam produzir os effeitos civis dos antigos esponsaes. Em
1092, confirmou esta decisão por uma declaração explicita

(£). Os regulamentos ecclesiasticos eleis civis dos protestan-

tes dentro e fora d'Allemanha reconhecem lambem geral-

mente a força obrigatória dos esponsaes, todavia só de or-

dinário d'aquelles que forem solemnemente contraídos, e por

conseguinte, não permittem a retractacão unilateral senão por

motivos determinados. Mas no entanto não ha constrangi-

mento directo afim de se celebrar o matrimonio. Em quan-

(e) C. 1. C.desponsal. (5. 1).

ff) Fr. 134. pr. deverb.obl; (45. l), c. 2. c. deinutil. estipul.

(«.39).

{g) C. 3. 5. c.desponsal. (5. 1).

(A) Cone. Trullan. a. 692 .ean. 98.
(i) Nov.Leon.74.
(*) BalsamonadPhotiiNomocanonTit.XIII.Cap.il. (Jus-

tell.T.II.p. 1035-90), Bálsamo» et Zonarasad Cone. Trullan. c.

98.(Bcvereg.T. 1. p. 27(5. 277). Asduas constituiçoens de 1004
e 1092 acham-se também em Leunclav. T. I. Li!>. IJ. p. 126.
IZ4

}
e no fim das ediroens do Corpus júris deGodofYcdo.
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to aos esponsaes seguidos de cohabitaçâo, a Dinamarca (/)

,

e durante algum tempo também a Inglaterra (m), fieis ao
antigo direito canónico, consideram-os como um verdadeiro

matrimonio prevalecendo por consequência ao matrimonio
uLerior, mesmo solemne. Segundo a pratica alleman confir-

mada expressamente pelo direito civil prussiano , pelo me-
nos para o caso de gravidez, se o esposado recusa ratificar

a união pelo matrimonio, o tribunal civil a declara tal em
quanto aos effeitos civis para a mulher e filho. Na Suécia,

o esposado tornado pae era constrangido a casar (n). Porem
esta medida é actualmente modificada.

§ £98.— V. Dos impedimentos de matrimonio em geral.

Chamado o direito matrimonial christão a regular, a

Egreja tem virtualmente o poder de fixar ascondiçoens com
que um matrimonio deve ser uma união permittida, ou puni-

rei, ou mesmo inteiramente nulla a seus olhos (o). Para as

determinar, deve principalmente regular-se pelo caracter mo-
ral do matrimonio, pela revelação, e qualidade do sacramen-

to, e não necessariamente pelos costumes e leis nacionaes, por-

que o caracter do matrimonio pode ser rTelles inteiramen-

te desconhecido (p), e a missão da Egreja consiste precisa-

(?) Jiis. Danicum. lÂb. TH. Cap. t6. N.° 16.

(m) 3?. Henr.-VIH-e. 38. Segundo as leis novas os esponsaes

jkio devem ja motivar em nenhum caso o constrangimento a fim de

contrair matrimonio. 2t>. Georg. II. e. 33. §13., 4. Georg. c. 76.

§27.
(n) Gíftermalsbalk Cap. III. § 1 0. No ultirm estado do Direi-

to, o Rei reservou-se o dicidir no caso em que as partes não se conci-

liem amigavelmente.
(o) Este poder, a Egreja exercen-o de facto desde os primeiros

tempos, e também o reivindicou solemnemente como principio.

Cone. Trid. Sess. XXIV. cap. 3. 4. de ref. matr.

(p) Isto appareco com evidencia nos payz.es cm que alei permit*

te a polygamia, o matrimonio entre os mais próximos parentes ou

o divorcio voluntário. Segne-se que a Egreja nao pode reconhecer

pov matéria do sacramento o contracto civil como tal, porem so*
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mente em levar a disciplina do matrimonio á pureza fjri-

nritiva, e preserva-la de novas alteraçoens apesar dos estor-

vos do temporal. A este respeito pode o estado colíocar-se

diversamente em relação á Egreja. Quando a legislação ci-

vil quer kolar-se inteiramente da lei ecclesiastica, a Egreja

não tem, verdade seja, íomo nos primeiros tempos, outra se-

gurança para a sustentação de suas prohibiçoens senão a

consciência dos seus membros e as penas espmtuaes(ç). Po-

rem ^esta esfera, não deve experimentar obstáculos , e se-

ria contrario aos princípios da liberdade religiosa o força4a

a reconhecer e confirmar uma união valida segundo a le-

gislação civil, porem nulla segundo a sua própria. O Esta-

do também não a pode constranger a tratar como nullo, de-

pois de contraído, um matrimonio annullado pelas leis se-

culares, porem valido no espiritual (r). Somente a Egreja,

pela sua parte, obrigada a tomar em consideração as leis do

paiz, deve abster-se de prestar apoio ataes unioens, e ^es-

te sentido dirigir -instrucçoens a seus ministros. Se pelo con-

trario o Estado quizer ser christao, deve conformar-se com
os impedimentos substanciaes determinados pela Egreja (s).

Demais, tem a faculdade de fixar também da sua parte as

condiçoens com que um matrimonio contraído perante a
Egreja será privado de todos os effeitos civis; e d'essemo-

mente aquelle que vê em harmonia com adignidade e disciplina
natural do matrimonio.

* (9) C. l.c.XXVII.q.l.(Statutaeccles.antiq.).
t (r) Por exemplo se as leis civis declarassem nullo o matrimonio
contraído pelos pobres sem permissão daauctoridade, ou pelos ser-
vos sem o assentimento do senhor, c. 8.c. XXIX. q. 2. (Cone. Ca-
bil. II. a. 813), e. 1. X. deconjug. servor. (4.9).

($) Este principio também é applicavel aos estados em que está
proclamada a paridade das confissoens - porque entra na idea de
paridade que a legislação tome.egualmente em consideração calho-
licos e protestantes, cada um debaixo do ponto de vista que lhe

e

próprio. Ora não ha egualdade, se por exemplo, o direito ecclesias-
tico dos protestantes é sustentado pela legislação civil, e o dosca-
tholicos abandonado a si mesmo como um direito unicamente feito
para a consciência.
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do nao formará um matrimonio perante alei(/), eaEgre-

Ja deve ter a este respeito a mais rigorosa attençãoj assim

como no caso retro-mencionado.

§^99.— VI. Impedimentos dirimentes. A) Relativos.

.IV. 5. Deconditionibus appositis in desponsatione, IV. 9,

Deconjugioservorum, IV. 15. Defrigidis et inaleíiciatis.

Os piincipaes impedimentos de matrimonio sam aquel»

les que, não se oppondo somente a que se contraia, o an-

nuíam ainda mesmo quando contraído. Sam de duas espé-

cies : uns baseam-se unicamente no interesse particular e po-

dem por conseguinte desfazer-se por meio de renuncia ex-

pressa ou tacita do interessado; outros foram introduzidos

por motivos adherentes á mesma disciplina do matrimonio.

Eis o» impedimentos da primeira espécie; I. Se o consen-

timento foi extorquido por violência, e assim não ha ma-
trimonio verdadeiro, mas puramente exterior e apparente

(u). Até mesmo o juramento obtido por este meio nao é

obrigaterio (v). Porem não entram todas as amiaças indif-

ferentemente no caso de violência (w), II. Se o matrimo-

nio é infectado d'erro que, segundo as presumpçoens regu-

lares deduzidas da mesura natureza do matrimonio, deve

ter exercido urna influencia decisiva na determinação d'uma

(t) A questão conhecida, se o poder temporal pode como tal es-

tabelecer impedimentos dirimentes, rcsolve-se por isso de per-si-

mesma. Sem duvida que pode arrogar a si e*te direito nos pontos de

contacto do matrimonio com o Estado, porem não a tal ponto que

a Egreja deva respectivamente considerar na sua esfera o matrimo-

nio como nullo} ahi comeffeito não depende-ella senão de^suas

próprias leis.

(u) C.3.c.XXI.q.2. (Urban.II.a. 1090), c. l.eod. (Idem»

a. 1095), c. 14.X.despousal. (4. l).

(v) C. 2.X. deeoquiduxitin matrim. (4.7).

(w) C. 6. ló.23.X.desponsal. (4. 1J.
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das partes. Isto comprehende o erro, não só sobre a iden-

tidade de pessoa, mas também sobre o estado de liberdade

e escravidão (a?), assim como sobre outras qualidades im-

portantes da pessoa, por exemplo uma enfermidade d^espi-

rito permanente, a condemnação a pena infamante, a gra-

videz das obras d'outrem (y). N 'estes casos e no de violên-

cia, a acção denullidade extingue-se pela acquiescencia ul-

terior , a qual também pode resultar tacitamente da cohau

bitação, mesmo da expiração de certo tempo (%). III, Re-

gularmente , segundo a disciplina actual, declara-se o con-

sentimento no matrimonio sem condição na presença do pa-

rodio, e este não pode receber u,m consentimento condicio-

nal sem permissão do bispo. Todavia é possível queoscon-

juges tenham fixado preliminarmente condiçoens entre si,

e não declarem ao parocho o seu consentimento senão <rora

uma reserva mental (a). Se o objecto destas condiçoens re-

pugnar á mesma essência do matrimonio, não é um verda-

deiro matrimonio que conceberam , e conseguintemente a
sua união é nulla. Se estas condiçoens se referem a algu-

ma outra impossibilidade física ou moral, sam consideradas

como não occorridas , e subsiste o matrimonio (ò). Fazem
depender o começo do matrimonio da existência oudoexi-

(x) V. a este respeito c. XXIX. q. 2.,c. 2. 4.X. deconjug.seT-
vor. (4.9). Eichorn.II. 353. pretende-se que esta circunstanciai
inteiramente indifferente á natureza do matrimonio. Porem não
exereerá-ella uma influencia mui real sobre o mdividuavitce consue-
tudo ?

(y) A pratica é.todavia e com razão, mui stricta e circunspecta
iTesta matéria Stapf Pastoralunterricht LiberdieEhe. S. 107-130»

(z) C.21.X.desponsal.(4. l),c. 2.X. de coqui duxit. (4. 7),
c. 2. 4. X. de conjug. servor. (4.9),c. 4.X. quimatrim. aceus*

(4.18).

Jja) V. sobre esta matéria Sanchez de Saneio matrim, sacra «i.

Lib. V., Stapf Pastoralunterricht tiber dieEheS. 130-36. Oqne
riiz Eichorn li. 355, prova que sobre este ponto nem examinou a
doctrina, nem a pratica.

(6) C. 7. X.decondit. apposit. (4. 5), Benedict. XIV. desV-
nodo dicecesana Lib. XIII. cap. XXII. N.° V-XU
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to d*um facto illicito, é o matrimonio com effeíto sum
fienso, porem ambas as partes devem abster-se das relaçoens
conjugaes, as quaes constituiriam uma renuncia tacita ás

condiçoens (c). Em quanto ás condiçoens resolutorias, sam
nulta3 porque em geral nada se pode estipular sobre a dis-

solução dum matrimonio validamente contraído. IV. A
impotência d 'uma das partes forma para a outra uma cau-

sa de nullidade, porque se deve suppor queella quiz o ma-
trimonio na sua plenitude. Todavia, é mister que a impo-
tência tenha pre-existido ao matrimonio, que tenha sido

desconhecida da outra parte e seja incurável (d). Sendo ul-

terior ao matrimonio já não é caso de nullidade ; é, como
qualquer outra moléstia, um destino que os dois esposos

devem supportar em commum (e). Sobre o facto d'impo-

tencia não se referem pura e simplesmente ao dizer dos es-

posos, porem começa-se pôr ordenar uma visita de peritos

(/). Nocaso em que o seu resultado seja duvidoso, dispõem

o direito antigo que os esposos cohabitem ainda por espa-

ço de três annos , depois do que affirmem a sua asserção

por juramento com sete co-juradores tomados entre os seus

parentes (g). Actualmente não se observa já a ultima for-

malidade. O impotente não pode passar a segundas núp-

cias (/i) ; se não obstante tornar a casar e for reconhecido

(c) C. 3. 5.6.X.decondit.apposit. (4. 5>.

(d) C. 2. c. XXXIII. q. 1. (Gregor. II. a. 725) , o. 29. C*

XXVII. q.2. (Rhaban. Maur. a. 853), c.2.3. 4. X. de frigid.

(4.15).

(c) C. 25. C. XXXTI. q. 7. (Nicol. I. a. 870).

I (/) C.4. 14.X.deprobat.(2. 19), c. 5. 6. X,defrigid. (4. 15).

\g) C. 2. c. X XXIII. q. 1 . (Gregor. II. a. 72 5), c. 5. 7. X- de

frigid. (4. 15). A dilação de três annos appirecejá no direito roma-

no. Nov. 22. c. 6. Ojuramentoacha-se também nos capitulares,

Capit. Pippin. a. 752. c. 17., Bencdiet. Levit. Capital, lib. VI. c.

55. 91. Demais d'isso, a impotência parece ter sido attribuida

muitas vezes a malefícios , segundo as ilèas do tempo, c. 4. e.

XXXIII. q. l.(Hincmar.Rem.a. 860), c. 7. X. de frigid. (9. 15).

(*) C. 2. c. XXXIII. q. 1. (Gregor. II. a. 725). c. 5. X. de

frigid. (4. 15).
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com capacidaue de cohabitar deve voltar ao primeiro espo-

so porque o matrimonio foi somente annullado por erro (i).

Uma disposição especial declara nullos os matrimónios dos

castrados (k), O rapto com violência foi sujeito no direito?

romano , desde Constantino , a uma penalidade severa (/),.

é seguindo este exemplo , a Ègreja o fulminou com peni-

tencias rigorosas e com a excommunhão (m). Até mesmo
mais para o diante Justiniano (n) e a seu exemplo também
o direito ecclesiastico (o) prohibiu absolutamente o matri-

monio entre o raptor e a raptada. No Occidente^ as leis

ecclesiasticas e civis elevaram-se no principio corri egual se-

veridade contra esta desordem (p). Porem o rigor diminuiu

pouco a pouco com a barbaria dos tempos, e o matrimonio

consentido em plena liberdade pela raptada foi declarado va-

lido (ç). Portanto o rapto agora não é jájulgado senão de*

baixo do ponto de vista de violência (r).

(í) C. 2. e. XXXIII. q. 1., c. 6. X. de frigid. (4. 15). Oc.
4. c. XXXIII. q. 1. (-Hincmar. Rem. a. 860) contem uma de*
cisão contraria.

(Jc) Const. Cum frequenter Sixti V. a. 1589.

(/) C. 1.2.3.C.Th.d«raptuvirgin.(9.24).
(to) Basil. ad Amphiloch. c. <30., Can» Apost. 67\, c. 1. cy

XXXVI. q. 2. (Cone. Chalced. a. 451).
(n) C.un.§l.c,deraptuvirgin.(9. 13),Nov. 143. 150.
(o) Cone. Trull. a. 692. c. 92., Nov. Leon. 35., Balsamon

ad Cone. Trull. c. 92. (Bevereg. T. I. p. 266.

(p) C. 2. c. XXXVI. q. 2. (Symmach. a. 505) , c. 3. c.

XXXVI. q. 1. (Cone. Aurel. I. a. ,511), c. 6. c. XXXVI. q.
2. (Cone. Paris. III. a. 557), Decret. Childeb. a. 595. c. 4. y
Edict. Chlotar. II. a. 615. c. 18., c. 5. c. XXXVI. q. 2V (Gre-
gor. II. a. 721), c. 4. eod. (Capit. Aquisgr. a. 816), c. 10. eod\

J

(Cone. Meldens.a. 845), c. ll.eod. (Cone. Aquisgr. a. 847), Be.-
nedict. Levit. Capitul. lib. VII. c. 183. 395.

(q) Gratian. ad c. 7. ell. c. XXXVÍ. q.2. c.T.X. de rap»
tor. (5. 17).

(»•) Cone. Trid. Sess. XXIV. c. 6. dé ref. matr'*m.

W. II. 13 P,
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§ 300.— B) Impedimentos absolutos. 1) Differença (k
religião.

O matrimonio na sua integridade é uma communhão
de todas as relaçoens da vida. Deve portanto comprehender
também infallivelmente a sua parte mais nobre : a religião.

Sem ella, careceria do que protege esta união contra a In-

constância das paixoens, e conserva os esposos inabalavelmen-

te ligados um ao outro tanto na boa como na má fortuna.

Em geral o effeito do matrimonio, como disciplina de sal-

vação, nãoapparece senão na família christan. Pelo contra-

lio tudo isto cessa se entre os esposos reina uma differença

total de religião. E' por isso que os matrimónios entre chris-

tãos e infiéis foram frequentemente censurados desde os pri-

meiros tempos (s) ; estigma tisados pelas íeis civis com espe-

cialidade os celebrados entre provincianos e bárbaros, bem
como entre christãos ejudeus (t) ; os últimos até mesmo fo-

ram prohibidos entre os christãos germânicos (u) ; emfim os

matrimónios entre christãos e infiéis foram geralmente tidos

por nullos por uma observância universal (v). O direito ec-

clesiastico protestante havia estado conforme com isto até ha

pouco; porem nos últimos tempos, auctorisaram-se os ma-
trimónios com osjudeos em alguns paizes protestantes d'Al-

lemanha, sob a condição de que os filhos seriam christãos.

Pelo contrario a Egreja çatholica persiste em considerar taes

matrimónios como nullos; consequentemente se um dos pa-

res mixtos se converter aocatholicismo, o matrimonio deve

ser validado por uma nova celebração {id).

(s) C. 15. c. XXVIII. q. 1. (Amjbros. c. a. 387), c. 9. §6.
eod. (Augustin.c. a. 419).

•

(<) C. 1. C. Th. de nupt. gentil. (3. 14). c. 6. C. J. de ju-

dieis (1.9).

(«) C. 17. c. XXVIII. q. 1. (Cone. Arvern. a. 535), c. 10.

eod. (Cone. Tolet. IV. a. 633).

(v) Conf. também a Const. singulari nobis Benedict. XIV,
a. 1749. §9. 10.

(w) Const, singulari nobis Benedict, XIV, a. 1749,
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§ 301.— 2) Obrigaçoens anteriores.

Grer. III. 32. Do conversione conjugatorum, IV. 4. De sponsa

duorum, IV. 6. GUiclerici vel voventes matriraoniura contra,-

herepossunt.

O matrimonio é um sacrifício reciproco de toda a pes-

soa; por tanto é nullo quando um dos esposos contraiu já

obrigaçoens solemnes que o encadêam exclusivamente a ou-

tro destino. O direito canónico comprehende n'esta cathe-

goria os casos seguintes: I. Um matrimonio ainda existen-

te. A polygamia destroe o matrimonio em seu principio, e

é vedada tanto pelas leis divinas (x) como pelas ecclesiasti-

cas(;/) e civis; conseguintemente entre diversas unioens con-

traídas pela mesma pessoa a titulo de matrimonio, a mais

antiga é preferida (%). Esta decisão extende-se, no sentido

da Egreja , ao matrimonio dos pagãos
,
porque dimana da

idôa natural do matrimonio (a). O mesmo matrimonio con-

traído por um pagão de-pois da sua conversão é nullo, se já

era casado como pagão (6). II. Um voto solemne de casti-

dade. Nos tempos antigos, a violação d'um tal voto era já

punida com a maior severidade, até mesmo com a excom-
munhão (c). Mais para o diante, quando a Egreja obteve

plenitude de jurisdicçao em matéria de matrimonio, decla-

lou absolutamente nullo o matrimonio contraído emdespre-

í» Matth.XIX.3-9.

(y) C.S.X.dedivort. (4. 19), Cone. Trid.Sess. XXIV. can,

2. de sacram. matrira.

(z) C. 2. c. XX.XIV. q. í. (Innocent.I. a. 405), c. 1. eod.

(Leo.I. a. 458), c. 1. 3. 5. X. de sponsa duor. (4. 4).

(a) C.8.X.dedivort.(4. 19).

• (h) Benedict. XIV. de synodo dicecesana. Lib. XIII. Cap.
XXI.N.°IV.
- (c) Siricius epist. X. ad Gallos c. a. 390. c. 1., c. 5. 9.

D.XXVII. (Hieronym. ca. 390), c l.c XXVII. q. 1. (Statuta
eccles.antiq.), c. 10. eod. (Imioeent. I. a. 404), c 12. 22. eod,

rConc. Chalc. a. 451). c. 7. eod. (Cone. Paris. V. a. 614), c 8<

J7.eod. (ConcTribur. a. 895). A distineoão de voto^olemnejíí
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so d 'este voto (d). Todavia não considerou como voto

solemne n'este sentido , independentemente das ordens

maiores , senão a entrada em religião (e) ; então deu ain-

da mais á profissão religiosa a força deannullar o matrimo-

nio preexistente, com tanto que ainda não estivesse consum-
mado (f) ; e o concilio de Trento extendeu o principio do*

matrimónios clandestinos do tempo antigo aos matrimónios

solemnes do direito novo (g) . Porem depois da consumação,

um dos cônjuges não pode já fazer os votos monásticos sem

o consentimento do outro , e mesmo então o matrimonio ,

como vinculo, continua a subsistir; é por isso que o cônju-

ge que fica na vida secular não pode contrair um novo (/i).

J1I. As ordens maiores. Nãoannulam senão o matrimonio

ulterior, nunca o anterior, ainda mesmo nao consummado
(i). A questão pouco importante, se as ordens maiores pro-

duzem este effeito em virtude d'um voto juncto á ordena-

ção , ou somente dos preceitos da Egreja, não foi decidida

pelo concilio de Trento (&). Entre os protestantes suppri-

miu-se este caso de nullidade e o precedente.

£ claramente estabelecida em Sirícius. E* pois sem rasao que se

attribue a sua origem a Graciano
,
que a reproduziu no c. 8.

D.XXVII.
(d) C. 6. D.XXVII, (NÍGÒl.I.a.865), c. 8.eod. (Conc.La-

ter.I. a. 1123), c.40. c,XXVII. q. 1. (Cone. Later. II. a. 1139),

c. 3.7.X.quicíeric. (4. 6).

(e) C. un. de voto in VI. (3. ó), Cone. Trid. Sess. XXIV. can,

Ç.deref. rnatr.

(f)
C. 28. c. XXVII. q. 2. (Gregor. I. a. .597) ibiq. Gratian.*

c. 27. eod. (Theodor. Cantuar. c. a. 690) ibiq. Gratian., c. 2.

7. 14.X.deconvers.conjugat.(3.32),c. 16. X.desponsal. (4. l).

(o) Cone. Trid. Scss. XXIV. cari. 6. de sacram. matrim.

(k) C. 22. c. XXVII. q. 2..(Basil. c. a. 362), 9. 25. eod.

(Gregor. I. a. 596), c. 1. eod. (Idem a. 601), c. 26. eod. (Ni?

col.I.a. 867), c. 4. 7. 8. 13. 18, X. de conver. conjug. (3. 32).

(i) C. un. Extr. J-ohann. XXII. de voto (6).

(Jfc) Cone. Trid. Sess. XXIV. can. 9. de sacram. matrim»
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§ 30f . — 3) Crime.

Greg. IV. 7. De eo quiduxit in matrimonium, quampolluitpel?,

adulterium.

O matrimonio é despojado de sua dignidade moral S

por isso de seu mais nobre elemento, se a resolução de o con-

trair foi acompanhada d'intençoens profundamente crimino-

sas, e com maior razão ainda se crimes serviram de meio

para o realisar. Segundo este principio, os crimes seguintes

constituem impedimentos dirimentes : I. O adultério. O di-

reito romano declarava inteiramente nullo o matrimonio sub-

sequente entre os culpados (/) ;
porem a Egreja não adop-

tou este systema (?n), e, alem da expiação a que sujeitou o
adultério, não o considerou como impedimento permanente

senão quando se lhe ajuntassem circunstancias particularmen-

te aggravantes (w). Graciano os reduziu a dois casos, a sa-

ber: se os adultero» houvessem atlentado contra os dias do
esposo innocente, ou se houvessem promettido casamento*

no caso de morrer o outro (o). A legislação que se seguiu

sustentou (p) e conservou (q) esta theoriá, sem todavia se

atter sempre estrictamente á lettra (r). II. O assassínio

(?) Fr. 11. §11. fr. 40. adL. Jul. deadulter. (48. 5), c.9»

27. Cod. eod.(9.9),Nov. 134. c. 12.

(m) Augustin. denuptiisl. 10. ed. Maur. T. X. p. 286. (c.

2.C.XXXI. q. 1). Alguns manuscritos e antigas ediçoens dizem f

verdade seja: /feri non potest\ porém esta versão é inteiramente
contraria ao contexto.

(n) C. 5. c. XXXI. q. 1. (Cone. Meldens. a. 845), c. 4.eod.
(Cone. Tribur. a. 895). Os c. l.eod. (Cone. Tribur. a. 845), c.

3.eod. (Cone. Altheim. a. 916) exprimem-se, verdade seja, d'u-
*na maneira mais gerai. Porem Réginonde etícles. discipl. II. 235«
Unostra que a pratica não era tão severa.

(o) Gratian.ad. c. 3. c. XXXI.q. 1.

(f>) C. 1.3.6.7.X.h.t.(4.7).

(q) Esta asserção contraria á opinião commum, é baseada na
Const. Redditae nobis altero ab hinc mense Benedicti XIV. a.

3774. §21-36.

,
(r) Aprovanoc.5.X,h.t. (4.7),
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cFum dos cônjuges pelo outro. O antigo direito infligia ao
criminoso uma penitencia rigorosa e perpetua com prohibí-

çio de contrair segundas núpcias (s) ; o direito moderno pro*

Bíbe-lhe simplesmente o casar com aquella pessoa com quem
concertou o assassínio (t),

§3ÍÍ3.— 4) Parentesco, a) Systemas de computação dos

laços de parentesco (u).

Segundo uma hi da natureza que, por motivos políti-

cos, se pode corroborar e ampliar, também éprohibido en-

tre parentes próximos. A proximidade pode determinar-se

ãe diversas maneiras: I. O direito mosaico não se serve de

nenhuma computação geral por linhas e graus, e limita-se-

a designar cada parente por um nome especial. II. O di-

reito romano distingue os parentes ascendentes, descenden-

tes e coílateraes; em quanto á distancia d
rumaoutro, ava-

Ba-a começando no parente mais próximo d'um, e conti-

nuando a contar os graus até o outro (vi). O sexto grau era

(s) Capit. Pippin. a. 752. c. 5., c. 8. c. XXXIII. q. 2. (Pau-
lir*. ad Heistulf. a. 794).

(*) C. 1. X. deconvers. infid. (3. 33).

(u) Th. Laspeyres Dissertatio inauguralis canónica; compu-
fationis etnuptiarum proptersanguinis propinquitatem abeccle-
sia christiana prohibitarum sistens historiam. Berolini 1824. 3.

Este escrito a essencialmente bem elaborado
,
porem não serve

quasi de nenhum uso em rasão do emprego d'uma computação
que nao se apoia em nada, e da falta de critica sobre a época e

paizdas fontes citadas.

(v) Paulus sentent. rec. IV. 11., fr. 9. 10. degradib. cognat.

(38. 10), Tit. Inst. de gradib. cognat. (3. 6). Estes textos nãa
sam completamente intelligiveis senão com o quadro por meio da
qual os romanos representavam o parentesco. Um destes schemas

tirado d'um manuscrito do código theodosiano , encontra-se em
Cujac. observ. VI. 40., Heinec. Antiq. Rom. Lib. III. Tit. VI.
Ulpiani Fragm. ed. Bòcking. Bonnse. 1836.8. E' do seu empre-
go que derivam as expressoons Línea, línea recta et transversa^ c/rçt»

du$
1
descendentes^ ascendentes^ d latere juncti,
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fixado como limite legal da cognação (ic). Todavia, coma?

oediclo do pretor tinha também chamado ásuccessao âlgu*

mas pessoas do sétimo grau, a saber os filhos dos sobriní, os

auctores que trataram das successoens fixaram este limitei»

sétimo grau (#).. Estas theorias chegaram com o direito mr
mano aos V isigodos ; eis porque designam umas vezes osex-

to (?/) , outras o sétimo grau (a) como limite do paren-

tesco. III. O direito germânico não determinava o paren-

tesco por graus, mas em razão da distancia do auctor cana-

iiiwm, isto é por membros ou geraçoens. A 'cerca do limi-

te de parentesco não havia uso uniforme ; alguns povos ©
fixaram no quinto membro, outros no sexto, e outros ainda

no sétimo (a). IV. A Egreja servia-se primitivamente éa.

computação romana, e o usod'esta continuou no Oriente.

Porem a sé de Roma em suas relaçoens com os povos germâ-

nicos, adoptou a computação por membros ou geraçoens (fr),a

qual se tornou então dominante na monarquia dos francos (c)

(ív) Nao é" aqui o logar (Tentrarmos em mais promenores so-
bre este ponto.

(x) Paulus sentent. rec. IV. 11 . § 8.

(y) Isidor. Origin. IX. 6. (c. im. c. XXXV. q.4), L. Wi-
sig. Lib. III. Tit. V. c. 1 . Lib. XII. Tit. II. c. 6. Tit. III. c. 8,

(z) Tal é a interpretação que recebeu Paulo no Breviariumtiw
Visigodos. Demais éd*este breviarium que foi extraído o C. 6. c,
XXXV. q. 5 ,

e é completamente erróneo querer sempre attrí-
bui-lo a Isidoro de Sevilha.

(a) L. Ripuar. Tit. LVI. c. 3., L. Anglior. Tit. VI. c. 8., L;
Sal. ed Herold. Tit. XLVII. e. 4., Edict. Rothar. c. 153.

\b) Encontra-se pela primeira vez em uma epistola de Gre-
gorio-magno a Agostinho em Inglaterra, em data de 603, Man-
si T. X. col. 407. Fragmentos d'ella estam reproduzidos no c.
20. pr. c.XXXV. q.2., c.2., §5. c.XXXV. O primeirodW
tes textos deve ser corrigido pelo jsegu ndo.

(c) ^Ella é clara-mente exposta emBonifac. epist. adZaehar.
a. 741. c. 5., e Zacjiarias sanccionou-a pelo seu decreto de 744
em que a descreveu aos bispos francos e rejeitou outra computa-
ção admittida que evidentemente era a dos romanos, usada peta
clero. Mansi T.XII. col. 356. Sem razão se attribuiu também es-
te decreto a Gregorio-maççno. Mansi T. X. p. 444. Existem
egualmente fragmentos d'elle emGraciano c, 3, 4. c.XXXV,q*
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ê em Inglaterra (d). Na Itália, onde se perpetuava a traí

dição do direito romano, suscitou-se uma controvérsia sobre

a computação no século XII entre o bispo Pedro Da-
miani e os jurisconsultos de Ravenna (e) ; Alexandre II poz-
Ihe termo confirmando como única legal a computação ca-
nónica (/). V. O systema de successao do direito allemao
conduziu insensivelmente a distinguir nadoctrina duas clas-

ses de parentes, a mais próxima e a mais remota. A primei-

ra terminava nos irmãos e irmans ; além d'estes os parentes

denominavam- se Magen. Os filhos dos irmãos e irmans, que
segundo a computação ordinária formavam o segundo mem-
bro, achavam-se d*este modo na primeira classe no systema

dos Magen (g). Como o matrimonio de parentes naoé pos-

sível senão entre Mageny
esta computação achou accessona

Egreja (h), e, por occasião da rejeição da computação roma-

na, foi mesmo expressamente permittida
7
como facilmente

5. Depois applicou-se egualmente a computação canónica, nos ca-
pitulares , ás prohibicoens do matrimonio. Capit. Compend. a.
757. c. 1. 2.

(d) Theodor. Canhiar. Capit. (§85. notac.) c. 24.25. 139.,
Anonymi Poenitentiale (§ 85. nota m). Lib. I. c. 28. (Mansi
T. XII. col. 438), Hucarii Excerpt. (§ 85. nota e). c. 138. Os
motivos sobre que se fundam para ieterpretar estet textos pela
computação romana não sam sustentáveis. Verdade ê que o ul-

timo foi extraído em parte d,
Isidoro, mas foi então que as ge-

raçoens canónicas se tomaram por graus romanos.
(e) Petr. Damian. Opusc. VIII. de parent. gradib. (opp*

T.III).
•

(J) C. 2. c. XXXV. q. 5. (Alexand. II. a. 1065).

(gr) Sachsenspiegel. I. 3 : Os filhos d^irmãos germânicos estam

lio ponto de juncção do braço e do hombro } do mesmo modo os

filhos d'irmans. E' este o primeiro grau de parentesco compre-

hendido debaixo do nome de Magen.— Esta computação tam-

bém serve debase aoc. 1. c.XXXV. q. 5. Somente não se deve

attribuir este texto a Isidoro, como sempre se repetiu depois de

Graciano, porque não se encontra nos escritos d'aquelle. Provem,

incontestavelmente d'uma Glosa do Breviarium dos Visigodos.

(h) Svnod. Theodon. Villan. a. 1003 (Hartzheim Cowv
Germ. T. III. p. 29). Cone. Salegunst. a. 1022. c. 11.
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Conciliável com a computação canónica (i) . Todavia foi abo4

lida mais tarde (k). VI. Alguns escritores d^llemanha men^

cionam ainda uma computação particular que denominam*

isidoriana ou gregoriana (l). Consistia em que o ponto da

partida não era o auctor commum
,
porem os irmãos e as

irmans, como na computação por Magen ; demais os graus

eram computados nas duas linhas como em direito romano*

Porem Isidoro segue apura computação romana por graus

(í?i), Gregório 1.° apura computação germânica por gera-*

çoens (w), e o único texto sobre que se poderia com algu-*

ma verisimilhança fundar este calculo extravagante nâo se

refere, a bem pensar , senão á computação germânica por

Magen (o). E' provável que venha a abandonar-se e*tas

fabulas.

§ 304. —i 6) Graus de parentesco prohibidos.

Greg. IV. 14. Ciem. IV. 1. Deconsanguinitateetaffinitate."

O direito mosaico não formula as prohibiçoens dema^
trimonio, por indicação de graus, mas por designação no-

minal de parentes, de sorte que se se ativessem á lcttra, o

(i) C. 2. § 9. c. XXXV. q. 5. (Alexand. II. a. 1065). E'
por isso que as decrataes se lhe referem ainda algumas vezes, c.

3. X. de divort. (4. 19).

(k) C. 7.X.deconsang.(4. 14).

(I) Esta fabula é* da invenção de J. H. Bõhmer*, e Laspcy*
reseEichorn. II. 388. a tem ainda por fundada.

(m) E' o que provam com a maior evidencia Isidor. Origin.
IX. 6. e as três tábuas de parentesco adaptadas ao texto.

fi (n) Podem convencer-se d'is&o pela epistola dVstepana cita-

da já anteriormente em a nota 6. O que Eichorn Deutsche Re-
chtsgeschichíe Th. I. § 183. adduz em apoio da Sfrppoits com*
putação gregoriana não é senão uma penosa combinarão de^re^-

sumpçoens não demonstradas e insustentáveis que coufundiranl
o objecto sem necessidade.

(o) E'oc. l. e. XXXV. q. 5. citado em a nofa g. Ora es*-

te texto não é d'Isidoro, e assim ca© o único motivo appareutè
de o li<j\-ir á computação romana.

W. 11. 14. A.
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matrimonio seria prohíbido a alguns parentes do rhesmfr

grau e não a outros (p). O direito romano também desi-

gna de ordinário nomíadamente , mas tomando por base

a computação por graus, de modo que todos os parentes d'um
mesmo grau incorrem egualmente na proh ibicão. Prohibeo
matrimonio entre parentes em linha recla até o infinito (7),

em linha collateral entre irmão e irman (r) e entre pessoas

uma das quaes serve á outra de pae ou mãe, isto é que se

segue immediatamente abaixo doauctor commum (s). Lo-

go era permittido o matrimonio entre filhos d"kmaos e ir-

tnans (t) ;
porem Theodosio prohibiu-oem 385 (u). A Egre-

ja pronunciou cedo prohibiçoens de matrimonio entre pa-

rentes próximos ,* todavia não ha exemplo de que então fos-

se mais longe que o direito romano (v). Os francos esten-

deram insensivelmente aprohibiçao, ao matrimonio entre fi-

lhos d^rmãos e irmans (w) , conseguintemente á terceira

(p) Levit. XVIII. 7. 9. 13. XX. 17. 18. 19., Deuter.

XXVII. 22.

(9) Fr. 53. derit.nupt.(23.2), c. 17. C.de nupt. (5. 4), $1.
J.eoct. (1.10).

(r) C. 17. C.de nupt. (5. 4), §2. J. ood. (1. 10).

(s) Fr. 39. pr. de rit. nupt. (23. 2), c. 17. C. de nupt. (5.4), §
3.5. J.eod.(l. 10).

(t) Fr. 3. de rit. nupt. (23.2).

(u) C. l.C.Th.sinupt.exreserv.(3. 10), c. 3. C.Th. de ine.

Siupt.(3.12).

(v) .\ugustin. de civit. Dei XV. 16. Experti etiam sumus

in connubiis consobrinarum, etiam nostristemporibus propter gra-

dum propinquitatis fraterno gradui proximum ,
quam raro per

mores fiebat, quod fieri per leges licebat
^
quiaid nec divina lex

prohibuit, et nondum prohibuerat lex humana.
(w) O matrimonio é prohibido entre consobrini pelo c. 8. c.

XXXV. q. 2. (Cone. Agath. a. 506):, nao somente entre estes,

porem mesmo entre sobrini pelos Cone. Epaon. a. 5 7. c. 30.,

Cone. arvern. a. 535. c. 12. •, entre os primeiros somente pelo

Cone. Turon. II. a. 567. c. 21.} de novo entre os primeiros e

os segundos pelo Cone. Autisiodor. a. 57fl. c. 3K^ entre os pri-

-xneiros somente pelo Cone. Paris V. a. 615. c. 14. Em todos es-

tes textos a designação não é feita por graus, porem com es no-

mes romã» js.
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geração segundo a computação canónica (x)-
9

e mesmo ál

terceiia geração por um lado e á quarta por outro (y) >

isto é ao sétimo grau da computação romana. Na Hispa-*

nha, debaixo da influencia d'um texto do direito mosaico

(*), chegaram mesmo a declarar illicitos os matrimónios en-

tre parentes em geral (a), e em conformidade com este prin-

cipio, o código dos Visigodos prohibíu mais para o diante

estes matrimónios até o sexto grau que formava no syste-

ma romano o limite legal da cognação(ô), A cúria papal,,

no século VII, não considera como inteiramente lícitos se-

não os matrimónios na quinta geração (c); no entretanto os

matrimónios contraídos na quarta e terceira nao eram an^

nulados por isso (d)
9
e mesmo foram expressamente permit-

tidos aos povos novamente convertidos (e). No século Vil l 9

o papa pronunciou anathema contra todos os matrimónios

entre parentes (/) . Esta medida teve resultados diversos. Em
quanto áAllemanha, o mesmo papa, por consideraçpens es-

peciaes, havia limitado aprohibição á quarta geração (g) ;

e eontinuou-se ahi ainda por algum tempo a adhcrir a es-

te limite (/i). Porem um grande numero debaixo da influen-

cia dos escritos d'Isidoro que, no sentido do direito roma-

no, havia designado o sexto grau como termo do parentes*

(jc) Foi a empregada no Cone. Wermer. a. 742. c. l, y Ca*
pit. Hayton. Basil. a. 82o- c 21.

(y) Capit.Compend.a. 757. c. 1»

.
(a) LevitXVlII.6.
(a) Conc.Tolet.II.a. 531.C. 5.

(6) L. Wisigoth. Lib. III. Tit. V. c. 1 . Lib. XII. Tit. II. c,

C.Tit. Iir.c. 3.

,
(e) Theodor. Cantuar. Capitul. c. 24.

(d) A respeito da terceira geração, aprova resulta da versão

tjue dá do texto precedentemente citado a epistola de Raban
jVlaiír, indicada mais ahaixo sob a nota h.

:-.(<) V..a epistola de Gregório citada debaixo do §303. nota 6.

(/) Gregor.II.inCone.Roman. a. 721. c. 4-9., Zaclxariasia
Cone. Roman a. 743. c. 1 5.

, (g) Gregor. II. epist. XIII. ad Bonifac. a. 72G. c. 1

.

(h) Rhaban. Maurus epist. ad Humbert. episc. c. a. 847. (Re-
fino de eccles. discipl, II. 200), Cone. Mogunt. a. C47. c. 30-
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<>o, julgou dever eátender até ahi asprohibiçoens de matri-

monio (á). Outros interpretaram a prohibição no sentido

mais geral, seguindo o parentesco até onde se podia desco-

brir (Ar). Também outros preoçcupados d 'este sétimo grau,
limite do parentesco no direito romano e no breviarium dos
Visigodos, levaram o impedimento até á sétima geração (/)•

Em Inglaterra, onde Gregório não tinha prohibido os ma-
trimónios senão na segunda geração (m) , foi a prohibição

successivamente ampliada á terceira (n), quarta (o), sexta

(p) e sétima (q). Em conformidade com o uso geral, a sé

de Roma adoptou então também a sétima geração por limi-

te (r)
\
porem esta mui grande extensão , nascida de facto

(?) AnonymiPcenitent. (§87. nota n.) apud Mansi T. XII.
çol. 504 , c. 21. c. XXXV. q. 2. (Cone. Cabil. a. 813), Bene-
dict. Levit. Capitul. Lib. V. c. 166. Lib. VI. c. 209. A in-

fluência dos escritos d'Isirloro sobre esta decisão e formalmente
indicada em Rhaban Mau-r retro-citado. Porem este mesmo sá-

bio não reparou na confusão nascida a este respeito entre graus
egeraçoens.

\k) L. Langob. Lothar. T. c. 98. 9$., Benedict. Levit. Ca-
pitul. Lib. VII. c. 179. Add. IV. c. 74., Nicol. I. ad episc.

German. c. a. 859. (Mansi. T. XV. col. 141), Cone. "Wormac.
a. 868. c. 32. (c. 18. c. XXXV. q. 2).

(I) A cha-se primeiro collocado este algarismo comolimite ge-

?al de parentesco em Gregório III. epist. I. adBonifac. a. 731.

c. 5. T)epois applicada ás prohibiçoens de matrimonio em varias

epistolas falsas attribuidas aô papa Gregório I. de que Gratia-

no contem diversos fragmentos c. 10. 20. § 1. c. XXXV. q. 2..

e. 2. c. XXXV. q. 8., e depois do século IX em muitos outios

textos, c. 2. 7. c.XXXV. q. 2. (Pseudo-Isidor). Benedict. Le-

vit. Capitul. Lib. V. c. 310. Lib. VI. c. 80. 130. Lib. VII. c é

432. Add. IV. c.2. 74., Cone. Duziac. II. a. 873., Hincmar,
Rhem. epist. Synod. II. a. 879.

(mi) Na epistola citada § 303 . nota 6.

(«) Anonymi Poenitent. Lib. I. c. 28. (§ 303. nota d).

(ô) Leges Northumbr. presbyt. a. 950. c. 61., Cone. Aenhamj
H. 1009. c. 12.

(p) Canutileg.ecclcs.c.a. 1032. Lib. I.c. 7.

((/) HucariiExcerpt.c.a. 1040. c. 126. 129. 135. l3T.,Conc.

Londin.a. 1075.

(r) Cone. Romau. a. 1059. c. 1 1, ,(c. 17. c. XXXV. q. 2). Conc^
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em g*ande parto da confusão das computaçoens romana e ca*

nonica no século VIII determinou Innocencio III alimitae

em 1216asprohibiçoens ao quarto membro (s), e mesmo foi

declarado licito o matrimonio logo que um dos contrahentes

pertencia ao quinto (t). Tal é actualmente a regra na Egreja

catholica, regra aliás modificada nos graus remotos pordis<

pensas fáceis (w). Pelo contrario os regulamentos ecclesias*

ticos protestantes e as leis civis modernas tem permittidoo

matrimonio em linha collateral em graus muito mais pro-

iii:ru>^. No Oriente, uma constituição de Arcádio, datada;

de 40ó declarou de novo legal o matrimonio entre como*
bririi (v)

,
porem continuou repellido pelos costumes (ítf)ç

por ú*o, mais para o diante, a Egreja o prohibiu de novo<

por uma deposição expressa (x). As Basílicas estenderão*

esta prohibiçào aos sobrlni (3/), porem permittiram o ma-
trimonio entre seus filhos (*). Então suscitaram -se duvidas;

acerca do paremesco no sétimo grau. Notempodopatriar^
ca Aleixo Studita (1033-51) decidiu o synodo que um tal

matrimonio, sem sernullo, era illicito e punivei 5 a no tem-
po do patriarca Lucas, em 1167, declarou-o nullo um de
erelo synodal, confirmado immediatamente pelo imperado».

ftoman. a. 1063. c. 9., c. 2. c. XXXV. q. 5. (Alexand. II. a.
1065), c. l.X.deconsang. (4. 14).

(s) C. 8. X. de consang (4. 14).
(t) C. 9.X. de consang. (4. 14). Antes parece ter sido d'ootra

sorte, c. 3. 10. eod.

(u) Eichorn Kirchenreeht II. 393-405.
[v) C. 19.C.denupt. (5. 4). §4. Instit. eod. (l. 10).

» (ro) Therdor. Cantuar. Capitul. c. 24. 139.
{x) Cone. Trull. a. 692. c. 54. As prohibiçoens nao foram maíf

longe até o século IX. Isto resulta do Photii Nomocanon Tit.
XIII.Cap.II.

fa). Basilic. Lib. XXVIII. Tit. . de nupt. profeib. c. 1 . Lih*
LX.Tit. 37.Lex Jul. deadulter. 0.77.

(*) Basilic. Lib. XXXV. Tit. 12, de institut. sub. condit.
£ic. t*. 5,
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Manuel Comnené (a). Todas estas restricçoens eram eguafc

mente applicaveis ao parentesco puramente natural (6).

§ 305.— c) Do parentesco fictício. *

i

Greg.IV. U. Sext.IV.3. De cogoatione spirituali, Greg. IV.
12. De cogaatione legali.

Juncto ao parentesco que resulta da procreaçao, exis-

tem reíaçoens factícias, modeladas pelo parentesco real , e

eomoelle dando logar acertas prohibiçoens de matrimonio.

Este parentesco figurado divide-se em civil e espiritual, se-

gundo a relação que lhe serve de base nasceu do direito ci-

vil ou ecclesiastico. f. O parentesco civil fórma-se pela ado-

pção. No direito romano, em que só os homens podiam ado-

ptar, havia prohibição absoluta de desposar, mesmo depois

da emancipação, aquella que a adopção havia elevado ao

grau de filha ou neta (c). Na linha collateral, as prohibi-

çoens fundavam-se em que o adoptado se tornava agnado

dos agnados do adoptante; épor isso que alei prohibiaao

adoptado, ainda que só em quanto durava a adopção, o

matrimonio com os outros filhos do adoptante, com os nas-

cidos de seus filhos , com a mãe , irman , e thia paternal

(cZ), porem não com os seus cognatos (e). A prohibiçâo de

matrimonio com os filhos do adoptante foi mais para o dian-

te reproduzida absolutamente no Oriente (/) ;
porem no fim

(a) Tudo isto é narrado por miúdo emBalsamon adPhotii.

Nomocanon Tit. XIII. Cap. II. (Justell. T. II. col. 1080-82)

(6) Balsamon ad Photii Nomocanon Tit. XIII. Cap. V. (Jus-

tell. T. II. col. 1107.

(c) Fr. 55. pr. de rit. nupt. (23. 2), § 1. Instit. de nupt,

(1.10).

(d) Fr. 12. § 4. fr. 17. pr. §. 2. fr. 55. § 1 . de rit. nupt. (23. 2).

ultimo texto comprehende também na prohibiçâo a tia mater-

na ; porem resulta evidentemente dos textos que precedem que*

é uma interpollação.

(c) Fr. 12; §4. de rip. nupt. (23, 2).

(/) Nov. Lcon, 2 1. As outras prohibiçoens tambcm permanc*
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ào século XII, com quanto Balsamon a mencione expres*

sãmente (g) 9
não estava já em uso(/i). A Egreja latina re*

feria-se em geral ao direito romano (i) ; agora este ponto de-

pende das leis civis. II. O parenteàco espiritual resulta do
baptismo, porque a Egreja o considera coma um renasci-

mento espiritual, em que o padrinho e a madrinha oceu-

pam ologar depae emae. Por isso foiprohibido no Orien-

te, por Justiniano, o matrimonio entre eiles e o afilhado;

depois, o matrimonio entre os primeiros eopae e mãe does-

te ; e até mesmo mais para o diante, entre seus filhos res-

pectivos; e finalmente entre seus respectivos parentes, tão

longe como no parentesco real (Jfc). A Egreja latina adhe-»

riu logo quasi tão ponctualmenle a este principio, e até

mesmo o applicou egualmente aos padrinhos de confirmação*

Portanto o matrimonio era prohibido entre o afilhado eos

padrinhos (/) ou seus filhos (m), entre o padrinho e a ma-
drinha (n), e entre estes e os pães do afilhado (o). Esta ul-

ceram. Basilic. JLib. XXVIII. Tit. 5. de nupt. prohib. c,

I. 8.

(g) Balsamon ad Cone. Trnllan. c. 53 (Bevereg. T. I. p. 220).

Porem o mesmo Balsamon falia (Testa noticia, como d ,uma coisa

meio esquecida.

(h) A prova d'isto está no testemunho de Demetrius Chomate-
nus Archiepisc. Bulgar. de çradib. cognation. (Leunclav. T. I.

Lib. V.C. 315).
-

(t) C. l.c. XXX.q.3. (Nicol. l.a. 866), c. 5.eod. (Paschal.
II. a. 1110), c. 6. eod. (Dig. Lib. XXIII. Tit. 2. fr. 17), c. un,X.
de cognat. legal. (4. 13).

(Ar) C. 26. C. de nupt. (5. 4), Cone. Trull. a. 692. c. 53., Ba-
silic. Lib. XXVIII. Tit. V. cap. 14., Balsamon ad Photii Nomo-
canon. Tit. III. Cap. V. (Justell. T. II. col. 1104), Idem ad
Cone. Trullan.c. 53.

• {l) C.5.c.XXX.q.l.(Rhaban.c.a.840).
(m) C. 1. c.XXX. q.3. (Nicol. I.a.866), c. 2. 3. eod. (Za-

char. ca. 745), c. 5, eod. (Paschal. II. a. 11 10), c. 1 . 3.
?
'. 8. X.

de cognat. spirit. (4. 11), c. 1. eod. in VI. (4. 3).
(tf) C. 5. c. XXX. q. I. (Rhaban. c. a. 810), Benedict. Levití

Capitul. Lib. Vi. e. 421., c. 3. de cognat. spirit. inVí. (4.3).
(o) C. 2. c.XXX. q. l. (Cone. CompeTíd. a. 757. ieí.O. Vdc

Cô^nat. spirit. (4. li).
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tfma prohibição tiâo era todavia admittida por kxfá a parw
te (p), e a sua applicação ao marido que fosse padrinho do
próprio filho de sua mulher foi formalmente rejeitado (q).
Porem no direito moderno, o baptismo não estabelece pa-
rentesco espiritual senão entre aquelle que o administra e
os padrinhos d'uma parte, e o affilhado eseus pães da ou-
tra (r). Os protestantes supprimiram totalmente este pa-
rentesco.

§ 306.—-5) A affinidade. a) Affinidade real.

ISreg. IV. 13. De co qui cognovit consanguineam uxoris suse

vel sponsae, Greg. IV. 14. Ciem. IV. 1. De consanguiuitate

et affinitate.

Finalmente da affinidade nascem algumas Inhibiçoens

de matrimonio. I. A affinidade propriamente dieta é a re-

lação estabelecida pelo matrimonio entre um dos esposos e

os parentes do outro. Os impedimentos que d'ahi resultam

sam principalmente fundados em que as pessoas unidas pe-

la affinidade devem considerar-se reciprocamente como ver-

dadeiros parentes. Fora d4'sso os seus limites podem ser di-

versamente fixados pelo direito positivo. O direito mosaico

prohibia o matrimonio com a madrasta , com a enteada o

a filha d'esta ou do enteado, com a sogra , e nora, e com
a viuva do irmão e do thio paternal (s). O diíeito roma-

no não inhibia a principio senão o matrimonio com a sogra

(p) C.3.c.XXX.q.l.(Nicol.I.a.8f>0).

(q) C. l.c. XXX.q. 1. (Suppos.cpist.),c. 4. eod. (Cone. Ca-
bilon.ll. a. 813), c. 5. i. f. eod. Rhaban. c. a. 840., c. 6.eod. (Ni-

col.I.a. 804), e. 2. X. decognat. spirit. (4. 11).

(r) Cone. Trid. Sess. XXIV. cap. 2. de ref. matrim.
(s) Levit: XVIII. 0. 14-17. XX. 11. 12.14.20. 21.. Don-

teron.XXII. 30.XXVTI. 20. 23. Pelo contrario era permíttido
o matrimonio do viuvo com a irman de sua mulher, Levit. X. Y1II*

18. } e quanto á mulher do thio maternal (Levit. exedit. vulg. XX.
20), não se trata d'isso no texto origínarioi
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e madrasta e vice versa com a nora e enteada (/) ; mas de-

pois, attendendo evidentemente ás decisoens da Egreja (u) 9

prohibiu «o matrimonio com a viuva do irmão e a irmão.

da primeira mulher (v). O direito canónico permaneceu

por milito tempo n^estes limites (u?). Mais para o diante

a Egreja, applicando lateralmente o principio de que os

cônjuges nâo sam mais de que uma só carne (oo) , submeU
teu cada um (1'elles ás prohibiçoerrs de matrimonio estabe-

lecidas -entre o outro e os seus próprios parentes. Enlao a
aflmidade foi também contada por graus e em virtude d'es-

te principio, do mesmo modo que o parentesco real (//)„

Assim a prohibição do matrimonio entre affms foi succes-

sivamente ampliada ao terceiro membro (%) , ao terceira

dVíma parte e ao quarto da outra (ri), depois ao quarto to-

do (6), e em seguida ao sexto (c); finalmente, em conformi-

dade a uma prohibição geral (lo papa (ri), a todos osaffins(vV

até o sétimo membro (/); porem Innocencio III fez-

(t) Fr. 14. §.4. derit. nupt. (23. 3), fr. 4. § 5. 6. 7. de grad^
cognat.'(38. 10), c 17. C. 'de nupt. (ó. 4).

(w) Cone. Eliber. a. 313. c. til., Cone. Neocsesar. a. 314. c. 2.,

Can. Apost. 18,

(v) C. 2.4. C. Th.de incest. nupt. (3. 12), c. 5. 8. 9. C. Just.
eod.tit.(5. 5). Estes textos sam todos mais recentes do que os

concílios citados.

(?v) V. também a epistola de Gregório I. citada no §303 no-
ta 6.

(x) C. 15. c. XXXV. q.2. (Augustin. c. a. 402).

\y) C. 3. c. XXXV. q. 5. (Zachar. a. 742) c. 14. c. XXXV. q,
:

2. (Cone. Maciens. a. 814), c. 13.eod. (Cap. incert. sape. noni).

(2) Theodor.Cantuar.Capitul.c2rj., Hayton. Basil. Capív 1

tul. c 21., e. 3. e. XXXV. q. 2. (Cap. spurg srec. noni.)

(a) Capit.Compend. a. 757. e. 2.

(6).Conc.Mognnt.a. 847. c. 30., Cone. Aenham. a.1009. c. 12.
(c) Canuti Log. eccles. c. a. 1032. Tjib. I. c. 7.

(d) Gregor. 11. iri Cone. Roman. a. 721 c. 9. Siqtiis de pró-

pria cognatione vel quam cognatus habuit duxerit uxoretn, ana-
thema sit.

U) C. 10. c. XXXV. q.2. (Epist.spnKsKc.octav.), h. Lan-

'

gobj Lotliar. 1. c. 98. 99., BctaoKtílh hfí\ it. Capitul. Lib. Vlí. c.

. Arld. IV. c. 74. , Cone, Wormac. *.838. c. 32. (e. 18. c.

XXXV. q. 2), Hiocmar. Rhtím. epiaff Syv.oà. IT- v. 879.

W. 11. 14 B.
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los voltar ao quarto (g). Qs regulamentos ecclesiastíco*
dos protestantes e as leis civis ainda o restringiram mais (h).
Emquanto aos pães respectivos uns para com os outros/a*
Çgreja latina nunca reconheceu affinidade entre elles (i)

.

somente existia por excepção uma prohibição de matrimo-
nio entre os filhos que uma mulher tivesse de segundo lei-

to e os parentes de seu primeiro marido (*), e essa mesma
foi abolida por Innocencio III (/). Na Egreja grega, as
prohibiçoens de matrimonio entre affins também foram le-

vadas mui longe (m) ; em ultimo resultado ao sexto grau (n),

e no governo d'afguns patriarcas, até o sétimo (»)'; porem
os seus successores sustentaram o sexto (p). O que havia de
particular, é que os parentes dos dois cônjuges eram con-
siderados mesmo entre si como affins. Em consequência

,

dois irmãos ou opae e o filho não podiam desposar em uma
jpesma família duas hmans ou a mãe e a filha (q). Mais

(/) C.t.c.XXXV.q. 2. (Cap.spur.scec. noní), Capit.Reg.
Frane. Add.IV.c. 2., c. l.X. de consang. (4.14).

(g) C. 8.X. de consang. (4. 14).

(h) Eíehorn Kirchenrecht II. 415 -19.

(i) Anonym.Peenitent. (§ 3-03, notacZ.) Lib. I. c. 25.
7
c. 5. X.

de consang. et affin. (4. 14).

(Jt) C. 1 . c. XXXV. q. 2. (Greg. I.a. 602), c. 2-5. eod. (Capp.

incert.).

(I) C. 8.X.deeonsang.et affin. (4. 14).

(m) Já o testemunham as Basilic. Lib. LX. Tit. 37 . L. Jul. de
adulter. c. 77.

' (n) Tal e o limite fixado em uma sentença synodal no tempot

de Miguel Cerulario (1051-59), Leunclav.T.I-Lib. III. p. 206.

(o) Assim os patriarehas Xiphilinus (1073^75) e Eustratio

(1082-84) ^Leunclav.T. I.Lib. IV. p. 266. 268. O decreto do
primeiro foi mesmo confirmado por uma bulia d'oiro do impera-

dor Nicephoro Botoniate *, Leunclav. T. I.Lib. II. p. 121.

(p) E' o limite observado pelo Patriarcha Nicolau III. (1084-

1111), Leunclav.T.I. Lib. III. p. 216. Aprova de que se conser-

vou depois do século XII. acha-se emBalsaroon ad Photii Nomo-
canonTit.XIH.Cap.II.(Justell.T.II.col. 1081. T084),Matth.
Blastar. Syntaçma Lit. B. Cap. VIII. (Beveyeg. T. II. p. 47),

(q) Conc.Trullan, a. 692, c
r
54^ Basilic. Lib. LX, Tit. 37,

L. «Tui. de adulter, c. 77 r



Direito ecclesiàstico. $19*

pára o diante este impedimento foi ampliado até ao sexto

grau (r)
,
porem os imperadores Aleixo (s) e Manuel (í)

Gomnene o restringiram (u). II. Entre um dos cônjuges e

os affins do outro propriamente fallando nao ha áffinidade*

No entretanto o direito rornano prohibia o matrimonio do

spgundo marido com a mulher do seu enteado e o da ma-

drasta com o marido de sua enteada (v). Esta disposição 9

conservada nas Basílicas (w) , levou a Egreja grega a fazer

apresentar geralmente impedimentos em terceira família á

áffinidade
(
ÍH Tpiyi«ia?)

. porem a pratica não foi mais lon-

ge que o direito civil (#). Da mesma sorte na Egreja lati-

na, a influencia do direito romano e a vivificação da ideá

de que o marido e a mulher nãosam senão uma só carne,

fizeram inhibir o matrimonio entre o homem viuvo e os

affins de sua mulher (y). Ainda ha mais, se duas mulheres

houvessem sido casadas com dois consobrlni, o homem que
houvesse desposado uma d'ellas tornada viuva depois da

morte d"ella não era admittido a casar com outra (%). Des-

te modo, juncto á áffinidade propriamente dieta, distin-

g'uiu-se uma segunda e uma terceira espécie d^iffinidade fa)j

porem Innocencio III supprimiu todos os impedimentos

(r) No governo do patriarcha Sisinzaio (994-97), LeunclaV*

T.I. Lib.IIT.p. 197.

(s) Aleixo declarou certos matrimónios d'esta espécie perfei-

tamente lícitos, Leunclav. T. I. Lib. II. p. 134.^ e esta decisão

toi approvada pelo Synodo no tempo de Nicolau III. (1084-1 11 1)^
Leunclav. T.I. Lib. TIL p. 215.

(
t ) Manuel declarou alguns d'estes matrimónios puníveis, po«

rem validos ^ Leunclav. T. I. Lib. II. p. 167.

(u) O texto destas disposiçoensecclesiasticas e civis encontra*

se em Balsamon ad Photii Nomocanon. Tit. XIII. Cap. II. (Jus«

téll.T.II.col. 1082-84).

(v) Fr. 15. derit.nupt. (23. 2).
{w) Basílic. lib. XXYIII. Tit. 5.denupt. prohib. c. 3.

{x) V.para mais amplas informaçoensMatth. Blastares Sya"
tagma Litt. B. Cap. VIII. (Bevereg. T. II. p. 49-51.

(y) C.12.c.XXXV.q.2. (Cap. incert.).
'(*)' C.22.c.XXXV.q.2.(Paschal.II. c. a.1110),
•>(«] Grátlan. ad>. 21 c, XXXV, q. 2,
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4'esta natureza -(6). III. No direito antigo, também havia

prohibição de matrimonio com os parentes da pessoa com
a qual se havia tido relaçpens criminosas (c). No direito

moderno, esta afímidadeillicita não constitue impedimento

dirimente senpio até o segundo grau (d): No caso em que a af-

finidade se houvesse formado durante o matrimonio pelo adul-

tério d
1um dos esposos com um dos parentes do outro, o direi-

to antigo também declarava o matrimonio nulio, e o esposo

innocente podia tornar a casar-?e (c). Decidi u-se Ulterior-

mente que o vinculo conjugal não é porisso dissolvido, e

que a cohabilação deve mesmo continuar se o esposo inno-

cente o exigir (/).

§ 307.— b) Da affinidade fictícia.

Correlativamente ao parentesco fictício forma-se nos

çasôs seguintes uma afhnidade do mesma género: [. Pela

adopção. Assim o direito romano prohtbia, mesmo depois

da dissolução da adopção, o matrimonio entre o adoptado

e a mulher do adoptante e viceversâ entre este e a mulher

do adoptado (g). Esta prohibição cotiservou-se no Orien-

te (Ti). II. Pelo parentesco espiritual. Assim o antigo di-

reito prohibia o matrimonio entre o parente do padrinho

€ o affilhado ou seus pães (i). Todavia já então \anavam

(b) C. S.X.deronsanj. etaffin.(4. T4).

(c) C.5.C.XXXV.q.2.(Com-.Cornpend.a.757),c.G. eod.

(Cone. Tribur. a, 895L c. 2. 5.7.8. 9. X. de eo qui cogaov. coii-

bauguin. uxov. (4. 13).

(d) Cone. Tr id. Sess. XXTV. cap. 4. de ref. matr.

(e) Capit.Wermer. 3.7.52.0.2. 10. lt. 12. 18. (e. 21.24. c.

XXXII. q. 7),c. 19. eod. (Capit. Compend. a. 757)^ c. 20. eod.

(Cone. Mogunt. a. 813).

(/) C. 6. 10. 11. X. de eo qoi cognov. consanguin. uxor. (4,

li)-

(rj) Fr. 14. pr. §1.derit. iiupf. (23,2).

(A) Basilic*. Lin. XXVIII. Tit. 5. de nupt. prohib. c. 2.

(») C. l.c.XXX. q. 4. (Nícol.I. a.865),c.2. 3.eod.(Capp.

incert.}, c.4. X.deco^uat. spiríf. (4. 11), c. 1. eod. inVI. (4.3.)
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as opinioens sobre este ponto (k), e agora este impedimento

está tacitamente abolido (/). III. Por esponsaes.. O direito

romano considerava já a esposada do pae como madrasta

dos. filhos, os pães do esposado como sogro e sogra do ou- í

tro, e fl

7
ahi dedusia as prohibiçoens de matrimonio corre-

lativas (m). As Basílicas as reproduziram (n). Mas em bre~

ve foram mais longe (o) e finalmente estabeleceram entre ca-»

da desposado e
:

os parentes, do oui.ro, melhor ainda entre

os parentes respectivos dos esposados, todos os impedimen-

tos resultantes d\im matrimonio verdadeiro (p). Aleixo

-

Comnène até conservou esteeffeito aos esponsaes não solem-

res (q) , recusando lhes ao mesmo tempo o caracter dV&-

ponsaes propriamente dictos (r). O direito ecclesiastico do

Occidente também estendeu mui longe as prohibiçoens de
matrimonio entre um esposado e os parentes do outro (s)j

porem actualmente estarn restrictos ao primeiro grau (£).

(fc) C. 4. c. XXX. q. 4. (Cone. Tribur. a. 895), c. 5. eod. (Pas-

cal. II. c. a. 1110). A distineçao por meio da qual Graciano quer

conciliar estes textos com os precedentes não é* de modo alguni

fundada.
(I) Cone. Trid. Sess. XXIV. cap. 2. de ref. matr.
(m) Fr.l2.§1.2,fr. 14. §4. de rit. nupt. (23, 2),fr. 6.§l.fr«

8.degrad, cognat. (3B. 10) $9. Instit.jde nupt. (1. 10).

(n) Basilic. Lib. XXVÍII. Tit. 5. de nupt. prohib. c. 2., Lib,

XLV. Tit. 3. de gradib. cognat. c. 4. 6.

(o) A provajá está nos scolios sobre os Basilic. Lib. XXVIII.
Tit. 5. c. 2.

(p) E' o que prova o decreto do patriarca Xiphilino cora a sua
approvaçao pelo imperador Nicephoro (§ 306 nota o).

(</) Isto resulta da constituição de 1084 citada já anteriormen-
te (4 297) i

Leunclav.T. I. Lib/íl. p. 126., Balsa mon ad Photii.

Namocan. Tit.XIII. Cap. II. (Justell. T. II. col. 1085-39). Toda-
via o seu sentido é obscuro acerca d'este ponto.

*(f) V. a este respeito §297. nota k.
4

<s) C. 11. c. XXVII. q. 2. (cap. ine.),c, 12. eod. (Greg. 1. c. a.

596), c. 14. eod. (Idem c. a. 600), c. 15. eod. (Julius cap. inc), c.

32. eod. (Cone. Compend. a. 757) , c. 31. eod. (Cone. Tribur. a,

5í55),c. 3. 4.8.X.desponsai.(4. l),c. 4. 5. 12. X. de desp. impub.
^4. 2),c. un. desponsal. in VI. (4.- l).

p) Cone Trid. Se^s. XXIV. Cap. 3. de ref. matrim.
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§ 303.— VIL Impedimentos prohibítivòs-

Grsg.IV.4. De sponsa duorum, IV. 6, GUliclerici vel voventcs
matrimoniam contrahere possunt, I V. 16. De matrimónio con-
tracto contra interdictum ecclesise.

Alem dos impedimentos que tornam nulío o matrimo-
nie* contraído, ha circunstancias em que a Egreja f)rcmíf)3

cjue se proceda ao matrimonio, eque, com quanto osecclc-

síasêicos devam toma-las necessariamente em consideração,

nao produzem nullidade de vinculo uma vez contraídos. Ei-

lo*: f. A falta de consentimento de pae emãe(it). II. Es-

ponsaes ainda existentes com outra pessoa; e mesmo sesam
solemnes, a Egreja grega considera-os como causa de nul-

lidade (w). III. O voto nãosolemne de castidade. A Egre-

ja considerou isto mesmo como um vinculo para com Deus
de que não é permiti ido desprender-se arbitrariamente («;):

Todavia não annulla o matrimonio (o;). IV. A prohibição

do superior ecclesiastico de proceder ao matrimonio antes

da solução de dificuldades sobrevindas (?/). O papa pode

mesmo ligar á violação d'ellas a pena de nullidade (*). V. E*

mister accrescentar todos os casos de matrimónios que, em
attenção a uma prohibição das leis civí§, não devem rece-

ber a co-operação do ministério ecclesiastico. VI. Em con-

formidade com o antigo uso (a), que inhibia a celebração

(u) V . a este respeito o § 2 9 1

.

(v) V.o§297.
(w) Siricius epist.X. ad Gallos c. a. 390. c. 1. (4), c. 9. c#

XXVII. q. 1. (Innocent. I. a. 404), c. 3. D. XXVII. (Theodor,

a. 670), c. 2. c. XXVIII. q. 1 . (Gregor. III. a. 739).

(*) C. 2. D. XXVII. (August. a. 401), c. 41 . c. XXVII. q. 1 *

(Idem eod). cl. c.XX. q. 3. (Leol. a. 443), c 3. 4. 5. 6. X;
qui clerici (4. 6).

(y) C. 3. pr. de clandest. despons. (4.3), c. 1. 3.X. de ma«?

túm. contracto contra interd. (4. 16).

(z) C. 4. X.desponsaduor. (4. 4).

(a) C, 8. c. XXXIII.-q. k; (Cone. Laodic, c, a, 372), c, 9.eódÍ
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dos matrimon ios nas épocas do anno em que a Egreja premo*

ve particularmente a sympathia dos fieis para as suas fes-

tas, é prohibido contrair matrimonio solemnemente no Ad-
vento ena Quaresma (6). Os regulamentos ecclesiastieosdo»

protestantes tem conservado esta prohibição. VII. Havi»

antigamente mais dois impedimentos provenientes, unida»

penitencias publicas até se cornprirem de todo, e outra da

relação do instructor para ocathecumeno porque esta rela-

ção devia ser puramente paternal (c). Porem desappaTeee-

r,am com a mudança de disciplina.

§ 309.— VIII.— Das dispensas dMmpedimento de
matrimonio.

A concessão d'estas dispensas basifica-se nos princípios

que regem as dispensas em geral (d). E7 por isso que a dis-

ciplina actual attribue exclusivamente ao papa o direito der

dispensar dos impedimentos dirimentes, e entre os prohibi-

tivos, dos dVsponsaes, e do voto nãosolemne de castidade*

No entretanto a Sancta-Sé delega o exercício por pode-

res espirituaes aos bispos e não reserva senão os casos mais
importantes. N'este caso, quando o impedimento não deve*

ser guardado em segredo, a petição é enviada por intermé-

dio do bispo á dataria e o requerente, em signal de grati-

dão pelo favor que reclama da Egreja, ajunta-lheumasom-
ma proporcionada ao seu estado e haveres, a qual é consa-

grada ás missoens ou outras causas pias (e). Quando se tra-

ta d'impedimentos secretos em que a dispensa não é solli-

citada senão para o foro interno, a petição é derigida sem

{Cone. Bracar. II. c. a. 572), c, 1 1 . eod. (Nicol. I. a. 866), c. 10,

eod. (Cone. Salegunst. a. 1023) ,c. 4. X. de Fer. (2. 9).

(6) Conc.Trid. Sess.XXIV. can. 11. desacram. matr. cap»
10. deref. matr.

(c) C.5. X.decognat.spirit. (4. ll),c.2. eod. in VI. Í4.3),
(d) V.§175.
{e) Pallavicin. Hist, Cone. Trid, Lib. XXIII, cap. VIII.

N.°21.
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designação de pessoa por intermédio do confessor e do bis-

po á penitenciaria d'onde se expede a dispensa grátis. Os
motivos em apoio da supplica devem expressar -se h"ellá sin-

ceramente (/), e as relaçoens individuaés, a condição, ha-
veres, edáde, oceasião d'um estabelecimento e outras cir-

cunstancias fazem objecto d\im exame mui circunspecto (g).

E' possível que o matrimonio já esteja contraído; se as duas
partes ou uma d'ellas somente estavam de boa fé , é mais
fácil d'obter a dispensa. Se procederam com malícia ou im-

prudência, tern a temer grande severidade (/i). A questão

de saber se é necessário proceder a uma nova celebração de-

pende da natureza do caso de nullidade (i). Emquantoaos
limites do direito de dispensar, é claro que não se pode am-
pliar ás leis essenciaes que dimanam da natureza e da re-

velação, nomiadamente áprohibiçâo de contrair um segun-

do matrimonio antes da morte do outro esposo. Alem d'is-

so há impedimentos de que não se dispensa nunca, por exem-

plo : aaffinidade no primeiro grau em linha directa eocri-

me duplicado d'adulterio e homicídio do cônjuge (k). En-

tre os protestantes, o direito de dispensar pertence geralmen-

te ao soberano. Em Inglaterra, este direito, tal como era

exercido anteriormente pelo papa, foi conferido ao arcebis-

po de Cantuaria.

(/) Const. Sieut. acccpimus Pii V. u 15G6., Const. Ad apostó-

licas. Benedict. XIV. a. 1742.

(g) Tudo isto é tratado miudamente em Stapf Pastoralunter-

TÍchtuberdieEhe.Abth.1, Absclin.lV.Hauptst.lv. V. VI.

[h) Cone. Trid. Sess. XXIV. eap. 5. de ref. matr. Um rescri-

pto de Gregório XVI. ao Prodatario cardial Pacca, em data de 22

de novembro de 1836, insiste expressamente na execução d'esta

disposição.

(i) Staof Pastoralunterricht iibèr die Ehe Abtb. III. Hauptst.

I.I1.

(k) Benedicti XIV. eplst. ad Tgnatium Réàlem a. 1757. vj 13. .

14. 15. (inejudem Bullar. T. IV. Append. II. p. 7- 8).
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x 310.— IX. Da opposição ao matrimonio e da acção de

nullidade.

Greg. IV-18. €tui matrimonium accusarepossunt vel contra iliud

testari.

Cada impedimento legal comporta o direito deformar

opposiçào á celebração do matrimonio. Nos impedimentos

relativos pertence somente á parte interessada. Pelo contra-

rio os impedimentos absolutos sam collocados debaixo dav

inspecção do pároco (Z), e todas as pessoas sam mesmo obri^

gadas a indica-los (m). Esta indicação, por pouco que seja

verosímil e apoiada em factos (n), tem oeffeito de retardar

a celebração até depois da verificação (o). Se oimpedimen*

to 6 dirimente, pode servir de base a uma acção de nulli-

dade contra o matrimonio já contraído; e quando é abso-

luto , esta acção , assim como a opposição, é o direito e o

dever de todos aquelles que possuem os indícios necessários

e não offerecmn particularmente matéria de suspeita (p).

Também o juiz desde que sabe da existência d'uma tal cau-

sa de nullidade, deve proceder ex-officio a uma informação

(o). Km quanto aprova, admittem se títulos e testemunhas,

e entre estas, os parentes e pessoas da casa (r), porém não

a delação de juramento (s) ; e a confissão dos esposos não

(Z) C. 3. pr. X. de clandest. despons. (4. 3).

(m) C.7. X.decognat. spirit. (4. 11).

\ji) C. 22. X. de testib. (2. 20), c. 12. 27. X. desponsal. (4. 1).

(o) C. 3. pr. de clandest. despons. (4.3), c. 3.X. de matrim.
contract. contn, interdict. eccles. (4. 16).

(p) C. 2. 6. X. qui matrimon. aceus. (4. 18), c. 7.X. deco*
gnat. spirit. (4. 11).

(q) C. S.X.dedivort. (4. 19.).

(r) C. 3. c. XXXV. q. 6. (Urban. IT. ca. 1092), c. 3. X. qui
matrim. aceus. (4. 18), c. 10. X. dVsènterit. et rejudic. (2. 27).

(s) E' verdade que o direito canónico não o diz expressamente,^
porem é um ponto adoptado com razão pela pratica, porque a de-
lação de juramento é na essência uma espécie de transacção , e

em geral não se pode transigir sobre a existência do matrimonio. c
T
-

ll.X.defransaet. (1. 36).

W. II. 15 A.
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faz fé por causa do perigo de conluio (t). Em geral, aprova
deve ser precisa e completa, e em caso de duvida deve sus-

tentasse o matrimonio (u). Uma disposição mui bem con-

cebida dos tempos modernos ordena mesmo quese nomieem
cada diocese um defensor ajuramentado para sustentar era

negócios d'esta espécie a validade do matrimonio (t?). Se

se pronuncia nullidade, segue-se que o matrimonio nunca

existiu senão apparenlemente, e no caso de não sobrevirem

dispensas, a sentença aniquila-o com todos os seus effeitos

anteriores. Demais d'isso, como não se trata aqui de di-

reitos puramente particulares , a sentença não pasãa nunca

com força de coisa julgada e pôde ser sempre retractada por

causa d 'erro (1*7). Deve notar-se também que nos paizesem

que está em vigor o concilio de Trento, a união contraída

sem intervenção da Egreja e somente por tenção das partes

nao dá logar a uma acção de nullidade, porque no direi-

to canónico nem mesmo tem apparencia de matrimonio,

A 311.— X. Effeitos do matrimonio A) Pinto de vista

geral.

Greg . I

V

. 1 . De n atis ex 1ibero ven fre.

O matrimonio como communhão de todas as relaçcens

da vida formada pelo amor e fidelidade, produz os effeitos

seguintes: I. A obrigação dos cônjuges de viverem emcom-
rnum, de compartirem seus prazeres e penas, e de se auxi-

liarem em todas as situaçoens, quanto esteja em seu poder.

II. A obrigação da fidelidade conjugal. Esta comprehende

no sentido mais geral o comprimento de todos os deveres en-

tre esposos provenientes da natureza do matrimonio j e era

(r) C. 5.X.deeoquicognov.consanguin. (4. Í3).

(m) C. l.X.deconsanguin. (4. 14), c. 26.X.desentent. et re

^tidic. (2.27).

(v) Con st. Dei m iserafione Benedicti XIV. a . 1 74 1

.

(w) C.7. lO.X.dosentent. et rejudie. (2. 27,}, c. &,6. X.dfe;

frig, et malefic. (4. 1*5).
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particular, a abstenção de toda a relação sexual corri tercei-

ra pessoa ,
porque é o ultimo grau da desaffeiçao. D^cjui

vem que em allemão o nome d^Ehebruch (rompimento de

matrimonio) foi especialmente applicado ao adultério (#).

111. Em quanto ao estabelecimento commum que provêm

do matrimonio, segundo a natureza das coisas, é ao mari-

do que incumbe a obrigação d'administrar e manter o ca*

sal, e a mulher deve-lhe respeito e obediência, por ser o
chefe (3/). Este em compensação deve trata-la, com bran«

dura e amor, e protegeria como parte mais fraca. Oseffei-

tos do matrimonio debaixo da relação dos bens sam fixa-

dos pelas leis civis. IV. Relativamente aocommercio con-

jugal, o direito canónico exhorta a empregar n'elle um es-

pirito de castidade e anão se deixar arrastar exclusivamen-

te pela sensualidade (%). E' por isso que antigamente se

prescrevia aos esposos a continência d^alguns dias depois

da benção nupcial (a); e as decisoens dos SS.' Padres, e

mais para o diante particularmente os penitenciários lhes

impozeram muitas outras restricçoens no espirito do direito

mosaico (6). Demais d'isso um dos esposos não pode recu-

(ar) C. 4. c. XXXII. q. 4. (Ambros. c. a. 387), c. 18. c»
XXXII. q. 5. (Augustin. c. a/393).

{y) C. 13. 17. c. XXXIII. q.5. (Hilar. diacon. c. a. 380), c.
15. eod. (Hieronym. a. 386), c. 18. eod. Idem. c. a. 389), c. 12.
14. eod. (Augustin. c. a. 410).

(*) C. 12. 14. c. XXXII. q.4. (TTieronym. a. 386), c.5.eod.
(Idem a. 390), c. 3. c. XXXII. q. 2. (Augustin. c. a. 401), c.7.c.
XXXIII. q.4. (Gregor.I. a.640).

(a) C. 33. D. XXIII. ouc. 5. c.XXX. q.5. (Statuta eccles.
antiq). c. 1

.
c. XXX. q. 5. (Pseudo-Isid.), Benedict. Levit. Capi-

tul. Lib. VII. c. 463. D'ahi nasceu em diversos paizes, na edade-
media , o uso de se fazerem dispensar d'esse impedimento, median-
te o pagamento de certa sommaá Egreja; e sobre este thema, con-
traíram os escritores modernos uma fabula de mau gosto.

(6) C.4.5.C. XXXIII. q.4. (Hilarius c. a. 380), c, 1. eod.
(Hieronym. c a. 400), c. 4. eod. (Idem. a. 408), c. 2. 3. eod,
(cap. incert.) Estas disposiçoens bazeam-se no físico e no mora%
em razoens mui profundas, em cuja individuação não convém en-
trar aqui,
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sar-se por seu puro arbítrio ás reclamaçoens do outro (c) ,

é^ondtí se segue que um voto d'esta espécie nào é valido

sem o consentimento do cônjuge (d) que, ainda mesmo de-'

pois de o ter concedido pôde sempre revoga-lo (e). Toda-
via, para previnir esta retractação, exigia-se ordinariamen-
te que o esposo consenciente se obrigasse pelo mesmo voto

(/). Também perde o direito de revogação se depois com-
meter adultério, porque, este crime isenta geralmente o ou-
tro esposo da obrigação de cobabi tacão (g). V. Um dos

principaes effeitos do matrimonio para os filhos é que cons-

tituindo uma união perpetua e exclusiva, assegura-lhes a

filiação d'um pae certo; eo que falta a este respeito para

a inteira certeza é completado pelo direito positivo por meio

da presumpçâo tirada da natureza do matrimonio, de que

todos os filhos concebidos durante esta união tem por pae

o rnarido. O calculo relativo á applicação d'esta regra de-

pende das leis civis. NVsta presumpçâo prendem todos os

direitos e obrigaçoeus que a natureza e o direito positivo

fixam entre pães e filhos. VI. Um favor particular concedi-

do pela Egreja ao matrimonio, é que os filhos illigitimos sarn

legitimados de direito e ainda mesmo contra sua vontade pe-

'
(c) I. Cor. VII. 4. 5., c. 3. c. XXXII. q. 2. (Augustin. a.

401), c. 5. c. XXXIII. q. 5. (Tdem c. a. 415). Uma legislação, que
como a da Egreja, se dirige principalmente á consciência, pódeex-
pressar-se a este respeito sem duvida alguma. Em quanto aodirei-

to civil, para evitar processos escandalosos e inúteis, fará bem se o

passar em silencio, porque um processo de coacção seria da maior
indecencia, ealém o^issoinexequivel. O direito ecclesiastico pro-

testante cortou adifficuldadeadmittindo n'este caso uma acção de

divorcio.

(d) C. 11. 16. c.XXXTII. q.5. (Augustin. ca. 410), c. 6.

çpd. (Idemc. a, 41 1), c. 4. eod. (Idem c. a. 415) c. l.eod. (Idem.

ca. 420) c 3.eod. ( Conc.Compend.a.757), c 3. 12. X. decon-

vers. conjug. (3. 32).

te) 0. 11. c XXXIII. q.5, (Augustin. ca. 410), c.6.eod.

(Jdeme. a. 41 l),c 1 . 9. 11. X- deconvers. conjug. (3. 32).

(/)" C. 10. c XXXIII. q. 5. (Cone. Werraer. a. 752), c 4.
fy

tf. 8. 13. 18. X. deconvers. conjug. (3. 32).

((/) C. 15. 1G. Í9.X. deconvers. conjug. (3. 32).



DIREITO ECCLESIASTICO» 5^^

la matrimonio subsequente de pae e mae (h). O direita

romano novo conhecia já esta legitimação, não todavia

para,os filhos nascidos d'uma união illegitima, mas somen-

te para os provenientes do concubinato , união que pouco

distava então do matrimonio e era tolerada pela lei civil

(i). Esta distincção não é jáapplicavel hoje, porque o con-

cubinato não é já tolerado (fc). Demais dMsso, é conforme

com o espirito da legitimação, que o matrimonio fosse pe-

lo menos possível entre o pae e a mãe na época da concepção*

do filho. Conseguintemente , os filhos concebidos no adul-

tério não sam legitimados pelo matrimonio subsequente, e

no caso em que o matrimonio ulteriormente contraído seja

nullo por motivos especiaes , nem ainda se pôde suppor a
questão de legitimação (7). Pelo contrario os filhos conce-

bidos em uma união incestuosa podem ser legitimados d'a-

quelle modo, porque arealisação do matrimonio prova que
então mesmo teria sido possível com dispensa (??i). VIL
Alem d'isso, o matrimonio nullo em si, porem contraído de
boa fé ignorando-se a nullidade (jnatrimomumputativum)

(h) C. 1 . 6. X. qui filii sint legitím. (4. 17).
{i) C. 5.6.7. 11. C. de natur. líber. (5. 27), Nov. Just. 12. c.

4. nov. 18. c. 11. nov. 19. nov. 74. c. 1. nov. 78. c. 4. nov. 89. c.

8.11.
(k) Cone. Tnd. Sess. XXIV. cap. 8. de ref. matr.
(/) Tal é evidentemente o sentido do c. 6. X. qui filii sint legili-

mi (4. 17), quer se tome o fragmento isoladamente, quer se exami-
ne a decretai na sua forma primitiva, como existe nas colleeçoens
dos concílios. Também é a intrepretaçâo que prohibe Benedicto
XIV. porem só* como opinião pessoal. Na Const. RecldUos nobis alte-
ivabkinemensea. 1744, e pode considerar-se como estabelecida na
pratica. Alguns escritores pretendem todavia ainda que a decretai
se refere unicamente ao caso em que o matrimonio contraído fosse
nullo por motivos especiaes , F. C. Schweikart de matrimonii vi in
liberisadulterinislegitimandisnon deficiente. Regiom. 1823.8.,
Ci F. Dieck Beitrage zurLehre von der Legitimatiou dnrch na-
chfolgendeEhe. Halle 1832. 8., Eichorn. Kirchenrecht II. 451.

(m) A minha opinião é pois perfeitamente consequente, e Ei-
chorn II . 45 1 . é o único que não a comprehende.
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produz os effeitos do matrimonio legal, para todos os inte*
icssados se ambos os cônjuges estavam de boa-fé, quando
não para a parte de boa-fé e para os filhos (n). Somente

,

o matrimonio deve ter sido contraído publicamente na for-

ma prescripta, porque sem isso a presumpção de má é pre-

valece contra ambos (o)»

§ 312. — B) Da prova de filiação cjos filhos nascidos no
matrimonio.

Greg. IV. 17. Gtui filii sint legitimi.

O filho, que pretende obter d'uma família os direitos

provenientes da filiação legitima, tem três pontos a provar

:

em primeiro logar que nasceu da mulher de que se diz filho;

em segundo logar que essa mulher estava unida pelo matri-

monio com o homem que sustenta ser ssu pae, e em tercei-

ro logar, que nasceu realmente das obras d'esse homem. O
primeiro ponto pode estabelecer-se pela posse doestado, pe-

la declaração dos parentes
,
por testemunhas (p) , e outros

meios de prova. O segundo ponto prova-se regularmente pe-

la certidão de casamento, e na sua falta pela depoimento das

testemunhas presentes á celebração (q). Se se demonstrar que

o matrimonio foi contraído e que os contrahentes viveram

effectivamente como marido e mulher, depois da sua morte

nao se pode oppor a seu filho nenhuma causa de nultidacfe

de matrimonio (r). Segundo a pratica de muitos paizes, o
filho depois da morte de pae e mãe, não tem mesmo necessi-

dade de provar o facto da celebração, se passaram geralmen-

te em publico por marido e mulher. Em fim o terceiro pon-

to encontra-se já regularmente provado em virtude da pre-»

(n) C. 8. 10. 14. X. qui filii sint legitim. (4. 17).

(o) C.3.§. l.X.declandest.despons.(4. 3).

(p) C. lO.X.deprobat. (2. 19), c. 3. X. qui filii sint legitima

(4.17).

(q) C. 12.X. qui filii sintlegitim. (4. 17).

\r) C. 11. X, qsi filii sint legitim. (4. 17).
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êumpçKo legal anteriormente mencionada, quando ocalcu*

lo estabelece a concepção do fillio durante o matrimonio»

Aquelles que contestam a um filho a filiação legitima 4e-r

vem dirigir a prova em sentido inverso contra os mesmos

pontos.

§ 313.— XI. Do divorcio. A) Doctrina fundamentai <da

Egreja catholica.

Greg. III. 33. De conversione infidelium.

Pelo matrimonio se tem reconhecido os esposos, com
um abandono sem reserva, como pertencendo-se um ao ou*

tro durante a vida, e n'elle tem achado a sua unidade fí-

sica e moral. Se se analysar esta idéa e sondar em toda "a

sua profundidade, comprehender-se-ha que uma tal união

deve ser superior á vicissitude das inclinaçoens , das pai-

xoens, e até mesmo dos erros recíprocos , em outros termo»

ser indissolúvel. O christianismo, patenteando a seus discí-

pulos o alcance doesta concepção pelo symbolo da união de
Christo com a Egreja (s) , também apresentou a indissolu-

bilidade como condição fundamental do matrimonio chris-

tão (t). Por issso esta consequência é já perfeitamente de-

terminada pelos mais antigos padres da Egreja e peloscon-

cilios (u) . Alguns interpretes
,
por condescendência, pode-

ram adaptar á lei christan a excepção do caso de adulte-

($) Ephes.V. 21-32.

(í) Marc.X. 2-12., Luc. XVI. 13., I. Cor. VII. 10. 11.

(m) HermasPastorII.mandat.IV. 12,Tertullian. (|215)áe
patient. c. 22. adv. Marcion. IV. 34. de monogam.c. 9., Origen.

(| 234) in Matth. Opp. Tom. XIV. n. 24., Cyprian. (f 258) Tes-
tim. III. 90., Cone. Eliber. a. 313. c. 8. 9. (c. 8. e. XXXII. q. 7),
c.T.eod, (Hieronym.a. 388), c.4. eod. (Augustin.c. a.393), c«

2. 10. eod. (Idem a. 41 9). Estes textos e ainda outros, sara cuida-
dos;imenteana1ysados em de Moy Geschichie des Ehercchts. A lin-

guagem d'EichomII. 465. prova que não tom a menor idêa du>

<^ue seja tradição.
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tio admittida por Jesus na interpretação da lei judaica (o) Ç

outros , debaixo da influencia da legislação temporal, ten-

taram outras conciliaçoens; porem a mesma hesitação com
que a maior parte se exprimiram a este respeito (ic) deixa
perceber o que reclamavam o espirito e a perfeição do di.

leito christào. Por tanto depois que a tradição, successiva-

mente purificada doestes elementos estranhos , chegou uui-

Tersalmente na doctriaa a uma consciência pura de si mes-

ma, veio um cânon proteger o seu preceito contra os que

a contradiziam (>r). D^esfarte o vinculo do matrimonio é

completamente indissolúvel entre oschristãos(j/). Este prin-

cípio estende se, do ponto de vista da Eg reja catholica, ao

jnesmo matrimonio dosherejes, porque o erro a que se dei-

xam arrastar, pretendendo considerar o divorcio conciliável

com a revelação, não deàtrue entre elles a auctoridade e o im-

pério da lei divina (%). Os mesmos matrimónios contraídos pe-

los infiéis, segundo as suas leis, sam considerados pela Egreja,

senão como sacramentos (a), pelo menos como verdadeiros e

legítimos (ò), e conseguinternente, se lhe forem apresentados,

(v) Matth.V. 31. 32. XIX. 2-10. Consulte-se aeste respeito

os Exegetas.

(w) Cone. Arelat.I. a. 314. c. 19.,Capit. Wermer. a. 752. c.

2. 5. 9. 10. 18., Capit. Compend. a. 757. c. 7. 8., Benedict. Le-
vit. Capitul. Lib. VI. c. 87. Ha muitos outros textos d*esta espé-

cie.

(x) Cone. Trid. Sess. XXIV. can. 7. de sacram. matr.

(y) O vote solemne de castidade an nula o matrimonio não con-

sumado (§ 301 . notas/, g.) • porem esta annulação não é uma exce-

pção, e explica-se peloc. 5.X.debigam. nonordinand. (í. 2tJ.Os
outros casos em que se quer que o papa tenha dispensado, o que não

é possível na espécie d'um matrimonio verdadeiro, entram na ex-

cepção em que não houve cohabitação em virtude da aversão d'iima

da* partes , ou conseguinternente o consentimento não havia sido

Verdadeiro, porem constrangido pelas circunstancias.

(z) Benedict. XIV. de synodo dicecesana. Lib. XIII. Cap,
XXII.

(a) C 7.X. dedivort.f4. 19).

(b) C. 4. D.XXVI. (Ambros. a. 377), c. ?>. cod. fXnnocent. I.
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bo seu foro, ella os tem por indissolúveis (c). Esta decisão,

em conformidade com a linguagem do apostolo (d) , nãd

sofre senão uma única excepção, a saber se, depois da conver*

são d'um dos esposos ao Christianismo, acohabitação não
pôde ser já continuada, tanto por causa da recusa do outro

como do escândalo e das blasfémias de que é occasião (c)

;

n'este caso, o primeiro não é já ligado (/). Todavia o seu

matrimonio não é tido por dissolvido immediata mente de^

pois da separação, porém somente quando contrae outro

(g). Todas estas regras sam frequentemente discutidas por

occasião das conversoens de judeus e pagãos, e varias ques-

toens árduas sobre esta matéria sam decididas por disposi-

çoens especiaes (h). No caso inverso, aquelle em que um
dos esposos abjura o christianismo, o vinculo do matrimo-
nio nao é dissolvido nem para elle nem para o cônjuge que
ficou fiel á Egreja (»).

§ 314. — B) Da separação de corpo.

Greg.IV. 8. Deconjugio leprosorum, IV. 19. Dedivortiis, IV»
20. De donationibus inter virum et uxorem.

Não resulta dainhibição do divorcio que a Egreja não

a. 414), c.l.c, XXVIII. q. 1. (Idem a. 405), Gratian. ad. c. 17,

c. XXVIII. q. 1., c. 4. X. de consang. (4. 14).

(c) Benedict. XIV. de sytiodo dicecesana Lib. XIII. Cap.
XXI. N.° VIII.

(d) I.Cor. VII. 12. 13.14. 15.

\e) C. 4. c. XXVIII. q. 1. (Augustin. ca. 412), c.7.eod.
(Idem a. 414).

(/) C.2.c.XXVIII.q.2.(Hilar.ç. a. 384) ibiq. Gratian., c.

7. 8. X. dedivort. (4. 19), Benedict. XIV. de svnodo dicecesana

Lib. VI. Cap. IV. N.° III. Lib. XIII. Cap. XXÍ.N.°1. E' opi-

nião assaz corrente que ainda então continua a subsistir o matrimo-
nio. V. comtudo A. J. Bintcrim de libertateconjugis iníidelis fa-

cto? fidelis. Confluent. 1834. 8.

(y) C. 8. i.f.X. dedivort. (4. 19), Benedict. XIV. de synodo
diocesana Lib. VI. Cap. IV. N.°IV.

(h) Benedict. XIV. de synodo dicecesana Lib. VI. Cap. IV.
3\.°1IT. V. Lib. XIII. Cap. XXI. N.°H-V1I.

(i) Gratian. ad.c. 2. c. XXIII. q. 2 M c. 7. X« dedivort. (4.19).

W. II. 15 B.
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possa admittir por motivos graves uma separação de corpo
temporária ou mesmo perpetua (k). Uma separação tempo-

rária é permittida em diversos casos , nomiadamente por

causa de maus tratamentos (l). Outros casos dependem da
apreciação do juiz. Uma enfermidade asquerosa e contagio-

sa nãoé emsi-mesma motivo sufticiente; pelo contrario, é

especialmente em uma tal prova que se deve manifestar o

amor e a fidelidade dos esposos (?n). Em quanto á separa-

ção perpetua , não pôde ser pedida senão por violação da

fé conjugal, e este delicto é tratado agora com a mesma se-

veridade tanto no homem como na mulher (n). A provado

adultério pode estabelecer-se por indícios graves (o), porem

não peramptoriamente pela simples confissão do reit, por-

que pode ser mentirosa (p). Demais d^sso, não ha adulté-

rio quando a cóhabi tacão é resultado de violência (q) ou

cPerro desculpável (r). O auctor também pode ser lançado

se infringiu egualmente o dever da fidelidade (s), ou se el-

(h) Coiic.Trid.Sess. XXIV. can. S.deSacram. matrim.

(/) C. 8 . 1 3 . X . de restit . spoliat. (2.13).

(m) C. 1.. 2. X. deconjug. leprosor. (4. 8). E' completamente

erróneo deduzir d'estes mesmos textos a opinião contraria. Tam-
bém nao faliam senão da lepra, que, na edade media, era como se

sabe, uma enfermidade mui particular e terrível.

(n) C. 4. e. XXXII. q. 4. (Ambros. c. a. 387) , c. 20. c.

XXXII. q. 5. (Hieronym. c. a. 400), c. 23.eod. (Innocent. I. a.

405), c. 5.c.XXXII.q.6.(Augustin.c. a. 415), c.4.eod. (Idem

c. a. 419). Bem se sabe que no direito romano succed ia d'outro mo-

do •, eis o motivo porque estes textos fazem sobresair tão claramen-

te este ponto de differenca.

(o) C. 2. c. XXXIÍ. q. 1 . (Hieronym. c. a. 388), c. 27. X. de

tib.(2.20),c. 12.X.deprsesumpt.(2.23).

(p) C. 5.X. deeoquicognov.consanguin. (4. 13), c. 5. X. de

divort.(4. 19).

(q) C. 7. e. XXXII. q. 5. (Augustin. a. 409) c. 3. 4. eod.

• (Idem. a. 412), c. 14. eod. (Leol. a. 442).

(r) C. 1. c. XXXIV. q. 1. (Leol. a. 450) c.6.eotl. (Cone.

Tribur. n..°95).

(s) C. l.c.XXXTT.q.G. (Augustin c. a.. 393), cl.X.decli-

vort. (4. IO), c, ^. T.X. ileaciulter. (5. lc>).
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Je mesmo arrastou o outro (t) , ou depois lhe pordoou ex-

pressa (u) ou tacitamente. A Egreja, com espirito d^mor,

convida ella própria ao perdão (p)ç porem não quer por

isso que o marido pareça indifferente á honra e á falta de

sua mulher; por consequência, não lhe permitte que a re-

ceba debaixo do tecto conjugal senão depois de severa ex-

piação (to). O effeito da separação consiste geralmente em
fazer cessar a obrigação da vida commum para a parte in*

nocente. O vinculo do matrimonio e a obrigação respecti-

va do outro esposo continuam a subsistir ; é por isso que o

cônjuge innocente pode sempre que queira restabelecer a

comm unhão ,* até mesmo é obrigado a isso se depois se mau*
cha também pelo adultério (a;). Afixação dos interesses pe-

cuniários pertence ao direito civil (?/). Este ponto era an-

tigamente conferido ao juiz ecclesiastico perante o qual se

agitava a questão da separação (z). Agora, é quasi por to-

da aparte da competência dostribunaes civis. Algumas xe*

zes colloca-se na mesma linha do adultério a apostasia (a)

e as suggestoens criminosas d'um dos cônjuges para com o

outro (6). Porem é mais verdadeiro dizer-se que , n'estes

casos, a separação é por tempo indefinido, porque não

dura alem das causas que a produziram. Nenhuma sepa-

(£) C. 6. X. deeoquicognov. consang. (4. 13).

(u) C. 25.X. do jurejur. (2.24).

(v) C.7.3 c.XXXÍI.q. 1. (Augustin.c. a. 419).
(n>) C. 1. c. XXXII. q. 1. (Chrjsost. c. a. 400), c. 4. eocL

{Cap. incert.) c. 5. eod. (Pelag. I. c. a. 557), c. 6. eod. (Theodor 8

Cant. c. a. 690), c. 3. X. de adulter. (5. 16).

(x) C. 5.X.dedivort.(4. 19).

(y) Asdecretaes que tratam d'este objecto sam escritas, umas
lio espirito do direito romano, outras no dos costumes gemia nicos,

#g&ndo ospaizes a que sam destinadas, c. 2-3. X. da.dbnation,
int. vir.et uxor. (4. 20).

(z) C 2.3.X.dedonation.lnt. vir. etuxor. (4.20).
(a) C. 21.X. deconvers.conjug. (3. 32), c. 6. 7. X. de divort,

(4.19).
"

•

(6) C. 5. c. XXVIII. q. i. (Augustin. c. a. 393), c. 2. X. de
divort. (4.J9),
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ração pode ter logar por auctoridade particular ; é neces-

sária a intervenção do juiz ecclesiastico (c), excepto haven-

do perigo para uma das partes (d),

§ 315.— C) Direito ecclesiastico grego.

A doctrina da Egreja grega concorda primitivamente

com a da Egreja latina, em não admittir separação perpe-

tua senão em caso d'adulterio (e) 7 e n'aquelíe em que um
dos cônjuges, convertido á fe christan, era maliciosamente

abandonado pelo outro (/). Ella offerecia a única particu-

laridade de que alguns Padres se mostraram favoráveis ao
segundo matrimonio do cônjuge innocente, mesmo no pri-

meiro caso (g). O direito civil differia essencialmente. Jus-

tiniano, ao passo que restringia a liberdade do divorcio,

havia-o deixado subsistir com faculdade de segundas núp-

cias, tanto em razão de certos crimes (h), como por outras

causas determinadas (i). Não tardou que o divorcio por con-

sentimento mutuo, que elle havia prohibído (£), fosse res-

tabelecido pelo imperador Justino (/). Todas estas decisoens,

se bem que directamente oppostas á revelação, acharam suc-

cessivãmente accesso na Egreja (m). As Basílicas não lhe

eccasionaram mudança e reproduziram textualmente os ca-

sos de divorcio enumerados emaNovella de Justiniano (??,).

(c) C. í. c. XXXIII. q.2. (Conc.Àgath.a. 50(v), C.3.6.X.
dedivort,(4. 19), c. 10. X. de restit. spoliat. (2. 13).

, (d) C.8. 13.X.derestit.spoliat.(2.13).

(e) Basilius (f 378) ad Amphiloc. can. 9. 48. 77., Cone. TruU
]an. a.693.c. 87.

(/) Cone. Trullan. a. 692. c. 72. ibiq. Bálsamo» eZonaras,

Balsamon ad Photii Nomocanon Tit. 1 Cap. X.

(<?) Epiphan.
(f

c. 403) Haeres. LIX.
(h) Nov. Just. 117. c.8. 9. 13., nov. 127. c. 4., nov. 134. *v

30. 11.

(i) Nov. Just. 117. c. 11. 12., nov. 123. c. 40.

(Jfc) Nov. Just. 117.C. 10., nov. 134. c. 11.

(!) Nov. Just. 140.

(m) Photii Nomocanon Tit. XIII. Cap. IV.

(n) Basilie. Lib. XXMIL Tit= 7 . de repudiisc. U
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A pratica ecclesiaslica conservou-as egualmente (o). Era

quanto ao divorcio por consentimento mutuo , reintegrado

por Justino, achou-se tacitamente abolido, não sendo aNo-
vella d'este imperador mencionada nas Basílicas (p) , que
declaram não adimittir divorcio senão pelas causas que enu-

meram (q). Da mesma sorte parece não ter sido recebidaa

disposição do imperador Leão, que accrescenta ás causas le-

gaes a loucura d'um dos esposos (r). O direito ecclesiasti-

co grego também se distingue em não admittir como adul-

tério propriamente dicto e como causa de divorcio a infi*

delidade do marido, porem somente a da mulher (s).

§ 316.— D) Direito ecclesiastico protestante.

Os protestantes declararam falsa a doctrina da indis-

solubilidade absoluta do vinculo conjugal (t) ; todavia,

limitaram primitivamente a permissão do divorcio ao caso

de adultério. Mas em breve lheajunctaram geralmente, se-

gundo a interpretação de Lutbero, a deserção maliciosa (w)«

Finalmente, o divorcio ainda se ampliou a outros casos. De-
mais d'isso, os regulamentos ecclesiasticos não se pronuncia-

ram senào vagamente, ou por modo nenhum sobre esta ma-
téria; eella ficou abandonada á interpretação dosjuriscon-

sultos e á pratica dos consistórios. N 'estas fontes foram hau-

(o) Balsamon ad Cone. Trullan. c. 87. (Bevereg. T. I. p. 259),
Balsamon eZonaras ad Basitii Can. 9. (Bevereg. T.II. p. 64),
Balsamon ad Photii Nomocanon Tit. XIII. Cap. IV. (Justell. T.
II. col. 1097) , Matth. Blastar. Syntagma Litt. T. Cap. .XIII.

(Bevereg. T. II. p. 73). E' curioso de ver com que facilidade estes

escritores escapam á contradicção d'estas leis com a revelação e a
tradição.

(p ) Balsamon ad Photii Nomocanon. Tit. XTII. Cap. IV»
(Justell. T. II. p. 1099) faz também a mesma observação.

(?) Basilic. Lib. XXVIII. Tit. 7- de repudiis c. 5.
- (r) Nov.Leon. 111. 112.

(s) Balsamon ad Cone. Trullan, c. 87. (Bevereg. T. I. p. 259),
2onaras eAristen. adBasilii can. 9.21. (BeYeres;, T.II. p. 64.
78).

r
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ridas as leis civis modernas. Elias reconhecem geralmen-
te em Allemanha, como causas legitirras de divórcio, os

peccados carnaes contra a natureza, attentados contra a vi-

da, ódio implacável, esterilidade voluntária, recusa do debito
matrimonial e condemnaçao a penas infamantes. Em alguns

paizes, até existe um divorcio por favor do soberano. Motivos
menos graves também podem fazer pronunciar uma separação

de corpo, mas somente por tempo fixo. Em quanto á prova e

defesa na accusação de adultério, asdisposiçoens do direito

canónico sam applicaveis no direito ecciesiastico protestante.

Aprova da deserção maliciosa estabelece-se por um processo

particular. Anteriormente, as segundas núpcias eram pelo

menos prohibidas ao cônjuge culpado
;
porem agora não se re-

para tanto n'isso. Na Suécia, o direito novo tem levado as

causas de divorcio ao numero supra-indicado (u). Na Dina-
marca, ainda se limitam ao adultério e á deserção maliciosa

(w). Na Inglaterra não se reconhece ainda em caso de adulté-

rio senão a separação do corpo em conformidade com o direito

canónico ; todavia, o esposo innocente requereudo-o pôde ob-

ter por acto do parlamento auctorisação para tornar a casar.

§ 317. — XII. Das segundas núpcias.

Greg. IV. 21. Desecundis nuptiis.

O amor conjugal, concebido na sua perfeição , estende-

se alem da morte evive com a lembrança do cônjuge que a

morte roubou. Partindo d^ste ponto de vista, a Egreja, des-

de os primeiros tempos, senão rejeitou pelo menos desappro-

, (<) Artic. Schmalcald. Tit. depotest. etjurisdiet. episcopor*

Injusta etia ai traditio est, quai prohibet conjugium personae iiv*

liocenti postfactum divortium.

(u) V. sobre este ponto Lipper^s An nalen Heft I.S. 101-53*

(v) Giftermalsbalk Cap. XIII., ordenança real de 27 d'Abri)
de 1810.

H Jus Danic. Lib. III. Cap. XVI. N.° 15.
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vou (x) os matrimónios segundos e subsequentes, e, segundo

o preceito do apostolo (?/), não admittiu ás ordens maiores

aquelles que haviam sido casados duas vezes, porque se exigia

para esta honra provas d'uma perfeição particular. Estes

princípios acharam tanto mais facilmente acceso entre os ger-

manos por isso que os seus costumes continham já alguma coi"

sa àe análogo (*). D'este modo, a mulher que permanecia fiel

ao estado de viuvez era entre elles objecto d'uuja estima espe-

cial. Demais d'isso, o direito canónico d' Occidente queria

restringir tão pouco a liberdade das segundas núpcias qu^

supprimiu as penas do direito romano contra a viuva que

se casava dentro do anno de luto (a). Somente recusou a
benção sacerdotal ao segundo matrimonio (6). Pelo contra-

rio a Egreja grega conservou certas penas canónicas Gontra

o segundo matrimonio, mais severas ainda contra o terceir

ro (c), e o direito civil confirmou-as (d). Emfim, por occa»

sião das graves dissensoens nascidas n'esta Egreja a respeito

do quarto matrimonio do imperador Leão (901), Constan-

tino Porphyrogeneta, pelo decreto d'união (950), prohibiu

absolutamente o quarto matrimonio, e o terceiro de toda a

pessoa chegada a edade de quarenta annos que tivesse fi-

. (x) I. Cor. VII. 39. 40., c. 8. c. XXXI. q. 1 . (Cone. Neocxes.

a. 314), c. 9.eod. (Chrysostotn. c. a. 400), c. 10. 11. eod. (Hiero-

nym. a. 390), c. 13. eod. (Augustin. a- 401), c. 12. eod. (Idem. a.

420).

(y) I.Tim.III.2.

(2) Tacit. de morib. Germanor. c. 19. Melius quidem adhuc
ea? civitates, in quibus tantum virgines nubunt et cum spe votoque

oxorissemel transigitur. Sicunum accipiunt maritum, quomodo
unum corpus, unamque vitam, neulla cogitatio ultra, ne longior

cupiditas , ne tanquam maritum sed tauquam matrimonium
araent.

(a) C. 4. 5.X. de secund. nupt. (4. 21).

(6) Benedict. Levit. Capitul. Lib. V. c. 130. 403., c. 1. 3, X,
de secund. nupt. (4. 21).

(c) Cone. Neocsesar. a. 314. c. 3., Cone. Laodic. c. a. 372. c
1., Basil. ad Amphiloch. c. 4. Todos estes textos foram admittidos
na collecçàode Phocio.

(c/J Nov.Leon.90,



440 DIREITO ECCLESIÀSTICOv

lhos d*um dos precedentes (e). Em todos os casos, o direito

canónico exige para as segundas núpcias a prova authenli-

ca da morte do cônjuge. O facto isolado de longa auzencia

ou captiveiro não basta (/). Porem em concurso com ou-

tras circunstancias, pode fazer nascer presumpção sufficiente

da morte (g). Se assim mesmo houver erro, o cônjuge tor-

nado a casar deve
v
voltar aos laços do primeiro matrimonio

(A). O direito ecclesiastico grego baseava-se nos mesmos
princípios (i) ; somente a sua applicação era mais precisa-

da pelo direito civil (&).

§ 318.— XLIF. Dos matrimónios entre membros de

duas confissões christans differentes (mixtos) (/).

Cada confissão se tem só a si por verdadeira, construo

sobre esta crença toda a educação religiosa, e impõem a

seus membros o dever de se regularem em todas as rela-

(e) Esta decisão encontra-se emBalsamon ad Basilii can. 4.

(Bevereg. T. II. p. 54), Leunclav. T. I. Lib. II. p. 10.

(/) C. 19.X. desponsal. (4. l), c. 2.X. desecnnd. nupt. (4.

21 ). Esta disposição é reproduzida em muitos concílios provinciaes

modernos. Cone. Yprens. a. 1577. T. XIX. c. 3. , Cone. Cons-
tant. a. 1609. Part.I. Tit. XVI. c. 22., Cone. Mechlin. a. 1609.

Tit. IIX. c. 10., Cone. Buscod. a. 1612. Tit.X. c. 22.^ Cone.
Gandav. a. 1613. Tit. IX. c. 9., Cone. Osnabr. a. 1628. Part. I.

Cap. XX. § 1 1., Cone. Cólon. a. 1651. Part. IV. c. 27., Cone. Pa-
derborn.a. 1688. Part. II. Tit. X.c. 17.

t (g) A sua apreciação pertence aojuiz. N'aquelles paizes em
que as leis civis modernas se pronunciaram sobre este ponto, podem
os tribunaes ecclesiasticos conformar-se com ellas, porque estas leis

procedem geralmente com grande circunspecção.

(h) C.2. c. XXXIV. q. 1. (Innocent.I. ca. 405), c. l.eod.

(Leol. a. 458), c. 2. X. desecund. nupt. (4. 21).

(i) Basil.ad Amphiloch. c. 31.36., Cone. Trullan. a.692.c.

93. ibiq. Balsamon, Photii Nomocanon Tit. XIII. Cap. III.

(k) Nov. Just. 22. c. 7. 14., nov. 117. c. 11., Basilie. Lib.

XXVIII.Tit.7.derepudiisc. 2. 4., Nov. Leoíi. 33.

(I) J. B. Kutschker die gemischtèn Ehen. YVicn. 1838. 8.,

J. J. Dõllinger iiber gemischte Ehen. Regensb. 1838. 8. A.
Griindler iiber die Rechtmassigkeit gemiscfiter Ehen nach dem
in den deutschen Bundestaateu geltenden katholischen und evan-

gelischen Kirchenrech* . Leipz. 1838. 8,
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çoens religiosas da vida pela convicção que ella lhes impri-

miu d'esse modo; demais d' isso, cada confissão considera

o matrimonio como uma communbão da vida religiosa, as-

sim como um estado d'edificação reciproca, e sobretudo quer

que a instrucção religiosa dos filhos seja concertada e se-

guida pelos pacs da madeira mais conscienciosa. Ora, quan-

do os esposos pertencem a confissoens chistans diversas ou
irão sam nem um nem outro completamente indifferenles,

scgue-se d"ahi uma lacuna na communbão da vida, um.

coníliclo insolúvel de confissões religiosas a respeito da edu-

cação dos filhos, e para uma ou outra confissão o risco de

se ver arrebatar um dos cônjuges ou pelo menos os filhos-

A Egreja grega prohihiu por estes motivos sem reslricção

e declarou nullos os matrimónios entre 01 thodoxos e here-

jes(?n). Verdade éque na Rússia, depois de Pedro o-Gran-
de (1719) foram permillidos os matrimónios com os discí-

pulos doutras eonfissoervs christans. Porem o interesse da
Egreja, a respeito d^iiTdos esposos e dos filhos, foi affian-

çado pelas leis civis, que punem geralmente com a maior
severidade a abjuração da fé orthodoxa e em taes matri-

mónios impõem o dever absoluto d'educar os filhos na ver-

dadeira religião. A Egreja d^ccidenle tem procedido com
o mesmo espirito; verdade é que não feriu denullidadeos

matrimónios entre eatholicos e não catholicos, porem nos

primeiros tempos declarou os puníveis (ra)<; nas circunstan-

cias modernas chama com sollicitude toda a reflexão sobro

o perigo que d'ahi resulta para o cônjuge catholico e para

os filhos (o) , e não os auctorisa plenamente senão na au-

(m) Cone. Laodic. a. 372. c. 10.31., Cone. Trullan. a. 692.
can. 72. ibiq. Balsamon e Zonaras (Bevereg. T. I. p. 241), Photii
Nomocanon Tit. XII. Cap. XIII.

1 (n) C 16.c. XXV11I. q. 1 . (Cone. Agath. a. 506\ c. 14. da
najret.inVl. (5.2).

(o) Eis como se exprime a este respeito o conciliador V.m-Es-
pen Juseccles.univers. Part.II. Sect. I. Tit. XII. Cap.V. N.°
33: Ncpuecnimullus negat, quin CatholicigraviyWmepeccareso-
leant, ciim haereticis matrimonia ince nrío } haecquc matrimonia
ob multiplicia incommofia, ao praeiertim praesantci eum pericu-

W. II. 15
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vencia d'e3sè perigo £ ao mesmo tempo por motivoá grarè<-

(p). Em virtude d'estes princípios, ase de Roma eríuncíbtí

em diversas occasioens a regra de que os ecclesiasticos nãò
devem concorrer á celebração dos matrimónios mixtos se-

flão com plena segurança a respeito da educação dos filhos,

e no caso contrario não podem prestar a sua assistência (9}.'

Porem nos ullimos tempos, as leis civis também tomaram
décisóens sobre a educação religiosa dos filhos procedentèi

<le matrimónios mixtos; e d'ahi vem um penoso conílicto

què obriga a doctrina a exprimir se com a maior circuns-

pecção è uma conscienciosa apreciação dos diversos pontos

de vista. I. Em um paiz em que catholieos e não catho-

lieos gozam de direitos eguaieá, a Egreja catholica não pô-

de requerer ao poder secular que apoie as seguranças que

ella tem de reclamar a respeito da educação religiosa dos

filhos; senão a"outra confissão seria despojada daegualdadé

de direitos; ou então se ella elevasse as mesmas pretençoens

nasceria d'ahí para o Estado um conílicto inextricável. IL
Vice versa, o poder temporal não pode forçar a Egreja a

renunciar a estas seguranças, porque seria exigir d rellauma

indifferença religiosa incompatível com o principio funda-

mental de sua existência (r). 111. A Egreja catholica, se-

gundo lhe forem ou não consentidas estas seguranças, deve

Tirm perversionis adhaeresim parti catholicae nec nõn prólibus im-

minens, esse plane detestanda. Muitos concílios modernos, que se

encontram emííartzheim, exprimem-se no mesmo sentido:, por

cx. Cone. Cólon. a. 1651. Part. IV. N.°XXV., Cone.Paderbom.
v. 1688. Part. TI. Tit. X. N.°XXIV.

(p) Benedict. XIV. de synodo dioecesana Lnb. VI. Cap. V.

JLÍb. IX. Cap. III., Keifienstuel Jus canoiu Lib. IV. Tit. I. § X^
N.°366.

' '

(q) Os textos sam indicados e õ objecto profundado por Egger,

iia sua edição deStapf Pastoralunterricht uber dié Ehe S. 209-31$

e por Scheilh, em Schenkl Inst. jur. eccles. edit. decíni. Landish.

1830. T.ÍI.p. 409-43. As fontes mais recentes sobre es'e ponto

samConst. Litteris altero Pii VIII. adepisc. regni Iip.ru ssíae a.

1830., Const. Sununo jugiter studioGregoriiW I. adepisc. re«

triíi Éavnrisea. 1832.

V, § 1 1 , ífçtas h, o. c?. §*h, Nota o 4
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pois ler a liberdade de conceder ou recusar a sua par-

ticipação na celebração do matrimonio. IV. No caso de

se recusar , os contraheníes naò podem dar-se por lesa-

dos em seus direitos: o catholieo, porque se requer as
1

bênçãos de sua Egreja , deve prehéncher as condiçoens

que ella impõem; o nao catholieo, porque não tem nenhum
direito aos actos religiosos d'uma Egreja que não é sua

Y. A objecção de que uma tal recusa forma um obstácu-

lo ao matrimonio na vida civil (s) desapparece, se o Esta-

do separar os elementos religioso e civil e, para ocaso em
que uma confissão recuse o seu concurso, una os éffeitos ci-

vis a outra egual forma de celebração (£). VI. No entre-

tanto conservando taes unioens aos olhos da Egreja o ca-

racter de concubinato, o Estado pódc ter motivos de dese-

jar e a Egreja conceder, como fez BenedictoXI Y
r
aos Pa i-

zes Baixos, que os matrimónios contraídos em uma formai

differenté da prescripla pelo concilio de Trento, porem es-

tabelecida pela lei civil, fossem reconhecidos como plena-

mente \alidos na legislação ecclesiaslica (w). VII. A Egre-

ja, desejosa de mostrar a maior condescendência, tolera eni

Certos logares
,
para evitar maior mal, que, nos Casos em:

que não se consintam as seguranças necessárias, o pároco

catholieo asskta á celebração á<j matrimonio, e lance no,

i egisto ecclesiaslieo a declaração das partes. Porem deve ábs
>'

tei-se de toda a oração e formalidade pela qual parecesse

(s) Sobre esta base se funda particularmente Eichcrn II. 600-
503, e pretendejustificar por este meio a coacção contra a Egreja
para obter a benção, porque aqui o impedimento não provêm do
dogma, porem somente da disciplina. Porem seguir-se-ia que, em
um paiz cuja lei civil permifte o matrimonio do presbytero catho-
lico, a Egreja não lhe poderia recusar a sua assistência, porque t>

celibato também é unia pura lei disciplinar. Com argumentos
dVsta força, não- seadianta muito na solução: das difiiculdadea da
ínateria.

(t) Assim succedeentFranra, na.Ee!g;icá e na Ilollanda, aon*
de }>or conseguinte os matrimónios m ixtos não fazem- nascer nénhu'-
raa rfesàvêriça entre a Egreja e o Est.ido.

(w) Foi o que se verificou nas províncias occiden^aes -'bi fn£>0ár-
íj.uia prúçyrana, cm viitu LuuLr^.j reiiçHcítadodé Pio Vil?,
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approvar uma tal união contraída contra o s preceitos da
Egreja (i?). VIII. O matrimonio d'um catholico comum
protestante divorciado cujo cônjuge ainda vive é absoluta-

mente inadmissível e nullo, porque debaixo do ponlo de

vista catholico o vinculo conjugal não está desfeito (w).

CAPITULO V.

BA MORTE CHRÍSTAN.

§ 319.— I. Da Extrcma*Unção (x).

ara fortificar o christão moribundo nas angus-

tias do momento supremo e Conduzi-lo' com o

§Í coração tranquillo perante o tribunal do Se-

nhor , a Egreja não lhe offerece somente os sa-

cramentos da Penitencia e da Eucharistia
;
pa-

ra este effeito, instituiu um sacramento especial, assim co-

mo a Escritura-Sagrada e a tradicção o testemunham (y) ;

consiste em uma unção de azeite, acompanhada da oração

(v) Tal é a disposição dos breves de Pio VIII e GregórioXVI,
citados em a nota q.

(rv) A razão destoe indicada no § 313, e o principio enunciado

8a maneira mais formal em um breve de Pio Vil ao arcebispo da
Moguncia, datado de 8 de Outubro de 1R03, assim como em uma
circular de Gregório XVI aos bispos de Baviera, em data de 27 de

maio de 1832.

(&•) Benedict. XIV. de synodo dioccesnna Lib. VIII. Cap.

I-VI1I.
(ij) Jacob. Yj u. lã.,c. 3.D.XCV. (Ianocejit. I. a.4lo).
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tio sacerdote e dos fieis assistentes (*). Antigamente, como
ainda agora na Egreja grega, chamavam-se junctamente

vários sacerdotes. Actualmente naEgieja latina basta um
(a) ; o qual, salva a urgência , deve ser o parocho titular,

ou o sacerdote por elle delegado (6). Os seculares não po-

dem administrar efficazmente este sacramento (c). O azei-

te destina lo para este fim, na Egreja latina, deve ser con-

sagrado pelo bispo (d). Pelo contrario, segundo o rito gre-

go^ o azeite consagrado pelo bispo quinta-feira sancta é in-

tegralmente empregado em ungir como enfermos no espi-

ritual os penitentes presentes, e por conseguinte o azeite que
serve para a Ext rema -Unção é consagrada pelos sacerdotes

no mesmo momento em que o liam mister. Os meninos e

os alienados, incapazes de peccar, não recebem a Extrema-
Unção; ella não se ministra senão em enfermidade grave,

nunca em qualquer outro perigo de morte, e somente uma
vez na mesma enfermidade. Antigamente o uso em rela-

ção com a idea d'este sacramento era ministra-lo antes do
Viatico, immediatamente depois da confissão; agora segue-

se geralmente a ordem inversa. Todavia nao se deve dila-

tar até o ultimo momento , e pelo contrario aproveitar o
tempo em que o enfermo ainda esteja em pleno conheci-

mento (e).

(a) Cone. TriJ. Soss. XIV. Doctrinadesacram, extrem. une-
tion.etcap. 1. 3. et can. 1.2.3. eod.

(a) C. 14. X. de verbor. signif. (5. 40).

(ò) Ciem. l.deprivil. (5. 5).

íc) Cone. Trid. Sess. XIV. cap. 3. etcan. 4. deextr. unct.
(d) V. a este respeito §269. Nota h.

{e) O uso reprehensivel de prolongar a Extrema Unção atéo
vitimo momento li^a-se avarias ideas falsas e em parte supersti-
ciosas do tempo antigo. No tocante a opinião anli^a mente nuiiooi\
jrente, deqne o enfermo depois de haver recebido este sacramento
nao podejá testar, fundavaj-se em certos princípios do direito ger-
mânico,
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§ 320. -7- II Da sepultura cbristan.

Greg. III. 2.8. Sext. III. 12. Ciem. III. 7. Extr. comm. III. 6,

Desepulturis.

AEgreja, segundo o uso de todos os povos policiados,

<qiier ver tratar com respeito osdespojos d^um irmão fallecí-

do; conseguintemente ella reuniu á sepultura diversas ce-

remonias com as quaes honra .até na morte aquelles que
durante a vida fizeram profissão de pertencer á sua com-

jnunhão. Por isso, osfuneraes se tornaram em lodos os pai-

zes christâos uma solemnidade ecclnsiastiea. Tanto elles co-

mo o Ioga r da sepultura, sam regularmente da alçada da

Egreja parochial do defuncto (/). Esta regra sofre excep-

çoens quando alguém tem sepultura de família (g) 9 ouen-

lão, o que é sempre facultativo, se se determinou outro lo«

gar (h) ou se por acaso se morre longe do domicilio e o

corpo não pode ser ali transportado sem muitas dificulda-

des (i). Antigamente prohibia-se aos ecclesiasticos o recla-

mar coisa alguma pela sua assistência (&), porem não o acei-

tar donativos voluntários; e estas remuneraçoens se tornar

?am pouco a pouco um uso constante (l). J\Jais para o

diante foram fixadas taxas para este fim? quer pelos concí-

lios provinciaes, quer por convençoens com asauetoridades

locaes. Antigamente, se se havia escolhido outro logar de

sepultura que não fosse o da egreja parochial , esta tinha

direito a certa parte (portio canónica, quarta funerária)

(f) C. fi. c.XíII. q.2. (Gonc.Tribur. a. 395) c.3.5.X.de
sppnltur. (3. 23).

(gr) C. í.3.X.,doseRultqr.^, 28),

(h) C.7.X descpultur. (3.28), c. 2.§l.c. 4. ool.in VI. (3.

12). Oc. 3. X. de sepultar. (3. 23) é contrario. Qj comm ;ntadpres

explicam esta anomalia dizendo que a escolha élivre, pprem que
todavia deve recair em, logâr bento.

(t) C. 3.desepultur. in VI. (3. 12).

(k) C 12. c. Xílí. q. 2. (Grcgor. T. a, r,w), e, 1 :>. eo'l.{Concl

Xannci. c. a. 89o)., c. 13. X. desepu.lt. (3. 2??), c. 3. 9. X. deSi,-

raon.(5. 3).

{t\ C. 42.X.deSimon. i'ó.3).
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<jps valores legados a Egreja $o logar fixado (m). Porem

iflp já hoje senão observa geralmente (?i). Desde o momen.
tjp em que a honra da sepultura ecclesiastica eslá adheren-

te já qualidade de membro da Egreja (o), nao pôde ser fei-

ta senão áquetles que realmente fazem parte da sua com-
rpunhão, e por conseguinte não aos infiéis (p) , aos herejes

e s^u.s fautores (9), aos scismaticos (r) , aos interdietos e

êxcpmraungados (s) r finalmente áquelles que, por omissão,

dos deveres religiosos,, testemunharam, indifferença pela so-

ciedade ecclesiastica (£).. Esta honra lambem é denegada

em vários casos em forma de pena* especialmente aos suici-

das (u) y áquelles que sucumbiram em um torneio (v) ou
duelo («?), aos usurários públicos (ar), aos espoliadores e de-

vastadores d*egrejas(
t
7/). Verdade & que, nos últimos tem-

pos , a auctoridade ecclesiastica perdeu em vários paizes y

por exemplo em França e Allemanha, a policia dos Joga-

res de sepultura
^
porem segundo a natureza das coisas, ain-

da lhe resta o direito de conceder ou recusar o concurso

de suas ceremonias, e debaixo d^ste ponto de vista encon-

tram ainda sua appucaçâo a* disposiçoens pepaes supra-in^

(m) C, 1 . 8 . 1 0. de sepultur . (3,28), c 2 . eod. in VI. (3. 1 2),*
riem. 2. eod, (3.7).

(n) Cone, Trid. Sess-, XXV. cap. 1 3. de ref.

r (o) C. 1 . c. XXIV. <j, 2. (Leal. a. 443), c. 3 ..eod. (Urban. II,
C.a.l09ó),c. 12.X.h.t.

(p) C. 27. 28. D. I. decons. (Cap. incert).

(q) C. 8. c. 13. $5. de ha?ret. (5.7), c. 2. eod. ia VI. (5. 2).

(r) C. 3. c. XXIV. q. 2. (Urban, 1T. ca. 109-5).

(s) C. 37,c.XI.q. 3.(GeIas.I..ca.494), c 12. 14. X. de se-

ptiltur. (3. 28), c. 20desentent. excomm, in VI..(5. 1 1). Todavia,
segundo o direito novo, esta disposição deve limitar-se áquel-
les que samexcommungados nomiadamente e assignalados publU
camentecomotaes. (§ 186).

(í) C. 12. X. de pneniten*. (5. 3.8).

\u) C. 12. c XXIII. q. 5, (Cone. Braear. I. a. 561).
(v) C. 1 . X. de lorneament. (5. 13).

\w) Cone. Trid. Sess. XXIV. cap. 19?. de ref., Consh Detesta-'

^ilemBenedictiXIV.a. 1752'.

(x) C.3.X.deusur.(5. 19).

C.2.5 f.X.derap1or.(ó.l7),
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(ficadas. Com quanto a Egreja submetta effec rivãmente a
sentença suprema ao tribuna! de Deus, seria faltar á sua

dignidade o encarregar-se jamais na morte d'aquelfes que
durante ávida desestimaram asuacommunhão(%). Nos ca-
sos duvidosos, os parochos devem proceder naturalmente com
prudência e nào se descuidarem de consultar o bispo. As
confissoens dos reformados querem egualmente que as sepul-

turas se verifiquem d^um modo decente (a)
; porem a pe-

na de privação da sepultura ecclesiastica, que ainda se en-

contra frequentemente nas antigas leis dos paizes protestan-

tes, tem cardo frequentemente em desuso.

§ 321. — III. Do culto pelos mortos.

Acommunidade de oração não é limitada áquellesque

wem n'este mutilo. Segundo a crença das Eg rejas grega

e latina, também se prde interceder, fazer obras depieda-

dade, e offerecer particularmente o sacrifício do corpo e

sangue de Jesus-Christo pelas almas dos fieis defu netos, que

ainda penam em íogar de purificação á espera de verem

a Deus (6). Por isso desde os primeiros tempos, se instituiu

um culto especial pelos mortos. Na véspera do enterro á

noite, eram conduzidos os restos mortaes á egreja ; na qual

se passava a noite a recitar psalmos e hymnos, e no dia

celebrava se o Sancto-Sacrificio, durante o qual se faziam

oblaçoens pelodefuncto. Estas oraçoenseonservaram-se mes-

mo com a sua denominação, nas vigílias ou officio de fi-

nados: somente este dfticio e a missa de defunctos nao se

celebravam já diante djs despojos mortaes, porem poste-

riormente ao enterro, ás vezes diante d'uma representação

íunebre. Em quanto ás oblaçoens, o seu uso tem-se torna-

(z) C.l. c.XXIV. q. 2. (Leol. a. 443). c. 37. c. XI. q. 3*

(Gelas. p. a. 491).

(ti) TTelvet. Couf. I. Cap. XXVI.
(b) C. 19.23. c.XIII. q.2. (Augustin c.a.43l), c. 17.eo3.

(Greg. I. c. a. 593), c. 12. eod. (Gre;;. ílí. c. a. 721), c. 22. eoi.

(Cap. incert.), Conc.Trid. Séss. XXV. Dacret. de purgatório.
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do constante por toda a parte, e tem sido taxadas. O ser-

viço fúnebre repelia-se outr'ora de ordinário no terceiro?

sétimo ou nono, trigésimo ou quadragésimo dia, e no ani-

versario da morte (c) ; hoje ainda se celebra frequentemen-

te o aniversario. Alem d'isso também se dirigem oraçoens

nominativas ou geraes pelos defune tos em outras missas [d),

Para esse fim inscrevia-se antigamente nos diptycos os nomes

dos finados de cada commum , e d'ahi dimanaram o» re-

gistros dos óbitos. A celebração do serviço fúnebre perten-

ce naturalmente á egreja parochial do defuncto, e é esse

um direito a que não prejudica nem a escolha d'oulrologar

de sepultura, nem a concessão a outra egreja do direito de

sepultura (e). Na essência os christãos devem de certo la-

mentar aquelles que a morte arrebatou
;
porem não lhes é

licito abandonarem-se como os pagãos a uma dor sem li-

mites (/), ainda menos fazer d'isso um alarde fasloso(g).

Os protestantes também recommendam a memoria dos

mortos, porem rejeitam, com a doctrina do Purgatório, as

oraçoens pelos defunctos [h).

(c) C. 24. c. XIII. q. 2. (Ambros. a. 395), Nov. Just. 133. c.

3. §. 1 ., c. 7. D. XLIV. ou c. 35. D. V. de cons. (Cone. Nannet. c.

a. 895).

(d) C. 72. D. I. decons. (Cone. Cabilon. II. a. 813).

{*) C.9.X.desepu1tur. (3.28).

(/) I. Thess. IV. 13. 14., c. 25. c. XIII. q. 2. (Cyprian. c. a,

255), c. 26. eod. (Chrysost. c. a. 390), c. 28.eod. (Cone. Tolet.
JII.a.589).

(g) Augustín. decivit. Dei I. 12. (C. 22. c.XIII. q. 2). Cu-
ratio funeris, conditio sepultura?, pompa exsequiaruno, magis sunt
vivorum solatia, quam subsidia mortuoruxn.

(h) Helvet. Conf. I. Cap. XXVI.
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CAPITULO VI.

DA-S- INSTITUIÇÕES ESPECUEf.

|h 32$.— I. Dos estabelecimentos de ben-eficencia. Aj
Tutela dos pobres (i).

Egreja nao pxborta somente os fieis á compaf-*

xâo ç a benificencia , toma ella mesma debaixo

da sua protecção imrncdiatamente os pobres e

todos os indigentes. Por isso se lhes testemu-?

nhou já uma sollicitude particular nas primei-

ras communschristans, eodiaconado foi princi-

palmente instituído com esse fim (&). Quando cresceu o

jiafcrimonio das Egrejas, annexou -se-lhes a quarta, parte de

tDdbso& rendimentos (/) e era conformidade com o espiri-

tfc^de sua instituição, foram os diáconos encarregados da,

<tottibuição. Parae&te fim, os pobres auxiliados pela Egre-

pioram inscritos em uma matricula, da qual podiam ser

(í) Sobre a influencia da religião n*esta matéria taoinaportan^

tfe para-os governos modernos, e sobre o elevado alcance qued'ahi.

se deve reconhecer ao christianismo debaixo do ponto de vista da.

bonomia politica, V. Rubichon, Du mccanisme de la Société eu

France etAngleterre. Paris 1833, 8., A. de Villeneuse-Barge-t

mt>nt. Economie politiquecliretiennc, ou recherches suf la nature»

atdes causes da paupérisrneenFrance et erí Europe. Paris 1834; &
w>l. 8, F. M. L. Naville, Delacliárité légale, Paris 183% 2j
W)1.8.

(/<:)• Abct TV. 31-37. VI. 1-.C<

($ V..§240.
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jrlscados por causa .de maus costumes. Não se limitaram $
esta partilha regular; o património da Egreja- foi geralmen-

te olhado como a massa commum dos pobres, de que ella

não tinha senão a administração e a repartição (m). Por is-

so os bispos e os papas exerceram enormes liberalidades
,

sacrificando-lhes mesmo muitas vezes as suas próprias rique?

zas, e os concílios de todos os tempos impozeram-lhes ode^
ver de contribuir com o que podessem para osoccorro dos

pobres (n). Os conventos estavam sujeitos a disposiçoens «e

deveres similhantes, e do seu seio provieram egualmente

toda a espécie d'obras de caridade em numero infinito.

Finalmente os seculares também eram egualmente obriga-

dos ao mesmo pela Egreja, e na visita annual, deviam in-

dagar-se se cumpriam ou nao (o). O exercício da tutela

dos pobres pelos diáconos sofreu com o tempo diversas mu-
danças. Nas Egrejas aonde existiam cabidos, passou esta

tutela para a congregação; nas mais para o parodio, "e

uma parle das oblaçoens percebidas pela Egreja foi desti-

nada para o mesmo fim (p). D'este modo, se formou a pou-

co e pouco na maior parte das Egrejas, com o auxilio d'estas

offrendas e outros donativos, uma caixa dos pobres (mensa

paupcrum, mcnsa S. splritus), cuja administração foi con-

fiada no mesmo pé que a das fabricas, a curadores espe-

jriaes (q). Nos últimos tempos, o cuidado dos pobres, na

fm) Esta regra é demonstrada pela legislação ecolesiasticas
pela pratica de todos os séculos em Thomassino Vet. et nov. eccles.
discipl. P. III. LU). III. Cap. 26-33.

(77) C. 1. D.LXXXII. (Cone. Aurel. I. a. 511), Cone. Ha.
venn. a. 1311. c. 30,, Cone. Trid. Sess. XXV. Cap. 1. de ref.

(o) Refino de ecclesiast. discipl. Lib. II. Cap. V. N.° 60. Irt-

quirendum de mendicis, qui per pátrias discurrunt, et si unusquis-
que pauperem de família sua pascat. N.° 72. Inquirendum, si ali-
quisest, qui peregrino aut viatori hospitium contradicit.

[p) Capit. Aquisgr. a. 816. (817) c. 4.

(9) Cone. Buscod. a. 1571. Tit. XXIV.. Cone. Aníwerp. a
1576.Tit.XHL, Cpnc. Yprens. a. 1577. Tit. XXVIII., Cone'
Audomar.a. 1533. Ti*. XXI., Cone. Buseod. a. 16 12. Tit. XXI*
Cone. Camerac. a. 1631. Tit. XVII., Cone. Audomar. a.l64o'
TU. XIX., Cone. Cólon. a. 1 662. Part. III. Tit. XIII,
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maior parte dos paizes, foi quasi de todo retirado á Egre*'

ja, a conferido á auctoridade municipal.

§ 3^3.— B) Hospícios para os indigentes.

Círeg- III. 36. Ciem. III. 11. De religiosis domibus , ut epis-

copo sint subjectae.

Os bispos, a fim dVslabelecerem sobre bases mais so-

lidas a tutela dos indigentes, fundaram com suas econo-

mias e outras doaçoens pias institutos especiaes para pobres,

enfermos , orfaos , expostos , anciãos e peregrinos , e os fi-

zeram administrar por um clérigo debaixo da sua inspec-

ção (r). Casas d 'este género foram também fundados mui-

tas vezes por particulares; então estes e os seus herdeiros

íeguTavam a sua orgauisáção interna e proviam o serviço

por meio de pessoas da sua escolha. Porem Justiniano sub-

metfeu egualmeute estes estabelecimentos particulares á ins-

pecção suprema do bispo (s). Em os reinos germânicos, fo-

xara principalmente os monges que se consagraram ao ali-

cio dos info, turnos; ate mesmojuncto aos conventos e mais

para o diante também, em virtude da regra canónica (t)
,

jjuncto da egreja onde residia o bispo, erigira m-se edifícios

especiaes para tratar dos pobres e peregrinos, e os reis to-

maram um vivo interesse na sustentação d'estes estabeleci-

mentos (w). Alem dTsso criaram-se muitos estabelecimentos

particulares d'este género cuja administração era confiada

ao bispo, ou aos herdeiros do fundador ou a outras pessoas

(r) C. 10. c. XV III. q. 2. (Cone. ChalceJ. a. 45 1).

(s) C. 42.§9.e. 46. pr. $3.C. deepise. (1. 3), Nov. 131 e. 10»

(t) Regula Chrodogangi ed. Hartz.c. 45., Cone.Aquisgran. a«

816. c. 141.

(w) Capit. I. Carol. M. a. 789. c. 73., L. Langob. Carol. M«
C 63.

(v) A formula diurna fundação d'estc género encontra-se em
Marculf.II.l.
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por elle designadas (w). Em todos os casos, oram conside-

rados como institutos ecclesiasticos, e como laes eoiloca<$os

debaixo da protecção c inspecção suprema do bispo (.a;).

Porem, para mais segurança , não se tardou em sollicitac

a protecção dos reis em seu favor. A organisação interna

dos hospícios era differente segundo as circunstancias; nos
hospícios annexos ás egrejaseathedraes, bem como nos con-

ventos, era pessoalmente encarregado de os administrar

um irmão da congregação. D'ahi vem que os bispos os eri-

giram muitas vezes em verdadeiros benefícios, e os confe-

riram como taes. Da mesma sorte os reis deram frequente-

mente a titulo de feudos os hospícios que pertenciam á co-

roa (?/). Os criados do serviço, sobretudo os destinados a
tratar dos enfermos, segundo as vistas da Egreja, deviam ter

a .tonsura e viver vida clerical. Porisso, desde oseculoXIT,
se introduziu em muitos doestes institutos uma regra pTe-

cisa análoga á dos monges {%) ; ainda mais, viram se nas-

cer ordens religiosas para tratar dos enfermos ; fundou-se

para elles novos hospícios ouabandonou-se-lhes os que exis-

tiam. Todavia ficaram ainda muitos hospitaes em outias

mãos, e em virtude de muitas cxempçcfens , por meio das

quaes os seus administradores haviam sabido pòr-se ao abri-

go da inspecção episcopal, eram as suas rendas frequente-

mente administradas com muita arbitrariedade. Para re-

mediar isto, o concilio de Vienna dispoz em 1311 que es

bens d'estes estabelecimentos fossem restituídos ao seu des-

tino primário por diligencia dc-s bispos e apesar de todas

as isençoens
,
que se não fizessem mais concessoens (Telles

(m) Assim distingue o Cone. Ticin. a. 850. c. 15.

(x) Capit.Carol.M. a.793.c. 1., C.3.X.K.t. (Eugen.II.
a. 826), Cone. Ticin. a. 850. c. 15 ><rEpist. Episc. ad Lodov, Reg,
Germ. a. 858. c. 10. (Corp. Jur. Germ. T. III. p. 87., Kalut. T-
II.col. lli),c.4. X.h.t.(Urban.IV.a. 1264).

\y) Capit. Carol. M. a. 793. -C. 6.

[*) Cone. Paris. a. 121?. Part. III. c. 9., Constit. F.umun sd

Cantuar. a. 12:56. e. 35, Cone. Arelat. a. 1260. c. 13., Cojic, Kí»~

venn.a 13J1.C. 25.
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á titulo de beneficio
,
porem que a sua administração fos-

se confiada a homens probos e experimentados, os quaes
prestassem juramento como curadores e dessem conta an-'

nualménte ao bispo ou a quem" direito houvesse na forma
do inventario (a) . Os hóspitaes administrados por ordens reli-

giosas foram os únicos exceptuados d 'esta medida (b) , O con-

'

cilio de Trento construiu nas -
' mesmas bases. Conferiu aos

bispos a inspecção sobre a administração (c) de todos os

Mspitaes, mesmo exemptos, que nao fossem administrados

por alguma ordem religiosa , ê conseguintemente o direito

de visita (d), intervenção na apresentação de contas (e), e

faculdade d'em pregar, em caso de necessidade, as rendas em
outro fim análogo ao seu destino (f), tudo no entretanto salvo

a prohibição expressa no titulo de fundação (g). Porem des-

de o século XVI, a administração financeira em muitos

paizes, nomiadamente em Allernanha, nos Paizes Baixos

e na França, foi successivamenle subtraída á inspecção dos-

bispos e transferida para funcóionarios seculares. Actualmen-

te os superiores e empregados também sam de ordinário

riomiados dos seculares. Todavia em algumas partes conser-

varam-se as ordens religiosas votadas ao tratamento dos en-

fermos e, segundo mostra a experiência com maior vanta-

gem da humanidade enferma; umas vezes a ordem tem a

direcção inteira do estabelecimento; outras solhe incumbe

o cuidado dos enfermos, repousando a administração em
outras mãos. Em todos os estabelecimentos, segundo a von-

tade da Egreja, devia prover-se á saúde da alma e do cor-

po. Conseguintemente aquelle que se recolhia Telles devia*'

confessar-se e submelter-se a regra dos exercícios espi ri tuaes

.
(a) Ciem. 2. pr. § 1. de relig. domib. (3. 1 í). ciem. 3. de ptó

bend. (3. 6).

(b) Ciem. 2. § 2. tle relia;, domib. (3. 1 1).

(c) Cone. Trid. Sess. VII. cap. XV. de ref., Sess. XXV. tkjW

8. de ref.

($ Cone. Trid. Sess. XXII. cap. 9. de ref.

(* ) Cone. Trid. Sess. XXII. càp. 9. de ref.

lf) Cone. Trid. Sess. XXV. cap. 8. de ref.
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<ía casa. Muitos hospícios, mormente os das ordens Téli^ô*

sas , tinham mesmo seus sacerdotes e cemitérios (/&):; <éái

outros, o encargo das almas repousava no parocho 'IocáL

Ainda agora, segundo a natureza das coisas, pertemse íK#

Jbispo a ^conservação da disciplina religiosa.

§ 3^4.— II. Dasorderís religiosas. A) Principies

geraes.

As ordens religiosas sam associaçoens Voluntárias dtií»*
J

ínens que, sentindo-sé com vocação para uma missão s*u*-

perior, depois de madura prova de sua vontade e 'forgefc^

tomaram afirme resolução de se consagrarem aella explo-

sivamente. Para a cumprir é mister um plano de vida ffr-

*o e em harmonia com' o fim proposto, uma regra á<qutJÍ

Cada um se obriga á sua entrada na associação., *com

renuncia completa as inclinaçoens sensuaes , ao apçgfc

aos beris terrestres, e á vontade individual; e, como s®j

deve suppor que aqUelles
,
que, depois de se háveítfBi

convenientemente experimentado adoptaram Iivremerífce<s&-

te partido, o proseguirao também com perseverança 'VaT3>

nil , é da dignidade diurna tal instituição o tratar o (SttS

penho como irrevogável com os votos de castidade, pobrè^vj^

obediência que comporta (i). O postulante deve sérsíj^
to a certo tempo de prova, naturalmente, para evitar-aífftee-

^cipitação (k) • primeiro que tudo, é mister qiie ocOttserílh»

(g) Esta restricção não é expressada a propósito do direittfífe

"Visita, porem adrilittiu-se na pratica que pode ser egualmeriteiefftfiB^

tada pelo titulo da fundação. Fasrnan. ad» c. 4. X. de reli™, dohiib»

N. XLIV.
(h) C. 2.deeccles.scdif. (3." 48), ciem. 2. §3. derèlig. doftifb

(3.11).
{i) Ca. c.XX; q.l. (Léó I. 44.VJ, cl. c. XX. q. 3. pfel*

*od.),c. 3.ebd. (Cone. Chalced. a. 45l), c.2.eod. (Cbftb*.'3Sdfafei

Vi. a. 638).

{k) Nov. Just. 5.c. 2., c. nn.D. LTII. (Gregor. í. a. 'Síífc), c.

G. c. XIX. q. 3. (Idem a. 600), c. 16. X . dere ;uhir..{3. SIV
Trid. Sess. XXV. c; 15. de regular.
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»ento seja isento de temor e violência (/). Em quanto ao
objecto da regra

, pôde ser differente segundo as diversas
uaaneirasd e referir a Deus a existência terrestre, e assim con-
sistir umas vezes na comtempíação e penitencia austera,
outras vezes em uma cooperação mais directa para o inte-
resse gera], como a instrucçao da mocidade, profundos tra-

balhos scientificos, tratamento dos enfermos^ alivio das func-
çoens parochiaes pela celebração do serviço divino, predi-
ca e conversação dos infiéis. JSTesta matéria a Egreja, que
suppoem uma determinação livre, tem menos a seu carga
a intervir por meio de preceitos positivos do que vigiar

para que esses institutos não contravenham a harmonia do
todo.

§ 3f5.— B) Quadro histórico das ordens religiosas (m).

Os primeiros monges foram solitários que , dispersos

pelos bosques e montanhas, ahi viviam vida contemplati-

va. No século IV, Pacornio reuniu no Egipto muitos des-

tes anachoretas em um edifício commum (ccenobium) fun-

dado por elle em uma povoação da Thebaida, e logo se

elevaram mosteiros similhantes nas cidades da Palestina e

da Asia-menor. O bispo Basilio-magno (|378) submetteu

os exercícios de piedade á regra que ainda seguem todos

os monges no Oriente. Pela mesma época, construiram-se

egualmente conventos em Roma e Milão, e também logo

em vários paizes d^ccidente, e ahi traçaram regras devi-

da os superiores ou outros homens illustrados. Bento, con-

de de Norcia, ordenou uma mui judiciosa e completa em

(t) C. t.X.dehisqusevi(l.40), c. 14. X. de regular. (3. 33),

Cone. Trid. Sess. XXV. cap. 18. 19. de regular.

(m) A historia das ordens deve ser baseada sobre o conheci-

mento o mais exacto do tempo em que se exercitou a sua acção e so-

bre o estudo desuasregras. Uma excellente colíecçao doestas é o

J/uc. Holstenii Çodex regularum mouasticarum et canónicarum
quasSS. patres monachis et virginibussanctimonialibus prsescrip-

seie. Romse 1661. III. vol. August. Vindel. 1759. VI. vol. foi.
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£>15 para os mosteiros que erigiu em Subiaco e no monte

Cassino, e esta regra foi successivãmente adoptada em qua-

si todos os mais mosteiros d'Occidente. Esta ordem tem*o

mérito de ter conservado o propagado as sciencias n
?
aquel-

laépoca, levado a muitos povos a luz do christianismo, tra-

balhado no roteamento das terras, diffundido immensos co-

nhecimentos úteis, e introduzido na organisação feudal instí-

tuiçoetis suaves e humanas em favor dos servos. Quando de-

pois de séculos afrouxaram os costumes da antiga discipli-

na, homeas animados de sancto zelo fundaram novos mos-
teiros em que estabeleceram a regra deS. Bento na sua se-

veridade primitiva, augmentando a com disposiçoens con-

formes ás necessidades do tempo e ao espirito do fundador.

Assim do mosteiro erigido em Cluny em 910 por Bernon,
nasceu no tempo do abbadeOdon, seu successor, a ordem
mui generalizada de Cluny; Romualdo fundou em 10^0
em um mosteiro de Camaldoli nos Apeninos a ordem dos
Camalduienses ; do mosteiro que Roberto instituiu em Cis-

ter, em 1098 surgiu a ordem Cisterciense ou dos Bernar-
dos, do nome de S.Bernardo, abbade em um dos mostei-

ros d'esla ordem em Claraval, Bruno, cónego em Reims>
fundou em 1084 na grande-Cartuxa, juncto de Grenoble,
uma regra d'uma rigidez mui particular. Varias egrejas to*

maram também por modelo a disciplina com que Sancto
Agostinho havia reunido os seus clérigos na vida commum.
Sobre o mesmo plano, instituiu Norberto emll?20 uma re-

gra mui severa para um mosteiro por elle fundado na soli-

dão de Prémontré, juncto de Laon , esta regra foi eguaí-

mente introduzida em alguus cabidos para conservação da
vida canonical. Uma rápida dilatação assignalou e ordem
dos frades-rnenores, fundada por S. Francisco dWssiz, no
século XIII, cuja regra, approvada por Innocencio III

7

continha a obrigação da mais rigorosa pobresa» Este prin-

cipio íoi admittido na regra composta porS. Domingos pa-
ra os pregadores e confirmada por Honório III, depois m
dos Carmelitas e na dos Eremitas de Sancto-Agostinho. O
grande numero das ordens religiosas determinou então os

papeis a prohibir que se imaginassem novas regras è a de-
W. 11. 17 A.
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clarar nullas para o futuro aquellas que não fossem reves-

tidas daappiovaçãodasé-apostolica(rc). No entretanto ain-

da se viram apparecer mais para o diante, d'um lado no-

\as formas dVdens mendicantes, nomiadamente no século

XVI os Capuchinhos, osrecolletos da rigorosa observância,

e os frades hospitaleiros ou da Mercê, do outro as ordens

dos clérigos regulares. Entre estes distingue-se particular-

mente a sociedade de Jesus, que, fundada no século XIV
por Ignacio de Loyola , foi approvada por Paulo 111 em
1540, supprimida por Clemente XI V em 1773, e restabe-

lecida por Pio VII em 1814. N'este numero entravam tam-

bém os clérigos das escolas pias ou piaristas, approvados por

Çrregorio XV. Ao lado doestes clérigos plenamente regu-

lares nasceram também as associaçoens de clérigos que vi-

ciam em commum e segundo estatutos determinados, po-

rem não se obrigavam com votos formaes. Tal era a con-

gregação do Oratório fundada em Roma em 1665 por Phi-

lippe de Nery e approvada por Paulo V em 1613, e a do

Oratório de Nosso Senhor Jesus-Christo estabelecida em
Paris no começo do século XVII. Estes dois institutos pro-

pagaram-se em outros paizes.

§ 326. — C) Organisação interior das ordens religiosas.

Greg.III. 31. Sext. III. 14. Ciem. III. 9. Extr.comm. III. 8.

Deregularibus et transeuntibus ad religionem, Greg.III. 32*

De conversione conjugatorum , Greg. III. 35. Sext. III. 16.

Ciem. III. 10. Destatu monachorum et canonicorum regula-

j-ium, Greg.III. 36. Sext. III. 17. Ciem. III. 11. Extr. Je-

han. XXII. Tit. 7. Extr. comm.III. 9. De religiosis domi-

bus»

O organismo das ordens tem por base a constituição

dos diversos conventos que dependem d'elles. Cada mostei-

ro forma como uma familia a parte, e todas as attribui.

(n) C. 9.X. derelig. doinib. (3. 36), c, uri. eod. in VI. (3. 17)
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çoens da vasta administração domestica sam reguladas da

maneira mais precisa, e repartidas pelos diversos membros,

segundo o grau de suas capacidades e forças. Primitivamen-

te os monges eram seculares pela maior parte ; a ordena-

ção não era conferida senão aos mais distinctos , e ordina-

riamente segundo o exigia o serviço (o). Porem , desde o

século X , pertencem também geralmente ao clericato , e

não contão entre si, para o serviço ordinário e trabrabalhos

manuaes, senão alguns irmãos leigos (conversi) . A'testada

casa está collocado um abbade, prior, guardião, ou rheitor.

ordinariamente d^leição vitalícia (p) e investido cTumaau-
ctoridade muito independente análoga á do pae de família

(9); somente em certas partes da administração, está sujei-

to á opinião, ou ao consentimento d'uma commissão regu-

lar, do capitulo, ou obrigado a dar-lhe conta. Os mostei-

ros situados no campo, para a economia rural, tinham her-

dades gnnexas (grangice) habitadas por irmãos leigos e mui-

tas vezes providas de oratórios (r). Demais d'isso segundo

a regra deS. Bento, os diversos mosteiros não estavam reu-

nidos debaixo d'um governo commum , como ainda agora

se vê no Oriente. Porem nas ordens que mais para o dian-

te dimanaram d^lla, nomiadamente nas de Cluny e Cis-

ter, o abbade do mosteiro primitivo era considerado como
chefe de toda a ordem ; convocava capítulos geraes compos-
tos de todos osabbades reunidos, nos quaes seorganisavam

as visitas das diversas províncias (s). Nas ordens mendican-
tes e dos clérigos regulares, os conventos d'uma mesma pro-

(o) Cô.c.XVI.q. l. (Hieronym.a. 372). c. 29. eod. (Siric.
a. 385), c. 26.27.eod.(H.ieronymc.a.400),e. 3. eod. (Tnnocent.
I.a. 404).

(p) C. 2. 3. c. XVIII. q. 2. (Gregor. I. a. 595), c. 5. eod,
(•Idem a. 601), c. 42. X.deelect. (l. 6), c. 32. & 1. c. 43. eod. ia
VI. (1.6). 3

h V

(9) C. 16. c. XVIII. q.2. (Cone. Aurel. I.a. 511), c.9.eod.
(Pelag.c. a. 557), c. 3. 26. X. de appell. (2.23), c, 8. X. de stat.

monach. (3. 35).

(r) C 26.X. de censib. (3.39).
(s) C, 7, 8.X, destat, monach, (3. 35^
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vincia estam reunidos debaixo d
1um provincial, e toda

a ordem é regida por um geral de ordinário resideate

em Roma.

§ 327. — D) Das ordens de mulheres.

As ordens religiosas de mulheres nasceram do mesmo
modo que as dos homens (t). Desde os primeiros tempos
da Egrtja. houve virgens que, pelos seus vestidos e gene-

jo coexistência, faziam profissão de vida religiosa, ou mes*

mo se faziam cingir solemnemente do veu pelo bispo (n)
,

sem deixarem por isso o lar paterno. Do mesmo modo as

"viuvas adoptavam frequentemente um vestuário religioso

(v) , e entre ellas eram ordinariamente escolhidas as dia-

conisas. A irman do solitário Antão e a de Pacomio fun-

daram habitaçoens communs para as mulheres que seque*

riam retirar inteiramente do mundo, e esta instituição es-

palhou-se com grande promplidão em todos os paizes chris-

tãos. Applicaram-se como regras para ávida commum, os

pareceres communicados a diversos mosteiros por homens

piedosos eillustrados; especialmente no Oceidente por San-

cto-A gostinho, Cassiano, Casario e Aurelíano. Mais para

o diante ?eguiu-se geralmente a regra de S. Bento. Tam-
bém nasceram então, a exemplo dascongregaçoens cânon L-

caes de clérigos, communidades canonicaes de mulheres (w),

(/) Encontram-se mais promen ores sobre este ponto emTho-
massino Yet. et nov. eccles. discipl. P. 1. Lib, III. cap. 42 63.

(?/) C. 25. e. XXVII. q. 1. (Cone. Liber. a. 313). e. 5. 9.

}XXXVlI..(Hieronvm. c. a. 390), c. 1. c. XXVI. q. 6. (Cone.

Carth. II. a . 390), e. *2. eod. (Cone. Cartb.III. a. 397), c. 9. 10. c.

XXVI I. q. t.(I.nnocent.I. a. 404).

(ti) C. 1. c, XXVII. q, 1. (Statula eecles. antiq.) 33. eod»

(Àngstin. c. a. 401), c. 35. eod. (Cone. Araus. a. 441), c. 42.

e.od.\Ge]as.a.494), c.7.eod. (Cone. Paris. V. a. 615), c.2.eod.

(Greg. III. ca.. 739), c. 34. eod. (Cone. Wormac a. 868), c.8.

eod. (Cone. Tribur. a. 895).

(ni) Cone Vernens. a. 755. c. 11., Cone Mog mt. a.813.c«

13., Cone. Cabilon.a. 813.C. 53.
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e o concilio de Aquisgran , era 816, adoptou para çllas?

uma regra especial redigida por Amalario, presbytero era

Metz (x). Mais para o diante ainda surgiu grande quão-

tidade d'ordens novas, cuja regra era de ordinário tomada

das destinadas ás ordens cThomens. Foi d'este modo espe-

cialmente que Angela de Brescia (| 1540), a exemplo dos

cónegos regulares, fundou a ordem dasUrselinas para a edu-

cação de meninas. Também houve associaçoens que viviam

segundo certa regra , sem todavia se obrigarem por votos

perpétuos. Taes eram as conegas seculares (3/) , espécie de

degeneração das conegas regulares , e as beguinas que foi

necessário supprimir em vários paizes por abusos introduzi-

dos entre ellas(^). Entre os protestantes tem-se mantido em
alguns, conventos de damas; porem nao tem outro fim se*

não offerecer um estabelecimento ás pessoas que sam ali re-

cebidas.

§ 3^3. — III. Das confrarias.

A par das ordens religiosas existem as camaradagens

ou confrarias para os seculares que desejam cooperar para

obras espirituaes sem todavia entrarem em uma ordem. As
associaçoens e corporaçoens afnançadas por juramento sam
mencionadas, incontestavelmente como restos do paganis-

mo, nas leis de Carlos-magno e de seussuccessores. Pouco
apouco foram dirigidas para fins religiosos , e a Egreja

procurou pu ri ficalas d'uma multidão d'abusos n'elles trans-

fundidos. Depois do século XVI nasceram entre outras as

(x) Encontra-se em Mansi Cone. T. XIV. col. 246.

(?/) A sua disciplina foi objecto de diversas disposiçoens refor-

madoras, c. 43. §5. deelect. in VI. (1.6), ciem. Jí.destat. mo-
xiach.(3. 10), Cone. Cólon. a. 1536. Part. X.cap. 19., Cone. Có-
lon, a. 1549. Med. III. cap. 7. Porem estes cabidos de mulheres fi-

caram puros estabelecimentos de benificencia e em parte institutos

>aui degenerados que d^a muito precisavam de ser supprimidos.
(a) Ciem. l.derelig. domib. (3. ll),clcm. 3. dehseret. (5. 3),

o.un. Extr. Johann.XXII. de relig. domib. (7), c, un. Extr.
Lomm.eod. (3. 9).
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confrarias para honrar o SS. Sacramento quando é levaà\*

aos enfermos , para a instrucçao christan do3 meninos de*

samparados, para a conciliação das inimizades e para a
imitação de alguns Sanctos. Todas as associaçoens d 'esta es-

pécie não se podem formar senão com approvação do bis-

po (a), e tarnbem sam sujeitas ao seu direito de visita (6).

A sua sollicitude deve velar mormente para que os candi-

datos sejam perfeitamente illustrados sobre o fim e mere-
cimentos da associação, enao seduzidos por promessas exag-

geradas d'indulgencias, como algumas vezes succede,

§ 3S9. — IV. Das ordens religiosas de cavallaria.

A guerra offensiva, ainda mesmo contra os infiéis, é

culpável aos olhos da Egreja, pelo contrario a defensiva é

licita , e ainda mesmo meritório o auxilio contra uma in-

justiça evidente. D'ahi surgiram debaixo do império das

circunstancias e do espirito do tempo, homens d'alma pie-

dosa e guerreira , os quaes se obrigavam a consagrar sem
reserva a sua bravura em serviço da Egreja. Para este fim

associavam-se e formulavam estatutos; d^rdinario, toma-

vam por base uma das regras existentes, como adeS. Ben-

to, dos cónegos regulares ou dos monges de Cister, á qual

ajunctavam os votos de serviço militar. O mundo christão

acolheu estas novas ordens com reconhecimento ; príncipes e

bispos lhes fizeram doaçoens consideráveis , e os papas os

collocaram, como institutos ecclesiasticos d^ordem superior,

debaixo da sua protecção, immediata ; concederem -lhes o

direito de possuir, em seus domicílios, capellaensj oratórios

e jazigos, a exemplo das ordens monásticas (c). Em quan-

• (a) Cone. Arelát. a. 1234. c.6 M Cone. Canipinac. a. 1233«

C. 21.,Const. QUiicunqueClement. VIII. a. 1600.

(6) Cone. Trid. Sess. XXII. cap. 8. deref.

(c) C. 10. X.desepult. (3.23), c. 10. X. dedecim. (3. 30), <f.

18.X. de regular. (3.31), c. 4.7.X. de privileg. (4.33), ciem,

2. § 2. de relig.domib. (3.11) D^ahi resultaram muitos abu-

sos edifíerenças, c. 3. 5, 7, 10, 11. 15, 20.X.deprivileg. (5.33),
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iõ ao mais, estas companhias guerreiras propunham-se fins

diversos. Umas tinham por objecto proteger os peregrinos

contra todos os ataques; taes eram os Templários (d) e

os cavalleiros de S. Thiago da-Espada (e) .; outras forma-

ram-se para defender certos paizes contra os infiéis, por

exemplo: na Palestina, os irmãos hospitaleiros ou de S,

João (/), os irmãos do hospital allemão de Sancta-

(ã) A fundação d^sta ordem remonta a 1 1 1 8 . Nove cavalh-ei-

Tos francezes dirigiram-se junctos a Jerusalém e ahi fizeram, alem
dos três votos monásticos, o de proteger os peregrinos. Balduino II

concedeu-lhes um edifício visinho ao templo de Salomão; d'ahio:

povo os denominou templários (templurii) \ Hugo dePayens, seu

chefe, obteve d'Honorio II, em 1128, a sua confirmação e uma re-

gra particular redigida por Bernardo de Claraval. Em breve a or-

dem se espalhou em muitos paizes a favor dedoaçoens considerá-

veis da parte dos principes, e de muitos privilégios concedidos pe-

los papas. Porem mais para o diante foi aceusada de vicios e defei-

tos oceultos, e finalmente apoz uma averiguação irregular e cruel

foi supprimida no concilio de Vienna, em 1312, por Clemente V,
a instancias de Filippe-o-Formoso.

(c) Treze cavalleiros obrigaram-se por um voto solemne a pro-

teger a viagem dos peregrinos que se dirigissem ao tumulo deS.
Thiago, em Compostella. Em 1 170, reuniram-se aos cónegos de S.

Eloi, que tinham estabelecido no caminho hospícios para os pere-

grinos } em 1 175 o papa Alexandre III reconheceu esta associação

como uma ordem particular misturada d,
ecclesiasticos ecavallei-

ros. Com o andar dos tempos a sua organisação tem sofrido diver-

sas mudanças.

(/) Esta ordem emanou d'um hospital fundado em 1048 em
Jerusalém por mercadores d^malfi, debaixo da invocação de S.

João-Baptista. Raymundo de Puy , rheitor do hospício, tomou
em 1118o titulo de Mestre, e deu aos irmãos hospitaleiros uma re-

gra que continha, além dos três votos a obrigação do serviço mili-
tar. Os membros devidiam-se em três classes : membros ordiná-
rios, os quaes deviam ser fidalgos d'origem, capellaens para as ne-
cessidades do culto, e irmãos serventes. Tudo foi approvado por In-
nocencio II em 1 130, e então espalharam-se logo ao longe. Depois
da perda da Palestina, transferiram a sua residência para Chypre
em 1291, edepois eml309 paraRhodes, aonde começaram a de-
nominar-se cavalleiros , finalmente para Malta , de que Carlos-
Quinto lhes fez doação em 1529. Toda a ordem estava dividida se-

gundo os diversos paizes,"em oito linguas (Un^tioeJ
)
cujos chefes re~
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Maria-de-Jerusalem (g) 9
e a ordem de S. Lazafò (k)f

ca Livorria, em 1^04, a ordem dos cavalleiros da espada,

sidiam em Malta e formavam o conselho do Grao-Mestre. A cada

língua estava também perpetuamente annexa uma das oito digni-

dades superiores da ordem. Cada língua sub-dividia-sè em priora-

dos, e estes em balliados comprehendendo as casas e bens, os quaes

eram conferidos aos cavalleiros comraendadores, a maneira dos be-

nefícios ecclesiasticos. Poroccasiãoda reforma, no século XVI, fe-

neceu a língua ingleza ; em 1781, substituiu-se-lhe a língua bava-

ia. A língua teutonica que antigamente seexténdia aos mesmos
priorados de Dinamarca e Hungria, nãocontinhajá no fim senão

os de Bohemia e da Germânia.O ultimo era regido pelo Grão-Mes-

tre que Carlos Gluinto, em 1549, havia elevado á dignidade de

príncipe do império. Tal foi a organisaçâo da ordem até os últimos

tempos. Mas em França, durante a revolução, foi supprimida com

as outras corporaçoens religiosas, e os seus bens confiscados. Em
AHemanha sofreu a mesma sorte em 1806. Em quanto aos outros

paizes manteve-se nMles } somente a sua residência foi mudada *,

edeCatania, na Sicília, onde o capitulo se havia refugiado depois

da conquista de Malta, foi transferido por Leão XII para Ferrara

1826. * Em Portugal foi comprehendida na proscripção geral dos

institutos religiosos em 1834. (Do T.)
^

(a) Esta ordem, fundada na terceira crusada, em 1190, por

crusados allemaens para tratar dos enfermos e do serviço militar,

foi reconhecida por Celestino III em 1 1 9 1 . Dividia-se em três clas-

ses ; cavalleiros, capelaens e irmãos serventes. Mais para o diante

voltou as armas contra os pagãos prussianos, e conquistou, no de-

curso do século XIII, toda a Prússia, Curlandia, Seinigallia e Li-

vonia. Com o andar do tempo a residência do Gram-Mestre foi

transferida em 1309, para Mariemburgo. Porem noseculoXVI,

por occasiao da reforma , a ordem perdeu as suas possessoens e

achou-se restringida á Allemanha. O Mestre da ordem foi um
príncipe ecclesiastico residente em Mergentheim. Alem d'issoa

ordem era dívida em doze balliados regidos por commendadores de

províncias (Lantomihure) que, reunidos a alguns conselheiros,

compunham o cabido do Mestre, e nomiavarn o seu suecessor. Cada

balliado se dividia também emeommendas que eram administra-

das por commendadores domiciliários (Hausjcomture), e subdivi-

didas em districtos [MmUr). Em 1806, os príncipes do império

tomaram po?se dos bens da ordem situados nos seus territórios, e

em 1 809, foi a mesma ordem supprim ida

.

ih) Esta ordem não tinha primi l ivamente outro objecto senão

curar dos enfermos
,
particularmente dos leprosos. Mais para o
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incorporada em 1^37 na ordem dos cavalleiros alíemaens

;

na Hispanha , em 1158, á ordem de Calatrava, confirma»

da por Alexandre III em 1164; em Portugal, em 1]6 L
2,

a ordem dWviz; honrada com uma nova approvação d'ln-

nocencio IV em 1248. A Hispanha também viu elevar-

se sobre as ruínas da ordem dos Templários a de Monte-

sa em 1316, e Portugal a ordem de Christo em 1317.

Alem d^sso houve ordens religiosas d'esta espécie funda-

dadas com o mesmo fim, porem não expressamente por ne-

cessidade d'um paia determinado, por exemplo a ordem dos

cavalleiros da Virgem Sancta-Maria na Itália, ordem con-

firmada por Urbano IV. Enlào ainda mesmo as ordens secu-

lares de cavallaria contraíam pelo menos o voto geral de

defender a fé christan, de proteger as viuvas e orfàos , e

cTauxiliar os opprimidos; e até mesmo se sollicifou a ap-

provação do papa para muitas delias. Testemunha a or-

dem do Tosào-d^iro fundada em 14*29 por Filippe-de-

Borgonha, e approvada em 1433 por Eugénio IV; a an-

tiga ordem do Elefante, na Dinamarca, renovada por Chris-

tierno I em 1438, confirmada por Pio II em 1462 e Six-

to IV em 1464; a ordem dos eavalleiros de S. Jorge, na
Baviera, renovada por Carlos Alberto em 17£9 e confir-

mada por Benedicto XIV; em fim a ordem dos Cavallei-

ros de Sancto-Estevao Martyr, fundada na Toscana por

Cosme de Medíeis em 1554, econfirmada por Pio IV em
1561. Demais d'isso a severidade da regra, em muitas or-

dens religiosas de cavallaria
?

foi muito cedo singularmente

diante, provavelmente no século XII, tomou também uma direc-
ção militar. Porem ocuidado dos enfermos ficou sempre oseufim
principal, e o Grão-Mestre do. hospital em Jerusalém não podia
mesmo ser senão um cavalleiro leproso. Todavia com o tempo per-
•deu-se isto, elnnocencio VIII reuniu a ordem em 1490 á dos ca-
valleiros de S.João. Não se tendo operado esta reunião senão na
•Itália e não na França, foi a ordem brevemente restabelecida por
-Leão X mesmo na Itália. Ali foi reunida finalmente em 1572 por
Gregório XIII a ordem de S. Maurício. Em França, foi incorpora-
da ern 1608 á ordem de Nossa Senhora-do-Montc-do-Oamio, fun-
dada em 1607 por Henrique IV, e approvada por Paulo IV.

W. II. 17 B.
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reduzida pela permissão que lhes concederam os papas d'ac-

quirir, testar e casar. D'ahi resultou que se extinguiram de
todo ou se tornaram simples institutos políticos.

§ 330. — V. Dos estabelecimentos d'ensino (i). A)
Das escolas elementares.

A educação e a instrucçao concorrem poderosamente

para enobrecer o homem; por isso a Egreja tem assignala-

do em todos os tempos como obra de caridade extrema-

mente meritória os cuidados prestados á mocidade, e pro-

curado favorecedos por todos 03 meios. D'ahi essas escolas

populares que se criaram a principio nos mosteiros de Be-

nedictinos, mais tarde juncto dos cabidos (fc), e até mesmo
a obrigação imposta aos sacerdotes ruraes de se dedicarem

á instrucçao da mocidade, conj une tamente com um cléri-

go instruído (/). Com este espirito , manifestaram os con-

cílios modernos uma egual sollicitude para que se estabe-

lecessem escolas parochiaes proporcionadas, e porque não

se trata somente dMnstrucção, mas também d^ducação chris-

tan, para que os preceptores dVssas escolas fossem homens
conhecidos por sua moralidade e princípios christãos. Por

tanto estes eram examinados e ajustados pela auetoridade

«eclesiástica ; eos parochos bem como os decanos ruraes

exerciciam sobre suas doctrinas e costumes uma vigilância

muito bem regulada (m)« Deviam também erigir-se esco-

las dominicaes com o concurso da auetoridade temporal,

em beneficio das classes operarias oceupadas durante a se-

(i) Thomassino Vet. et nov. eccles. discipl. P. II. Lib. I. Cap.
92-100.

(k) Capit. I. Carol. M. a. 789. c. 70., Capit. I. Carol. M. a.

B05.C.2.5.
(I) Theodulph. Aurelian. epist. a. 835. c. 20., Cone. Roman.

a. 853. c. 34., Cone. Nannet.a. 895. 110 c. 3. X. de vitaet honest.

(3.1).

(m) Os numerosos concílios que tratam d'esta matéria sam fá-

ceis de achar em llartzheim Cone. Germ. Index Y. Schoke.
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marina (n). Alem cTisso, tinham-se consagrado exclusiva-

mente a este fim varias ordens religiosas. Porem nos últi-

mos tempos, a administração das escolas elementares tem-

se ido sempre isolando cada vez mais da Egreja e anne-

xando ao Estado ou á Commum. Todavia já se pode pre-

ver que depois d'uma triste experiência hade voltar-se á

idêa fundamental da Egreja.

§ 331. — B) Das escolas superiores.

Para o ensino da grammatica, rhetorica ephilosophia,

havia no império romano escolas municipaes, cujos mestres

gozavam d'uma retribuição fixa e de muitos privilégios.

Quando mais para o diante caíram estes estabelecimentos

pela maior parte, os conventos e cabidos attrairam estas

mesmas sciencias mais ou menos ao seu domínio (o). Po-

rem com o tempo deixaram-as perder, e por occasião do

novo impulso que tomaram as sciencias no século XVI,
prescreveram novamente os concílios , como um dever ur-

gente, aos conventos e cabidos bem como ás egrejas paro-

chiaes mais consideráveis a conservação ou o restabeleci-

mento d'escolas latinas,* conferiram a inspecção e visita re-

gular nas cidades aos mestre-escolas dos cabidos cathedraes

e collegiaes, e no campo aos decanos ruraes (p). As aulas

superiores eram dirigidas nesta época pelos coílegios de je-

suítas e outras ordens religiosas. Em virtude dos transtor.

nos dos últimos tempos, a administração das escolas quasi

por toda a parte foi inteiramente arrebatada á Egreja e

collocada nas attribuiçoens do Estado; todavia, na Alie-

manha , leis fundainentaes affiançaram a cada confissão <è

(n) Hartzhcim Cone. Germ. Index V. Scholsedominicales»

(o) V. a este respeito § 197.

{p) Cone. Trevir. a. 1549. Tit. descholis, Argent. a. 1549.
Cap. XXIV., Camerac. a. 1565. Tit. III. Constant. a. 1567. Tit.
IV.ySalisb. a. 1569.Const. LIX., Camerac. a. 1586. Tit. XXL
c. 2., Wratisl. a. 1592. Tit. I. c. 14., Mechlin. a. 1607. Tit.

XX., Const. a. 1609. Part. I. Tit. XXV.
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livre gôso dos fundos por ella consagrados á sustentação de?

suas escolas (q). Do mesmo modo deve também reconhe-.

cer-se aos bispos, para a manutenção do priacipio christão.

Hasciencia, certo direito d'inspecçào particularmente no es-

pirito que preside ao ensino da historia, porque elies não po-

dem cumprir suas graves obrigaçoens para com aEgreja e

o Estado se a escola arrancar o que plantou o pastor das.

almas.

§ 33^. — C) Das universidades. 1) Em geral (r).

As escolas de Bolonha , estabelecidas segundo o uso

junclo da egreja caihedral e nos conventos, estenderam o

o seu ensino ao direito romano, cuja tradição se havia per-

petuado na Itália; d'ahi nasceu uma escola de direito que
se tomou celebre desde o século Vil (s). Da mesma sor-

te, Paris com as suas escolas do cabido e conventos para o
estudo da theologia tinha acquirido ao longe superior il-

lustração. O grande numero d'estudantes de todas as naçoens

queaffluíam então a estas duas cidades, obrigou logo a re-

gulamentos particulares. A primeira necessidade foi fixar

d'um modo mais preciso a jurisdicção sobre os estudantes,

estrangeiros. Foi o que se verificou
,

para Bolonha
,

por

uma ordenança de Frederico I, datada de 1158 (/) ;
para

Paris} por um privilegio de Filippe-Augusto concedido etn

1200. Segundo aquella, os esludanles estrangeiros classifi-

caram-se em Bolonha por naçoens, segundo a sua origem,

e as naçoens se reuniram em dois corpos, um de cis-mon-

t.anos, e outro de ultra-montanos, que eram governados por

dois rheitores de sua escolha. Era Paris, operou-se egual-*

(q) Inst. Pac. Osnabr. Art. V. § 31 ., Resolução da deputação

do império de 1803 art. 63.

(r) Eneontram-se abundantes informaçoens sobre este ponto

na obra frequentemente citada de Savigny.

(s) Sartideclar.archigymnas. Bonon. profess. T.I. P.I. p*
1-11.

(i) Auth . Habita C . ne fiiius pro patre (4.13).
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mente a classificação por naçoens, porem de tal modo que

tuna nação comprehendia a um tempo mestres e discipulos

e que só os primeiros appareciam e votavam nas reunioens.

Em 1^06, havia em Paris quatro naçoens : a dos francezes, a

dos inglezes ou allemaens , e a dos piGardos e normandos.

A' testa de cada nação estava um procurador, e os quatro pro-

curadores reunidos nomiavam o rheitor, que era o chefe com-'

mum. D'estemodo o Instituto achou-se constituído em um-
versiias (u). Tudo se operou sem a approvação formal do pa-

pa ou do imperador. No entretanto, relativamente a Bo-

lonha, a approvação provinha tacitamente dos esforços dos

papas para a conservação das escolas superiores d'aquella

cidade; e até mesmo a universidade de Paris, como insti-

tuto ecclesiastico d'ordern superior, estava collocada debai-

xo da inspecção especial do papa, que lhe dirigiu varias ve-

zes novos estatutos por intermédio dos seus legados. Breve-

mente se fundaram universidades em outras cidades d'Ita-

lia e França segundo o modelo da escola de Bolonha, em
Inglaterra e Allemanha segundo o da escolla de Paris. No
Século XIV tornou-se geral o uso de sollicitar , alem da
caria de fundação do soberano, a bulia dVrecção do papa,

eeste nomiava ordinariamente um conservador especial paJ

ra a manutenção dos privilégios concedidos pela bulia. No9
paizes protestantes desappareceu este uso.

§ 333. — $) Das faculdades de theologia.

No principio, as escolas superiores não eram consagra-

das á universalidade dasseiencias, porem a faculdades espe-

ciaes, a de Bolonha ao direito , e a de Paris á theologia.

Com o andar do tempo, Bolonha contou também profes-

sores de medicina e das artes liberaes; e na segunda inva-
de do século XUÍ, Innocencio IV aggregou-lhe uma es-

cola de theologia. Assim se formaram, segundo as diversas

(w) Assim os denomina Innocencio III. (1208) noc. 7.X*dè
ÇTOvJiirat.(l. 38).
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sciencias, secçoens ou collegios de doctores que tinham prio-

res próprios. O ensino em Paris também se estendeu breve
a outras faculdades. Porem não resultou d'ahi immediata-
mente uma classificação dos professores. Pelo meado do sé-

culo XIII somente, por occasião d'uma controvérsia dá*
universidade com os frades mendicantes, viu-se os doctores

de theologia desligarem-se do seu seio e constituir um col-

legio á parte com seu decano. Este exemplo foi logo segui-

do pelos canonistas e médicos. Os outros professores per-

maneceram classificados em quatro naçoens e só mais tar-

de foram reunidos em uma faculdade denominada das ar-

tes. Os direitos das faculdades de theologia em parte tem
relação com a diocese somente e em parte com toda a Eg re-

ja. Os primeiros podem ser approvados pelos bispos. Os se-

gundos, em relação á pratica da Egreja, consistem princi-

palmente no direito d'emittir opinioens theologicas sobre

questoens ecclesiasticas (Tinteresse geral, de tomar parte nos

conciiios cecumenicos por intermédio de representantes ode
criar doctores em theologia reconhecidos em toda a Egre-

ja. Os direitos d'esta natureza em conformidade com aor-
ganisação hierarchica não podem ser concedidos senão pelo

papa. Os cursos de direito canónico sempre foram annexos

nas universidades á faculdade de direito
;
porem como cons-

tituem um objecto de disciplina theologica da mais alta im-

portância e sam destinados a theologos, é justo que o bis-

po seja consultado sobre a escolha do mestre , e que este,

bem como os professores de theologia , seja -obrigado a fa-

zer preliminarmente a profissão de fé do costume.

§ 334. — 3) Dos doctores em theologia.

Greg. V. 5. Ciem. V. 1. Demagistris et nealiquidexigatur

pro licentia doeendi.

A permissão d'ensinar em uma escola de cabido ou
convento dimanava primitivamente do mestre escola ou
d'outro prelado , e é particularmente pela concessão does-

ta licença que os cânones prohibem que se exija dinhei,-
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fo (v). Porem depois que os mestres licenciados por este modo
-vieram a formar uma corporação, esta chamou a si anomia*,

çâo dos doclores e mestres, e de suas mãos passou este di-

reito para as diversas faculdades. Todavia, como se apoia-

va em uma tolerância daEgreja, cada promoção devia ser

apresentada á approvação do chanceler do cabido ou dou-
tro prelado para este fim designado (w). A licença assim
concedida não era primitivamente valida senão para o ins-

tituto designado; porém pouco apouco as promoçoens ob-
tidas em universidades celebres vieram a ser universalmen-
te attendidas e reconhecidas («r). Assim o grau de <ioctor
tornou-se uma dignidade independente , muitas vezes solli-

citada sem intenção de ensinar realmente. No estado ac-
tual da disciplina, este grau ainda é exigido por toda a
parte para ensinar nas universidades. As prerogativas pró-
prias do grau de doctor em theologia sam de comparecer
nos concílios e poder acquirir as dignidades eeclesiasticas
para as quaes se exige um grau académico. Porem estas
prerogativas presuppoem que a faculdade que pronuncia a
promoção está investida d^maauetoridade obrigatória pa-
ra toda a Egreja, e esta auetoridade não póde° ser confe-
rida senão pelo papa. Asdespezas insanas que trasia com-
sigo antigamente uma promoção foram reduzidas desde o
anno de 1311, no concilio de Vienna (?/).

§ 335. — VI. Da arte na Egreja.

Ao numero dos principaes meios de glorificar o cul-
to e d'elevar o sentimento interno áscomtemplaçoens reli-
giosas pertence a alliança da arte com a religião; por isso
todas as religioens desinvol vidas da antiguidade aproveita-

(v) C. 1.2. 3.X.demagistr. (5.5).

b
H Em Paris era o chancelar da cathedral, e em concorrên-

cia com clle ode Santa Genoveva
5
e em Bolonha o arcediago quetinha missão de a conceder. ' 8 H"1

(x) Já se encontra um Índice no c. Õ.X.demagistr. (5, 5)
(y) Clem.£.demagistr.(5. l).

{«:*)•
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ram mais ou menos o encanto das artes. Porem sobretudo o
christianismo vivificou e nutriu o génio da arte com os seus

thesoiros de poesia e historia, e com a sublimidade do seu cul-

to; e a Egreja, particularmente os mesmos papas, secunda-
ram esta direcção com grande munificência. Assim os bispos^

na edade-media, com as abundantes offereudas que derrama-

va em suas mãos o zelo piedoso dos fieis , fundaram essas

magnificas egrejas que ainda captivam a nossa admiração.

O ornamento das egrejas com estatuas e retábulos forneceu

aos artistas de todos os tempos um campo honroso; e se bem
que muitas vezes uma devoção mal entendida se deleitas-

se com figuias grutescas, e as sobrecarregasse d^accessorios

pouco próprios , a Egreja nem por isso era menos attenta

em proteger por meio de prescripçoens formaes o progres-

so das luzes (z) e a pureza do gosto (a). A. musica foi es-

pecialmente, chamada e desde os primeiros tempos, a

prestar o seu concurso ao culto ; a Egreja nomiava pa-

ra este fim os seus chantres. No desinvolvimento da vi-

da canonical estabeleceram-se juncto dos cabidos e con-

ventos escolas especiaes de choristas (ò) , e o chantre do

cabido era virtualmente o director da musica espiritual

na diocese. Quando, com falsas idéas de aperfeiçoamen-

to, começaram a desviar-se da gravidade do antigo es-

lillo , logo appareceram disposiçoens repressivas d'esta

degeneração (c) , disposiçoens muitas vezes reproduzidas

(z) Cone. Trid. Sess. XXV. Decret. de invocatione sanctor.

Omnis porro superstitio in-imaginum sacro usa tollatur. Este

preceito foi formulado d'um modo mais preciso por muitos dos

concílios provinciaes mais recentes.

(a) Cone. Cólon. a. 1 662. P. I. Tit. IX. Cap. IIT. In ornan-

dis porro sanctorum statuis-ab omni procaci venustate— efvano
quovis ornatu abstincatur. Aqui deve recordar-se também a

Const. Sacrosanta Urban. VIII. a. 1642.

(ò) Capit.I. Carol.M. a. 789. c.70., Capit. I. Carol.M. a.

805. c.2., Regula Chrodog. cd.Hartzh. c. 50., Regula Aquis-

gran. a. 816. c. 137. Thomassino submínistra a este respeito ou-

tros dados. Vetet Nov. eccles. discipl. P. I. Lib. II. Cap. 80.

(c) C. un. Extr. comm. de vit. et honest. cleric. (3. 1).
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Bot> tempos modernos (d). Sobretudo prohibiu-se o cantar,

ou preludiar no órgão durante a elevação (e). Em geral,

a musica d'Egreja é um objecto d'alta importância, sobre

o qual os bispos deveriam entender-se com homens de dis-

cernimento e gosto, mais do que de ordinário succede(/).

(ã) Cone. Cólon. a. 1536. P. II. Cap. XV,, August. a. 1548.

Cap. XVIII. Trident. Gener. a. 1562. Sess. XXII. Decret. deob-
serv. in celebr. miss., Caraerac. a. 1566. Tit. V. c. 3. 4., August.
a. 1567. P. II. Cap. I., Constant. a. 1567. Tit. XI. c. 6. 7., Me-
chlin. a. 1610. Tit. XII. Cap. VII., August. a. 1610. P. II. ç,

13. 14. 15., Colou. a. 1662. P.I. Tit. III. c. 10.

(e) Cone. August. a. 1548. Cap. XVIII. Atreb. a. 1570. Sta-
tut. praedecessor. Cap. VIII.

(/) O auetor não pode abster-se de citar aqui a excellente obra
do seu respeitável mestre e amigo : (A. F. J, Thibaut) uber Kein-
heit der Tonkunst. Heidelberg. 1 826«

W. Ií. 18
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INFLUENCIA DA EGREJA SOBRE O
DIREITO SECULAR.

336. — I. Influencia da Egreja sobre o direito das
gentes.

Greg. V. 15. De sagittariis.

Christianismo, em seu completo desínvolvimert-

to, tende directamente a unir os povos, sem
prejuízo de sua independência nacional, como
membros d\ima mesma família , e a fazer-lhes

ter por illicitas as violências e hostilidades d
,

uns

com os outros. Por isso, quando se elevaram diversos reinos

cbristãos sobre as ruínas do império romano, este principio

appareceu de facto no restabelecimento da dignidade de
imperador d^ccidente na cabeça de Carlos-magno em
800, a qual dignidade completamente differente do antigo

poder imperial romano , tinha principalmente por objecto

manter por um arbitramento supremo o reinado do direito

e da paz entre os povos christâos, sem seentremetter na sua

vida interior e no seu direito nacional. Os imperadores não

poderam conservar-se n'esla posição. Todavia os povos sen-

tiam a necessidade d'um laço commum , e em vão o pro-

curavam por toda a parte. Por fim o encontraram na sé-

apostolica, a qual se tornou d'este modo o centro da vida

das naçoens da Europa. Ali sesollicitava a admissão na fa-

mília dos estados christâos, a qual se concedia, elevando á
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dignidade de reinos, a seu pedido e depois de maduro exame

das circunstancias, os paizes tornados christãos ou os povos

que se haviam feito independentes'(g). Actualmente, asem-

baixadas permanentes, os congressos, e talvez que também a

sancta-alliança , substituiram-se-lhe e o reconhecimento de

novos reinos, ou novas dynastias é obra das negociaçoens

diplomáticas. Todavia, os papas, até os últimos tempos,

conferiram aos reis certos títulos em honra de serviços fei-

tos á Egreja , e estes títulos sam respeitados de todas as

cortes (h)* Os papas também podiam empregar a sua au»

ctoridade para a conservação da paz, ou já pelo menos in-

tervindo nas contendas como mediadores (i) ou então comp

árbitros quando eram invocados pela grande confiança que

inspiravam (£). A Egreja trabalhava mesmo para banir de

todo a guerra do mundo christão (/) ou pelo menos para

lhe atenuar a crueldade pela prohibição d'armas demasia-

do mortíferas (?n). Em quanto ao direito de conquista, Q

(g) Foi o que tevelogar a respeito da Hungria em 1073, da
Croácia em 1076, da Polónia em 1080, de Portugal em 1142 e

1179, e da Irlanda em 1156.

(k) Taes sam os seguintes : Protector dafe, chnstianissimo, ca-

tholico,fidelíssimo, apostólico.

(i) Asssim, para não citar senão um exemplo entre mil, Leão
X enviou em 1 520 um legado ao Grão-Duque para o determinar á

paz com o rei de Polónia.

(A:) C. 13. X.dejudic. (2. l). Assim suecedeu também na paz

de Riswick jm 1697 a respeite da suecessao allodial do palatinado.

(I) Ha exemplos de monarcas perguntarem ao papa ato que
ponto podi ím emprehender uma guerra sem gravar a consciência.

Os theologos da cúria papal condemnavam toda a guerra, mesmo
contra os infiéis, a não ser qne fosse emprehendida para repelir um
ataque ou um perigo imminente. Todoaquelle que meditar seria-

mente sobre a guerra desojará por certo que este processo sanguino-
lento dos povos, cujo êxito depende do acaso, seja substituído pela

júris Hcçãod^m tribunal regular, ainda mesmo que fosse compos-
to de theologos.

(m) C. un. X.deSagittar. (5. 15). OsBalistarios, por meiode
maquinas, arrojavam grossas pedras contra o inimigo } os archei-

ros atiravam muitas frechas ao mesmo tempo.
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papa não o reconhecia geralmente, senão aonde elki devia
produzir a conversão (n), conseguin temente a felicidade do
povo vencido (o).

§ 337. — II. Influencia da Egreja sobre o direito

publico.

A Egreja considera todo o emprego publico como um
complexo d'obrigaçoens, de cuja fiel execução se é respon-

sável para com um juiz superior. Logo aidêa d'um poder

arbitrário e sem limites lhe é estranha. Sobre este princi-

cipio fundaram os bispos o direito da edade-media (p) , e

(n) Tal é o espirito da bulia de 1155, em que Adriano IV per-

mitte ao rei Henrique II que oceupe a Irlanda e da de 1493 em que
Alexandre VI decide as pretençoens dos hispanboes e portugueses

a respeito do novo-mundo.c. un. deinsul. nov. orb. in VII. (1.9)»

(o) Pergunta-se com que direito dispoz o papa de paizes es-

trangeiros. Com effeito que a sorte dos povos seja fixada por esta

via, ou por um tratado europeu, em conformidade com o direito

internacional moderno, o espirito, debaixo do ponto de vista do
direito particular, não fica mais satisfeito por um lado que pelo ou-

tro. Porem o papa, como resulta da citada bulia, conferia a sobera-

nia unicamente como meio de converter os povos indígenas ao

christianismo pela doçura e moderação. Pelo oontrario, em os no-

vos tratados europeus, trata-so muito pouco dos interesses dos ven-

cidos. Pelo menos ninguém duvidará de que ladoestava a vanta-

gem da humanidade.

(p) Cone. Paris. VI. a. 829. Lib. I. c. 3. Principaliter totius

sanete Dei ecclesiae corpus in duas eximias personas, in sacerdota-

lem videlicet et regalem, sicut a sanctis patribus traditum aecepi-

m'is, divisum esse novimus.—Lib. II. c. t. Rex a recte agendo vo-

catur. Si enim pie, et juste misericorditer regit, mérito rex appel-

latur,* si bis caruerit, non rex sed tyrannusest.— C. 2. Regale

ministerium specialiter est populum I)ei gubernare, etregerecum

sequitate etjuslitia, etutpacem etconcordiam habeant studeve.

Ipse enim debet primo defensor esse ecelesiarum et servorum Dei,

viduarum, orphanorum, eaíterorumque pauperum, nec non et om-

nium indigentium.— Scireetiam debet, quod causa, quamjuxta
ministerium f ibi ccmmissum administrat, non hominum, sèd Dei

causa existit, cu i pro ministério, quod suscepit, in exaministre-

mendidierationemredditurusest. — C. 5. Memo reguin aproge-
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o consolidaram com instrucçoens e juramentos que apre*

sentavam aos reis por occasião da sua coroação (9). Por-

tanto o poder real era unicamente um poder de protecção

e conservação, sujeito como qualquer outro as leis divinas

e humanas. Se os seus limites eram contestados entre os

soberanos e os povos, o papa interpunha-se entre elles afim

de que nenhum fosse juiz em causa própria, fixava o sen-

tido e a extensão das obrigaçoens respectivamente juradas,

resolvia as espinhosas questoens de consciência nascidas de

taes juramentos (r), e protegia os príncipes contra as injui-

tas pretençoens dos Estados (s) pela auetoridade de seu

caracter, bem como os povos contra os príncipes esqueci-

dos de seus deveres pela -auetorisação de medidas extraor*

dinarias (2), e era casos extremos, pela amiaça de exconv-

intoribusrègnum sibi administrar*, sed àDeo veraciter arque hu>

railitercrederedebetdari. —-C. 0. Necesse est,ut unusquisquefi-
delis tanta? protestati ad saiutem et honorem regni, secundum Dei
voluntatem, utpote membrum capiti opemeongruam ferat, plus-

queinjllogeneralem profectum et utilitatem atque honorem re-

gni, quam lucra quaerat mundi.

(9) Estesjuramentos permaneceram na essência os mesmos até

os últimos tempos. Le-se no Pontific. Roman. Tit. decoronatione
regum: Beneest ut te priusdeonere. ad quod dest.inaris, monea-
mus. Regiam hodie suscipisdignitatem,—pra?clarum sane inter

mortales locum, sed descriminis, laboris et auxietatis plenum.Ve-
Tum si consideraveris, quod omnis potestas a Domino l)eo est, per
<}uem reges regnant— tuquoque degrege tibicommisso ipsiDeo
rationem es redditturus. Primum pietaiem servabis.— Justitiam
sinequa nulla societasdiu consistere potest, erga omnes inconcusse

administrabís.— Viduas, pupilíos, pauperes, aedebiles abomní
oppressione defendes. Omnibus benignum, mansuetum, atque af-

fabilam, pro regia tua dignitate te prsebebis.
(r) Assim Innocencio IV e Urbano IV declararam destituído

de força obrigatória ojuramento que orei d'Inglaterra dizia ter
prestado aos baroens debaixo do império da violência, com preci-
pitação e em prejuízo do paiz.

(s) Assim Innocencio IH declarou incompetentemente profe»
rida a sentença de morte pronunciada pelos baroens d'Iugla terna
em 121C contra João-.-em -Terra.

(t) Tal foi a instituirão d'ura regente em Portugal no tempo
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munhão (w). Com o andar dos tempos formou-se, naVerdade,

um direito publico mui differente nas monarquias ; também
já se não trata cTingerencia do papa em as relaçpens en-

tre o príncipe e o povo (v). Porem como a politica euro-

pea ainda não soube collocar coisa alguma no logar do pa-

pa para o caso das perturbaçoens da vida publica em que
é necessário um arbitro, resulta d'ahi , segundo o testemu-

nho da historia, que se não faz crime de se isentarem taci-

tamente d'um juramento, ou então que os contractos jura-

dos sam sacrificados ás exigências d'uma politica superior

,

ou mesmo que alguns povos de seu pleno-poder tem de-

posto e executado os seus reis. Portanto o nosso estado so-

cial , segundo a observação d^un judicioso escritor, afas-

tou-se do grau de perfeição que estava a ponto de alcan-

çar na edade-media («?). Em quanto ao mais, a religião

ainda exerce virtualmente sobre a auctoridade soberana

uma influencia moderadora e restrictiva, e mesmo com mais

efficacia n'aquelles paizes em que os reis sam menos limi-

tados pela constituição.

§ 338. — III. Influencia da Egreja sobre a policia

geral.

Greg. I. 35. De treuga et pace.

O desenvolvimento da vida religiosa tem naturalmen-

te por effeito adoçar os costumes, e melhorar por esse meio

a ordem social: por isso a Egreja tem trabalhado sempre

com ardor para esse fim com todas as forças que estavam

do voluptuoso Sancho que levava o reino á perdição, c. 2. de suppl»

neglig. praelat. inVI. (1. 8).

(u) C. 2. de sentent. et re judie, in VI. (2. 14). Saclisenspiegel

III. 57.

(v) E' também o que Pio VI e Pio VII expressaram formal-

mente varias vezes.

(w) Chateaubríand.Génie du christianisme. Part, IV. Liv.

VI. Cap. II.
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em seu poder. D 'esse modo em uma época em que asleiV

eram totalmente impotentes contra afehda, ella protegia a

segurança publica por meio da paz de Deus (<r) e pela san-

ctidade de que revestia as pessoas e as coisas (y) , suspen-

dia o furor da vingança do sangue pelo direito d'asylk>(%),

affiançava a segurança dos caminhos pelas sanctas imagens

que fazia erigir (a)
,
perseguia os piratas com o anathema

(6) e proscrevia formalmente o costume anti-christão e bár-

baro do direito de naufrágio (c). Além d'isso promovia o
verdadeiro progresso das luzes por meio das suas escolas e

esforços para extirpar a superstição tão profundamente ar-

raigada (d), o alivio da humanidade enferma por meiodos
seus hospícios ; ella recolhia os recem-nascidos abandona-
dos por uma mãe inhumana (e) , commutava as penas

canónicas em taxas pecuniárias para a construcção das
pontes e estradas, promettia indulgências áquelles que se

cruzassem contra os piratas (/), reprimia os divertimen-

(x) C. l.X.detreug.etpac. (1.34).

(y) C. 2.X.detreug. etpac. (1.34).

(») Joh. Muller Beobachtungen (WerkeB.XV. S. 383). Na
«dade-media o opprimido achava juncto dos túmulos e imagens
sanctas um abrigo contra a cólera do poderoso, e a Egreja regulava

tréguas entre os salteadores.

(á) Cone. Ciaram, a. 1095. c. 29.

(b) Estas disposiçoens dos concílios também se inseriram na
bulia in Cana Domini (§186).

(c) C.3.X. de raptor. (5. 17).

(d) C. 9. c. XXVI. q. 2. ( Augustin. c. a. 426), c. 3. c. XXVI.
q. 5. (Cone. Bracar. II. c. a. 572. c. 10. eod. (Greg. I. a. 599), c.

1 . eod. (Greg. II. a. 721), c. 7. c. XX VI. q. 2. (Rbaban. Maur. c.

«.840), c.l. c.XXVI. q. 3. (Idem eod.) c. 14. c.XXVI. q. 5.

(Rhaban. Maur. c. a. 840), c. 12. eod. (Capitul. c. a. 850).
(e) Reginodeecclesiastic. discipl. liib. II. Cap. 69.

(/) Uni povo deve estar bem diversamente impressionado ,

guando procuram induzi-lo a prestaroens para bem geral pelo elo-

gio d^rn beneficio, queéaquilloa que se reduz em definitiva a pro-

messa d"indulgencias, do que se, a maneira de nossas ordenanças
de policia lhas representassem como deveres san< riouarlos por peta»
pecuniárias.
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tos nacionaes assignalados de-crueídade e barbaria (g), cen-

surava as despegas vans e o luxo do vestuário, aperfeiçoa-

va a agricultura pelo seu próprio exemplo, organisava mon-
tarias geraes contra os animaes ferozes (h) , e até mesmo
concorria para aiIluminação das estradas por meio de lâm-

padas que o zelo piedoso dos fieis conservava diante das-

imagens dos sauetos expostos em todos os logares.

§ 339. — IV. Influencia da Egreja sobre o direito

criminal.

Segundo o ponto de vista da Egreja, as penas civis

não devem ter por objecto o extermínio, porem sim o me-
lhoramento e a salvação do criminoso; e, para reconciliar

o coração endurecido, ella espera mais da brandura calcu-

lada com este fim que de torturas. Porisso no tempo dos

mesmos romanos, onde quer que a voz dos bispos podia fa-

zer-se ouvir, elles intercediam com a aucloridade tempo-

ral contra a applicação da pena de morte (i). Até mesmo
foram admittidos conjunctamente á inspecção das prisoens

publicas (k) ; e em virtude d^m profundo sentimento de

humanidade, introduziu-se o uso de não esquecer, nos ale-

gres dias de fesla do christianismo, os desgraçados que ge-

miam nas prisoens, e de restituir á liberdade aquelles que

se achavam detidos nVllas somente faltas leves (/). A Egre-

ja procurava proteger com particularidade os criminosos,

que buscando n'ella um refugio , tinham ciado a primeira

(g) C. I.2.X. de torneam. (5. 13), c. un. eod. Extr. Johann»

XXII. (9), c. un. eod. de tauror. agitat. ia VII. (5.18).

(h) Cone. Compostell. a. 1114. c. 15.

(i) C. 3. c. XXIII. q. 5. (Augustiu. a. 408), c. 1. 2. eod.

(Idem a. 412).

(k) C. 22. 23. c. de episc. audient. (1.4), Cone. Aurel. V. a.-

549. c. 20.

(/) C. 3.4. 6.7.8. C.Th. deindulg.crimin.(9. 38), e. 3. C.

de episc. audient. (1.4), L. Jiurgund. Tit. L1L, Ilenedict. Levit.

Capitul.Lib. VI. c. 107.
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prova cParrependimento(m), e em breve esse direito cTasy-

iv, de que o direito pagão offerecia já um esboço (n), re-

cebeu a saneção legal dos imperadores christàos , todavia

com algumas restricçoens (o). Os seus effeitos eram que o
fugitivo nào podia ser arrebatado da Egreja com violência,

e que o bispo, entregando-o , estipulava a exempçào da
pena de morte e da mutilação. Em compensação , impu-
nha -lhe penitenciai» severas, e para que se emendasse real-

mente, tinha-lhe sempre pse^nte a lembrança do beneficio

que havia recebido d I ntre os germanos, odirei-

to d'asylo, salvaguarda utra uma JUatiça sem se-

gurança e barbara e contra o ite Js. vingança

do sangue, exteíiJeu-se á residência do bi-po e ao cemité-

rio (p) , e, por deve ja, foi eonírmado pe-

las leis civis (q). To oena
como d 'antes (r). Nos t Miemos t .: -ircta-

do o numero Varias vtrte e final-

mente em muitos paizes, o t LrceHo d*ftsylo foi sup-

primido pela auctoi idade temporal (í).

(m) Q.W, c. XXIII, q. 8. (Cone, Sard. a. 344) c. 10. 11. eod,
{Gelas. c. a. 494).

(>^; C. uu. C. Th. de QÍ9 íjuí ad statuas coafcig. (9. 44), c. un,
C. J. eod. ().,í ,).

(o) C.

'

qui ad eecles. coí íug, (4.45), C. J. eod. (1.
12), {

(p) C 56 . c. XVII. q, 4. (Cone. Aurelian. I. a. 51 1), c. 35.
>!<>r. IX. a. 65-5), c. 20, eod. (Cone. Tribur. a. 8'

5),
c. 6 ieoL ií. a. 1059), c. 5. 6. 10. X. deimmunit. eecú-s*

)-

ret. Chlotar.II. a. 595. c. JS. 14. 15., L. Alem/nir*,

Tit.m., L. Bajuvarior. Tit. I. e, T., Capít.C,
Sai .o. 2.,Ej r.II.a.ft

(r) m.ca. 744. c. 2í.
?

c. 8.
; [. q.4. (Nicoi Ií. i

48), c. l.X. de hc ia

XIV. de synodo d

(«] - iíjao do privilege o/
ta de - .' :. 2c. & 7.

18 5.
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§ 340. — V. Influencia do direito canónico sobre o
processo.

Greg. V. 35. De purgatione vulgari.

A Egreja influiu no processo dos tribunaes seculares

principalmente pelo exemplo que lhes apresentava em seus

próprios tribunaes. O processo canónico introduziu-sed'este

modo pouco apouco nos tribunaes seculares, e por este meio

sofreu o processo civiluma reforma total. Em França ap-

pareceu este resultado desde o reinado de S. Luiz. Além
d'isso, a Egreja atacou certos pontos especiaes do systema

germânico e procurou aboli-los. Um era o uso bárbaro do

duelo e outros juízos de Deus para a prova. Este uso, co-

mo baseado na supposiçâo de milagres regulares, foi muito

cedo condemnado por papas illustrados (u). Todavia de-

correu seu tempo até que a pratica se libertasse realmente

d'esta preocupação. O outro ponto foi o uso demasiado fre-

quente e inconsiderado do juramento, nomiadamente a fa-

culdade de repetir por este modo toda a acção em virtude

d'uma obrigação não contraída perante o juiz, por mais

notória que podesse ser essa obrigação, e sem attender ao

numero de testemunhas que a confirmassem (v). A Egreja

não podia tolerar isto por causa do perigo notório de per-

júrios evidentes (w). Foi por isso que as mesmas disposi-

çoens do Sachsenspiegel que tinham connexão com estes

princípios foram condemnadas por Gregório XI, em 1374,

e no concilio de Basilea.

(u) C. 22. c. II. q. 5. (Nicol. I. a. 867) , c. .20. eod. (Síe-

plian. V. c. a. 886), c. 7. § 1. eod. (Alexand. II. c. a. 1070),

c. 1. 2. 3. X. de purgat. vulgar. (5. 35).

(v) Sachsenspiegel Bach I. art. 7. 18.

(?v) Agobard. advers. legem Gundobatdi eleva-se já contra

este abuso (in Õpp, ed. Baluz.-T. I. p. 113).
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§ 341. __ VI. Influencia da Egreja sobre o direito

civil. A) Vista geral sobre a applicaçào do

direito romano.

O espirito da Egreja é reconhecer e manter as indi-

vidualidades bem como os costumes- antigos e bons dos po-

vos, e ella mesma affeiçoa quanto pode a sua legislação pe*

lo que existe ao redor d'ella. Por isso naedade-media, em
que os papas eram chamados a regular os mais altos inte-

resses da esfera intelectual, não impediram ainda mesmo na

Itália o renascimento do estudo do direito romano; ainda

melhor, favorecera m-o, porque em todo o tempo ahí havia

subsistido; mas quando apoiando-se naauctoridade dalet-

t ra começaram aextende-lo a paizes regidos por outros cos-

tumes, quando os mesmos clérigos e monges colheram n^sse

estudo o espirito d'um tempo diverso, deviam temer-se sem

duvida sérios e violentos ataques contra a ordem de coisas

estabelecida. Foi por este motivo que Honório III, homem
alias erudito e zeloso protector das sciencias, prohibiu que

se ensinasse em Paris o direito romano, porque o direito

consuetudinário era o único que estava em vigor no paiz,

e aquelles que ali estudavam eram clérigos pela maior par-

te (x). Innocencio IV esforçou-se, em 1-254;, por obter a

cooperação dos soberanos para uma prohibição similbnnte,

que devia estender-se a toda a França, Inglaterra, Escó-

cia, Hispanha , e Hungria {y). Estas decisoens dos papas

devem ter ainda agora por defensores aquelles que ao pa<-

so que reconhecem o mérito scientifico do direito romano
em si-mesmo , não estam convencidos da sua felís influen-

cia no desinvolvimento do direito nacional e da liberdade

civil.

(.«) C. 28. X. do privileg. (5. 33). Outros fragmentos dVs-
ia decretai formam os c. 10. X.. de cleric. et monach. (3. 50),
c. 5. X. de ma^istr. (5. 5). V. sobre este ponto Savigny Zeit-
*chrift B. VIII. Héft. JI.

, (y) Matth. Paris. Addenr\ p. 124., IVaeusIIist. univ. Pa-
ris. T. III. p.j265. 266.
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§ 342. — B) Sobre o estado dos escravos (55};

Greg. IV. 9, De conjugioservorum.

A escravidão no direito positivo é um estado d*estfeita

sujeição a um senhor produzida pela necessidade, falta de soc-

corros ou outras circums-tancias, eé hereditária. Noespirito

do direito patriarca], que em parte se conservou no direito ro-

mano antigo e no direito germânico, era pelo contrario uma
relação de família constituindo para o chefe da casa a obriga-

ção constante de dirigir, pela supmorior idade de suas luzes, a

educação e a vida cfaquelles que lhe havia subordinado o des-

tino, de- os occupar e entreter, e de os preservar deste mo-
do do estado de dependência muito mais oppressivo, em
que sem isso caem necessariamente os pobres, debaixo dou-
tros nomes e formas talvez

,
porem sempre com perigo da

moral. Portanto a escravidão não era someute um comple-

xo de direitos, mas também de deveres essenciaes ; e mes-

mo o direito de vida e morte que tinham os patriarcas, e

em Roma os pães de familia , sobre os escravos bem como
sobre os filhos, segundo a sua idêa primitiva, não se po-

de considerar como uma barbaria, porem como urnafunc-

çào judiciaria similhante áquella queaauctoridade publi-

ca ainda agora exerce. No entretanto este estado, debaixo

de muitas relaçoens, é susceptível de muitos abusos. Com
cffeito em primeiro logar, não sendo o pae de familia res-

ponsável em geral senão á sua consciência da maneira porque

exerce o seu poder, um homem irascivel e cruel pode abusar

d'elle gravemente. Por isso deve existir ao pé da joscravi-

dão uma instituição destinada a prevenir similhantes abu-

sos, e mesmo a punir, sendo necessário, as sevícias arbitra-

rias, para com os escravos. Tal foi no antigo direito roma-

no o orneio da censura, c entre os povos germânicos o da

(»)• A respeito da benéfica influencia rio christianismo so*

V>re o estado dos escravos
J
Cous. Mòhler na Tiibiiiger tlicolog*

Quartalsehrift Jalirgang 1834. ITeft. I. IV,
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Egreja (a). Era segundo logar, o poder do senhor não de-

ve ser formulado d'uma maneira tão absoluta que a per-

sonalidade d'elies seja completamente destruída. A Egreja

corrigiu este ultimo abuso recebendo no seu seio os escra-

vos efazendo-os participar do direito matrimonial christâo^

a titulo de filhos do mesmo pae (6). Etn terceiro logar, a

libertação deve ser possível em favOr d'aquelles que se po-

dem governar e sustentar a si mesmos , afim de que tam-

bém a massa da população se recrute sem cessar de cida-

dãos livres. Foi o que favoreceu a Egreja recommendando

a emancipação como uma obra piedosa e meritória (c) , e

prestando-íhe mesmo a sua cooperação pela fórmula espe-

cial da emancipação na Egreja (d). O christianismo fez

mais; repelindo do mundo christao o principio do antigo

direito das gentes sobre a redução dos prisioneiros de guer-

ra á escravidão (e) , e abrindo aos pobres uma fonte inex-

haurivel de soccorros na beniricencia dos ricos, influiu pa-

ia a completa abolição da escravidão.

§ 343. -fr C) Sobre os testamentos.

Greg. III. 26.Sext.III. 11. Ciem. III. 6. De testameutis et

ultimis volúntatibus.

Os testamentos, no direito romano, eram sujeitos á com-
petência dos magistrados ordinários ; somente se encerravam

algum. legado para causas pias, a sua execução era confe-

rida aos bispos, em virtude das leis dos imperadores chris-

tâos (/). Entre os germanos, os testamentos eram primi-

(a) Cone. Agath. a. 506. .c. 52., c. 6.X. deimmunit. (3.49).
(b) C. 5. c. XXIX. q. 2. (Cone. Compend. a. 757) , c. 8.

cod. (Cone. Cabilon. a. 813), c. 1. eod. (cap. ineert.) , c. 1,

X. de eonjug. servor. (4. 9).

(c) C. 68. c. XII. q. 2. (Gregor. I. a. 599).
(d) C. 1. 2. e. de his qui in eccles. manumitt. (1. 15) , c,

*. D. LXXXVII. (Cone. Araus. a. 441).
• (e) Pot-iesser de statu servorum Lib. I. Cap. II. N.° CXIX.
(f) C. 28. 46. 49. C. de episc. (l. 3),. Nov. 131. c. 1 1

.
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tivamente e foram mais tarde prohibidos a beneficio dos pa-

rentes. Porem o clero
, que vivia segundo o direito roma-

no, conservou o uso dos testamentos , e mesmo a respeito

dos seculares a Egreja chegou, pelo menos a fazer conside-

rar como obrigatórios os legados para causas pias. Appli-

cou-se-lhe o principio do direito romano, que confiava aos

bispos o cuidado de velar em seu consciencioso comprimen-
to (g). Foi assim que estes legados, e depois os testamen-

tos em geral foram admitlidos á jurisdicção dos tribunaes

ecclesiasticos. Esta extensão tinha um motivo triplicado

:

em primeiro legar, era um uso estabelecido pela piedade

do tempo o destinar nos testamentos alguns valores a uma
causa pia ; em segundo logar, os testamentos faziam-se com-

mummente com o concurso dos parochos, e até mesmo os

concílios impozeram a estes o dever de dirigir asideas, em
tempo opportuno, para este objecto; finalmente em tercei-

ro logar , a Egreja considerava a execução d'uma ultima

vontade como um artigo de consciência , ao passo que os

tribunaes seculares, em conformidade com o direito germâni-

co, lhe oppunham muitos obstáculos. Uma vez reconhecida a

jurisdicção em matéria de testamentos em favor dos tribunaes

ecclesiasticos, foram os papas levados a emittir numerosas dis-

posiçoens a este respeito. A principio favoreceram com pri-

vilégios os legados por causas pias (/a). Demais d'isso, Ale-

xandre III confirmou a pratica queadmittia a validade do

testamento feito perante o parocho e duas ou três testemu-

nhas (i), e muitos concílios prescreveram mesmo esta forma

como modo regular Çk). Em fim a respeito do mesmo con-

theudo, o direito canónico fez uma importante modifica-

ção no direito romano. N'este direito, os herdeiros neces-

(g) C. 3. X. h. t. (Gregor. I. a. 594), c. 6. X. eoâj

(Cone. Mogunt. c. a. 850) , Benedict. Levit. Capitul. Add,
III. c. 87., c. 17. 19. X. h. t.

(h) Conf. § 247.

(i) C. 10. X. de testam. (3. 26).

(k) Achar-se-ha mais proinenores em Thomassin. Vet, e£

»ov. eccles, diseiph 1\ III. Lilp. I. Cap. 24.
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saríos gravados com um fideicommisso deviam imputar na sua

legitima a quarta trebellianica (/). Porem entre os glossa-

dores, este ponto veio a ser posto em duvida, e n'essa oc~

casião Innocencio III decidiu que os filhos podessem de-

dusir primeiro a sua legitima e depois reter ainda a quar-

ta do remanescente (m). Os concílios modernos também
submetteram muito a execução dos testamentos á inspecção

dos bispos (w); porem depois do século XVI , a jurisdic-

ção testamentária voltou quasi por toda a parte successi-

vamente aos tribunaes seculares. A legislação canónica

nem por isso deixou de se conservar ainda por muito tem-

pos; e em Inglaterra, os testamentos continuam a ser da
competência dos tribunaes ecclesiasticos.

§ 344. — D) Sobre a posse, prescripção e contractos.

Greg. I. 35. Sext. I. 18. De pactis , Greg. II. 13. Sext II.

5. De restitutione spoliatorum , Greg. II. 26. Sext. II. 13.

De praescriptionibus , Greg. III. 18. De emptione et vendi-

tione.

O espirito daEgreja quer que a consciência reja tam-
bém o direito civil e que não se limitem ás estreitas con-

sequências das disposiçoens legaes. Segundo este principio,

os pontos seguintes do direito romano foram mudados. I.

Em caso de perda de posse por violência, o esbulhado po-
de intentar acção possessória mesmo contra o terceiro de-

tentor se este conheceu o vicio do titulo, porque então par-

ticipa da falta do próprio auctor da violência (o). II. To-
do aquelle que foi violentamente esbulhado da posse pode

(l) C. 6. C. ad SC. Trcbellian. (6. 49).
(m) C. Raynutius 1(3. X. de testam. (3. 26), c. Ravnal-

dus 18. X. eod.

(n) Ciem. un. detestam. (3. 26), Cone. Trid. Sess. XXII.
cap. 6. de ref.

(o) C. 18. X. de restit. spoliat. (3. 13). D*outra sorte sue-
cedia :io direito romano, fr. 3. § 20. uti xíoósid. (43. 17).
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primeiro que tudo exigir a sua reintegração, e repelir pelfc

excepção de esbulho toda a acção que aprou\er ao esbu-

Ihador intentar antes contra elle(p). 11 1, Para a prescrip-

ção acquisiliva, é invarialmente necessária a boa-íé n'a-

quelle que a invoca (q). Esta decisão applica-se nâo so-

mente ao usucapião, mas ainda á prescripçáo das acçoerré,

e também tanto ás coisas como aos direitos que se pres-

tam á idèa de posse. Em quanto á prescripçáo extincttva,

peta qual um devedor é isento por falia desoíjieitaçào d'u-

tna divida de que elle mesmo tinha conhecimento, o priíi-

cipio quasi que nâo pode achar nVlla a sua applicaçao.

IV*. A boa fé também não é simplesmente necessária, co-

mo no direito romano, no principio da prescripçào
P mas

durante que elia decorre (r). V. Todos os contractos, em
que houver o devido consentimento, dev^m ser executados

(<?) e Telles a forma não é essencial. Por esse motivo íoi

supprimida a distinceao do direito romano entre os con-

tractos solemnes e nao se lemnes. Todavia as legfelaçoens

modernas tem tornado a introduzir muitas solemnidades

nos contractos, em quanto aos effeitos civis.

§ 345. — E) Sobre o empréstimo a juros e formaçãc»

de rendas.

Greg. V. 19. Sext. V. 5. Ciem. V. de usuris.

Quando alguém empresta dinheiro para prover a um

(p) Este principio nao se referia primitivamente scn~o ás

aceusaçoens contra bispos expulsos de suas sés (§ 92 nota l 2).

Porem mais para o diante foi generalisado , c. 1. de restit.

spoliat. iii VI. (2. 5).

(q) C. 5. 20. X. praescript. (2. 25).

(r) C 5. 20. X. de praescript. (2. 2tf). Verdade seia que

esta opinião ja havia sido expressada ocasionalmente ern uma
época remota. Porem o direito romano puro nem por isso dei-

xou de se conservar até o século XII } é o que resulta da ano-

tação precisa de Graciano no c. 15. c. XVI. q. 4.

(s) C. 1. 3. X. de pact. (1.35). Tal nao era primitivamen-

te o sentido d'estes textos; porem é o que apresentam na cjI-

leccao de Gregório IX e que também receberam na pratica.
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aberto Ynomentaneo, é contrario aos sentimentos da carida-

de christan o especular nas precisoens, mormente se o em'

préstimo é mínimo, e a somma, senão fosse isso, tivesse de

permanecer ociosa na mâo do mutuante. N 'este sentido,

e em conformidade com a lei mosaica
,
prohibiu a Egreja

como usura a estipulação de juros (/). Pelo contrario se se

colloca um capital na mão doutrem para se sustentar a si

próprio por meio do rendimento, a coisa é muito differen-

te. Por isso na edade- media , se havia adoptado para este

objecto uma formula de contracto completamente diversa

do empréstimo ajuros. Aquelle que collocava ocapiíalera

considerado como comprador e o outro como vendedor das

prestaeoens proporcionaes de rendimentos annuaes. Para
impedir n'este ponto quanto fosse possível oaÍ3Uso e a con-

fusão com o empréstimo a juros, havia se fixado que so o

\endedor podesse a seu arbítrio desistir e livrar-se de suas

obrigaçoens por meio da restituição. Demais d^-isso, para a
segurança do comprador, a renda podia ser afàangada pe-

la hypotheca d'um immovel ou de toda a fortuna , e por

este modo revestir ao mesmo tempo a natureza d 'um di-

reito real. Estas convençoens não eram offendidas pela pro-

hibiçâo do direito canónico (?i), e, quando a riqueza finan-

ceira começou a elevar-se ao pé da propriedade territorial*

ellas subministraram o meio de manter as máximas da
Egreja em harmonia com as precisoens nascidas das rela-

^oens civis (v). A exploração dos capitães toma ainda ou-

(t) C.2.D.XLVTT. (Conc.Nícaen.a.325), c. I.eod. (Can.
Apost.) c. 8. eod. (BasiL c. a. 370) , c. 10, 12. c. XIV. q. 4.
(Ambros. c. a. 390), c. 11. eod. (August. c. a. 414), c. 7. eod.
(Leo I. a. 443), c. 9. eod. (Capit. Carol. M. a. 806). Nas de-
crctaes este principio óappHcado mui rigorosamente, pui e mes-
mo dizer-se, muito álettra e s am appreeiação dasei:cunslane:ap.

(u) C. 1.2. Extr. comm. de emt. vend. (3. 5). Aí'
Cum ónus Pii V. a. 1568., faz-lhe uma restricçr^ e tffo

ra a compra de renda licita senão com hypotheca dt<»ig."adad\.m
fundo de terra; porem não foi recebida em Fiança, $elj toa e
Àlhmíae.ha.

(v) O objecto éanalysado debaixo d'este ponto rV vista com
W. li. ] 9
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tro caracter nos Jogares em que existe um commercio acti-

vo de cambio e trafico. Comeffeito, o mutuado tendo ge-

ralmente por fim o especular e lucrar com o valor presta-

do, e privando-se o capitalista
,
pelo abandono da somma

do ganho que elle mesmo podia obter não parece injusto

da parte d'este ultimo o estipular juros a titulo, ou de par-

ticipação no ganho realisado, ou de indemnisação poraquel-

le que deixou de ter. Por isso, tios tempos modernos, a le-

gislação civil da maior parte dos Estados tem declarado li-

cita uma taxa fixa de juros, e restringido a idèa d'usura ao»

juros que a excedessem. No entretanto no foro interno, ha

logar de distinguir ainda cuidadosamente as circunstancias.

Em quanto aos estabelecimentos públicos (Montes pielatis),

que
, para protegerem os pobres contra a rapacidade dos

usurários, emprestam sobre penhores mediante umjuromo-
dico7 sam expressamente soprovados (to).

§ 346. — F) Sobre o effeito obrigatório dos votos.

Greg. III. 34. Sext. ITT. 15. Extr. Joh. XXII. Tit. 6. De
voto et voti redemptione.

O voto é a promessa piedosa de certa prestação com
um fim religioso. Já no direito romano, uma tal promessa

era civilmente obrigatória, mesmo para o herdeiro, se ella

tinha por objecto o pagamento d'uma coisa determinada

(x). Isto suppunha naturalmente que ella não tinha sido

puramente interna, mas também se havia produzido exte-

riormente. A Egreja foi mais longe e declarou tamhem obri-

gatório no foro da consciência, como promessa feita a Deus,

o voto puramente interno (#). O direito canónico eoorde-

muita precisão e sagacidade em Benediet. XIV. de synorlo

dicecesana Lib. X. Cap. IV-VIII } Devoti Instit. cânon. Lib„

IV. Tit. XVI.
(7i>) Cone. Lateran. V. a. 1517. Sess.X., Cone. Trid. Ses*.

XXII. cap. 8. de ref.

(.t) Fr. 2. de pollieitut. (50. U»).

(y) C. 1. c. XVII. q. l. (Cas&iódor. c. a. 510), c. 5- e©&
(Gregor. I. a. 591).
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pó\i sobre esta base um systema para os tribunaes ecclesías-

ticos. Assim um voto para ser valido e obrigatório deve

primeiro que tudo ter por objecto um acto licito (a), agra-

dável a Deus, nàoprejudicavel aos direitos de terceiro (a)^

alem dMsso ser formado com tenção de se obrigar realmen-

te (fr), com uma vontade livre, sem temor, violência e er-

ro (c). Se o voto consiste na promessa d'um acto pessoal

de seu auctor, nâo liga senão este e não o herdeiro, a não

ser que este ultimo se encarregasse expressamente do com-
primento {d)

;
pelo contrario, se se refeie a uma prestação

pecuniária, é também obrigatório para o herdeiro {e). Um
voto nào pôde ser destruído senão pela auctoridade eccle-

siastica; se é nullo, por meio de declaração do nullidade;

e se é valido por meio de dispensa. Entre outros é nullo o
voto feito pelos filhos menores sem o consentimento de seus

pães (/) ou por um membro d'uma ordem religiosa sem
o consentimento do superior (g) ; e esta nullidade é abso*

lula. O voto d'um dos cônjuges sem o consentimento do
outro também é nullo, porem somente ern quanto lesa os

direitos d^ste (/i). A dispensa não se concede senão por

motivos graves, nomiadamente se o comprimento compor-

ta algum perigo ou prejuízo, ou difficuldades partícula-

(2) C. 12. c. XXII. q. 4. (Ambros. a. 377) , c. 10. eod.

(Augustin c. a. 415), c. 5. 13. eod. (Isidor. c. a. 620), c. 1.

15. eod. (Cone. Tolet. VIII. a. 653).

(a) C. 6. c. XXXIII. 4.5. (Augustin. c. a. 411), c. 2. eod.

(Alexand. II. c. 1065).

(b) C. 3.X. de vot. (3. 34). D'este modo sedhtingue o vo-

to do projecto simples.

(e) C. 1. X. de his quae vi metusve causa fiunt. (1. 40).

{d) C. 6. X. de vot. (3. 34).

(e) C. 18. X. de censib. (3. 39).

(/) C. 14. c. XXXII. q. 2.

($) C. 2. c. XX. q. 4. (Basil. c. a. 362) , o. 27. de e
7
ect.

in VI. (1. 6). O c. 18.X. de regular. (3. 31) contem uma ex-
cepção,

(h) Segundo este principio era nomiadamente julgado o vo-

to de castidade (§311. Nota d,. Uma excepção a esta regra era

consignada no c. 9. X. de vot. (3. 34).
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se5.(>);jaia tem relação já á concessão d
,uma dilação (ir),

já á conversão em ou Iro objecto (/), já a remissão total. Em
regra

,
pode dimanar do bispo; em cinco casos (ra) , é re-

servada ao papa. O motivo que fez deferir á auetoridade

ecclesiastica o conhecimento d'esta matéria é porque, em
um negocio de consciência, a parte obrigada e interessada

nào deve ser o seu próprio juiz.

§ 347. — G) Sobre o juramento. 1) Caracter d'este

acto (?z).

Greg. II. 24. Sext. II. 11. Ciem. II. 9. De jurcj ura tido.

Em todos os povos conhecidos dá antiguidade, houve

formulas d^fíirmação a que a fé ou os costumes ligavam

uma obrigação mais eshicta de dizer a verdade, e estas for-

mulas foram frequentemente adoptada* bo direito civil, e

sobretudo no processo. Porem o sentido religioso foi antes

previsto n^elles do que certamente reconhecido
;

por isso

«JJtra os romanos (o), bem como entre os germanos, jura.'

va-se por todos os objectos de preço. Foi o christianismo

que pela crença em Deus, juiz omnisciente e omnipresen-

1o, imprimiu ao juramento o seu caracter próprio. Verda-

de é que no principio foi inhibido o juramento aos chris-

taos ; porem esta prohibiçao só versava evidentemente so-

bie o abuso que se fazia (Feire (p). Corri effeiló mais pa-

(í) C. 2. 7.X. fie vot. (3. 34).

{k) C. 5. 8. X. de vot. (3. 34).

(I) C. 1. 2. V. 8. 0. X. de vot. (3. 3-1).

(m) Sam os votos de castidade perpetua, d'entrar em uma
ordem religiosa, d*ir em peregrinação a Roma, aoSancto-Sepul-

ehro, e a S. Thiago-de-Compostella, c. 5. Extr. co-mm. de poo
nit.(5. 9).

(n K.„ F. Giíschel publicou sobre esta matéria uma obra no-

tável e escreveu em um espirito inteiramente ebris.tão ; l">'*r '' id

nach seinem Príncipe, BegritTe und Gebrauche, Berlin 1837. 8»

(o) Fr. 3. § -l.fr. 13. J6.dojnr»:jur. (12.2).

(p| Mfcittfe' V. 34-37., Jacob. V. 12., Gratian ad c. 1. c.

XXÍI.q.l.
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ta o diante, os Padres da Egreja declararam que o jura-

mento em si-mesmo não era peecado (9), elimitaram-se a

exigir que se verificasse pela invocação de Deus somente

(r) e não d'outros objectos (s). Portanto ojuramento ago-

ra é uma affirmação em que wí invoca Deus como testemu-

nha da. verdade e vingador da mentira, e o immenso va«

lor d'um tal acto para a vida civil repousa na suppósiçap

de que esta idêa existe e reina em todas as consciências.

Em nenhuma parte se vê mais claramente quanto é ne-

cessária ao Estado a Egreja, como guia das consciências. As
condiçoens intrínsecas do juramento sam liberdade am+
pia, discernimento sufficiente, sinceridade completa e

causa justa (í). Portanto osjuramentos prestados porcoac*

çào (u) , e os tendentes a acçoens illicitas ou prejudiciaei

a terceiro (v) sam destituídos de força obrigatória. Eni
quanto á forma, basta que seja invocada a divindade. No
entretanto tornou-se usual uma formula dMnvocação es^

tabelecida pelo direito canónico («;). As outras formalida-

des variam segundo a lei e o costume. A este respeito,

também se deve tomar em consideração a differenca do

religião.

(q) C. 2. c. XXII. q. 1. (Augustin. ca 394), c. 3. 15. eod.

(Idem. a. 398), c. 8. eod. (Hieronym. c. a. 400), c. 5. 6. eod.

(Augustin. c. a. 410) c. 4. 14. eod. (Idem. c. a. 415).

(r) C. 11. c. XXII. q. 1. (Ghrysostoin. ca. 400), c.7.eoJ.
(Hieronym. c. a. 410).

(s) C. 9. c. XXII. q. 1. (Statuta eccles. antiq.) c. 10. eod.

(Jullian. Novell, c. a. 556).

(t) C. 2. c. XXII. q. 2. (Hieronym. c. a. 41©), c. 26. X.
dejurejur. (2. 24).

(w) C. 8. 28. X. dejurejur. (2. 24), c. 2. de pact. in VI.

(1.18).
> (v) C. 2. 8. 12. (Ambros. c. a. 377). c. 3. 4. eod. (Idemc.

a. 391), c. 22. eod. (Augustin c. a. 396), c. 13. eod. (Isidor.

c. a. 620), c. 1. eod. (Cone. Tolet. VIII. a. 653), c. 6. 7. eod,

(Beda c. a. 720), c. 18. eod. (Cone. CEcum. VII. a. 787), c. 1.

$. 13. 18. 19. 24. 27. 28. 33. X. dejurejur. (2.24).

(n>) Encontra-se nofim doe. 4. X. dejurojur. (2. 24).
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§ 348.— <%) Effeitos e annulação do juramento.

O juramento tem por objecto corroborar uma asserção

(Juramcntum assertoriwn) ou uma promessa (Juramcntum
promissorium). Trata-se do primeiro no processo. Em.
quanto ao segundo, o direito canónico partiu do princi^

pio que em razão da sanctidade do acto e da invocação

do nome de Deus havia, em todos os casos, promessa assim

corroborada, com tanto que o seu comprimento não fosse

contrario á moral ou aos direitos de terceiro , e sem exa-

minar se era ou nào affiapeado pela lei civil, obrigação

para os tribunaes ecclesiasticos de o considerar como um
dever sagrado de religião e consciência, de constranger a

isso pela applicação de penas espirituaes (cc) , de fulminar

mesmo censuras ecclesiasticas aos tribunaes seculares que

adrede não atteadessem a taes juramentos, como sefavore-!-

cessem implicitamente o perjúrio (y). Foi tambeíri sobre

estas bases que procedeu a legislação civil na édade-me-

dia (z). Pelo contrario nas leis civis modernas p juramen-

to promissório foi totalmente passado em silencio (a), con-

seguintemente destituído dWfeito civis, ou mesmo reprimi-

do como um abuso pelas leis penaes (6). Mas o ponto de

\ista fica o mesmo para o foro interno. Prometteu-se por

juramento alguma coisa injusta ou illieíta , o juramento é

na verdade nullo e não obrigatório em si; no entretanto,

afim de não ser juiz da sua própria consciência, deve sol-

licitar-se a este respeito a decisão da Egreja e fazer peni-

(x) C. 13. X. de judie. (2. 1), c. 6. 20. 28. X. de jurejur.

(2. 24), c. 2. de pact. in VI. (1.18), c. 3. de foro corapet. ia

VI. (3-. 2), c. 2. de jurejur. in VI. (2. 1 1).

(y) C. 2. de jurejur. in VI. (2. 11).

(a) Auth. Sacramenta puberum C. si adversus vendit. (2.28).

(a) Por exemplo, no direito íraucez que não o menciona nem
entre os modos de confirmação das obrigaçoens, nem no código

criminal.

(b) Por exemplo, no direito civil prussiano
?
Part. I. Tit. V.

§ 199., Part. II. Tit. XX. § 1 125. 1426.
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íencia pelo abuso do juramento (c). O mesmo deve ser

em quanto á annullação d'um juramento prestado por ef-

feito de violência, dolo ou erro; é sempre á Egreja que

pertence absolver-lhe a consciência (d). A auctoridade em
um e outro caso é o bispo (e) ; todavia, tem o próprio pa-

pa sido consultado frequentes vezes em os negócios d'uma
difficuldáde ou importância especiaes (/). N 'aquelles pai-

zes em que o juramento ainda dá força d^brigação civil

á promessa, 6 necessário o concurso da auctoridade secular

para annullar o vinculo que d'ahi resulta , e então o abu-

so do juramento também pôde occasionar penas civis.

§ 349. — VII. Do calendário christâo.

A Egreja, nos progressos de sua influencia sobre a

vida dos povos, apossou-se do calendário, e imprimiu-lhe

os signaes e recordaçoens do christianismo. A primeira oc-

casião determinativa foi a fixação do tempo da Páscoa

,

que desde o século II , havia dado logar a controvérsias.

O Oriente celebrava esta festa com a Passah dos judeus

no quarto dia do mez lunar qualquer que fosse o dia da
semana em que caísse; pelo contrario, o Occidente ceie-

brava-a no primeiro domingo seguinte, porque oschristãos

convertidos do paganismo não queriam renovar n'ella o

festim da páscoa, porem festejar unicamente a commemo-
ração da ressureição. Depois que Constantino se esforçou

por congraçar o Oriente (g) , o uso do Occidente foi ap-

provado em 325, no concilio de Nicéa. Por primeiro mez
lunar, comprehendia-se com os judeus aquelle cujo pleni-

. lunio caía mesmo no equinócio da primavera ou o seguia

immcdiatamente. Porem o calculo doestes dados ainda pro-

(c) C. 12. §l.c. 18.X. dejurejur. (2.24),
(d) C. 2. 8. 15. X. de jurejur. (2. 24).

(e) Sobre este ponto estam os praxistas de acordo.

. w (/) E' o que mostram as citadas decretaes,

{#) Sozomen.hist. eccles. 1, 16.
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dúzia differenca, de sorte qué ás vezes, para haver unifor-

midade, a época da festa foi concertada entre os bispos, e

annunciada nos concílios e por meio de circulares (h). De-
pois de Dionysio, auctor da conhecida compilação de câ-

nones, o qual continuou em 525 a taboa de Páscoa deS,
Cyrillo, tornou-se pouco a pouco geral a computação se-

gundo o cyclo lunar alexandrino de dezenove annos. Por
este modo veio também a usar se a ei\i da incarnação de

Caris to, que Dionysio havia adoptado na conlinuação da
taboa. Actualmente que a E-Jfcjà destribuiu engenhosa-

mente no annj os três grandes cyclos dás festas de Pás-

coa, Pentecostes e Natal
-,

e os entrelaçou com as festas

da Virgem Sancta , djs apóstolos, m.ntyres e saactos , o

calendário tornou-se uma taboa usual e coinmemorativa

,

contendo d'alguma sorte todo o passado christào, c offe-

recendo quoiidiauameme áalma cultivada nobres recorda-

çõerfe e^neditaooens. Demais d^sso, em quanto á exten-

sivo do anno , os christàos seguiram, até o século XVÍ, o

calendário Juliano, que havia sido usado no império ro-

mano. Este calendário tinha por base oanno solar; porem

os cálculos sobre que era estabelecido nào tinham comple-

ta precisão. Por isso Gregório XJ[[ publicou em 1580,

depois de bastantes trabalhos prepara tórios, um calendário

correcto, que o imperador Rodolfo ratificou em 1533 (i)<

Ih) C. 24. D. III. decons- (Cone. Carth.V. a.40l), c 2<5«

eoJ. (Cone. Arei. í. a. 52-i), e. 25. eod. (Cone. ISraear. II. a.

ó72)j Du CangeGloss. V. Paschalis epistola.

(i) O anno solar , no calendário Julianno , compoem-se de

365 dias
i
e 6 horas; por isso se lh.;s inlereaila uni dia , todos

os quatro annos. Porem como hatí U m na realidade senão 365 dias,

5 horas e 49 minutos, este calendário atrasou do estado real do

sol cada anno ti minutos, e conseguintemente 10 dias até o se-»

calo XVI. O calendário gregoriano, para evitar este erro, sup-

prime cada cem umos o dia intercalar s porem apresentando ain-

da esta computação cada quatro socnlos um excedente de 22 ho-

ras e 40 minutos, observa então também o anno bissextil. Em
1ò?<2, para reunir o curso do sol, ommittiram-se 10 dias, cd&«

pois de 4 d^Outubro, coutou~se immediatamente 15.
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Todavia os protestantes nãooacceitáram, porque provinha

cio papa. Somente em lf)90, os estados protestantes d
1

Al-

lemauha approvaram, debaixo do nome de calendário Ju-

liano correcto, um novo calendário, que pouco a pouco se

introduziu também nos outros paizes protestantes. Emfim,

os protestantes d'Allemanha desidiram*se, em 1778, a adop-

tar a computação gregoriana debaixo do nome de calendá-

rio correcto do império. Pelo contrario os russos e os gre-

gos ainda seguem o calendário Juliano.

§ 350. — VIII. Consideração final.

Se se peneirar o complexo dasprincipaes passagens da

legislação retro-desinvolvida , se lhe reconhecerem o eleva-

do senso moral e o idealismo penetrando até nos mais miú-

dos promenores , emfim se o auctor chegou a elevar o lei-

tor acima das preoccupaçoens vulgares ou das baixas ca-

lumnias até á contemplação das grandes verdades da his-

toria, permitta-se-lhe que termine esta exposição com as

palavras que um dos mais nobres pensadores d^llernanha

expandia, inspirado na effusão de sua formosa alma: a A
<í antiga fé catholica é o christianismo vivo e em acção.

a A sua omuipresença na vida, e gosto pelas artes, a sua

a profunda humanidade, a inviolabilidade de seus matrimo-

4i nios, a sua doce accessibilidade, o amor da pobresa, obe-

a diencia e fidelidade tornam impossível o desconhecer

a nVlle a verdadeira religião, e formam a base da sua coras-

& tituição (&). ??

(I) Novalis (Fr. von Hardenberg) Schriften. Berlin 1326»
Th.I.S.J>08.
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Atéqui comprimos com o quepromettemos em o nos-

so prospecto. Em uma nota á prefação dotraductor francex

annunciámos que publicaríamos a legislação pátria ecclô*

siastica, que tivesse i elação com o plano da obra, que sem
consultarmos nossas débeis forças emprehendemos traduzir

em beneficio do nosso clero e da mocidade académica, que
tanto precisam dos bons livros. Bem sabíamos nós que não

seria pouco árdua a tarefa que ousávamos commetter , e
muito mais em as nossas circunstancias, obrigados a aulas,

e sem os conhecimentos necessários parabém desempenhar-

mos a nossa promessa, todavia o sincero desejo de nos ins-

truirmos e sermos úteis a nossos leitores inspirava-nos ou-

sadia sufficiente para irmos por diante em nosso intento.

No entretanto a tardança que teria a publicação do segun-
do tomo fez com que adiássemos para melhor oct asião a
menção da legislação antiga que daremos em extracto.

Alem d'isso está pendente uma concordata definitiva para

a reorganisaçào da Egreja Porfugueza, e é justo que ella

seja o fecho da nosssa obra. Portanto logo que se publique

sairá em um appendice ao &.° tomo gratuito para os Se-
nhores subscripiores.
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