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Nomina-se de direito canônico o da igreja (cristã; católica após 1517, ano da insurgência de 

Martinho Lutero); os seus estudiosos chamam-se de canonistas. 

 O seu nome provém do grego “kanon”, vara que servia de instrumento de medição. 

Cânon é o conjunto de regras de dado assunto (cânon do médico: regras do exercício da 

medicina). Cânone literário é o acervo de produção literária (cânone literário brasileiro: 

conjunto de textos produzidos pelos literatos brasileiros). Em direito canônico, cânon indicava 

as decisões dos concílios (assembléias de bispos). 

 A igreja foi a única organização que perdurou sempre, desde o seu surgimento, até após 

o fim do império romano; ela apresenta tradição dogmática (o seu conteúdo doutrinário 

transmite-se), embora sujeito a alterações (em termos, a doutrina da igreja cambia ao longo dos 

tempos). 

 A igreja era dotada de ordem jurídica baseada nos textos da Bíblia (invocada, nos seus 

primórdios, como fonte direta de soluções); nos textos dos teólogos (Agostinho, Justiniano, 

Justino e outros); nos documentos exarados pela própria administração da igreja, a saber: 

cânones (decisões dos concílios) e decretais ou constituições pontifícias (de tipo doutrinário, 

chamadas de encíclicas; de tipo administrativos, chamadas de bulas ou breves). 

 Enquanto o direito romano foi redescoberto, no séc. 12, com o “C.I.C.”, em que se 

encontrava pronto, o direito canônico não foi redescoberto, porém foi produzido paulatinamente 

e organizado. 

 Decreto. Cerca de 1140, o monge e professor Graciano, em Bolonha e por inspiração 

do estudo do direito romano, compôs a Concordantia discordantium canonum (Conciliação dos 

cânones discordantes) ou Decreto de Graciano, cujos estudiosos chamam-se de decretistas. O 

Decreto coligiu cerca de 4 mil fragmentos de cânones, decretais, extratos da Bíblia e de 

teólogos. 

 Caracteres do Decreto: 

 1) Correspondeu à mais enciclopédica recolha de direito canônico de então, pois abarcou-lhe 

todas as fontes (ele transcendeu as compilações parciais efetuadas do século sexto ao oitavo);  

2) Ele sumulou os textos, relacionando-os com certos problemas, o que lhe conferiu valor 

prático;  

3) Consoante indica o seu título, ele solucionou as disparidades existentes entre as diversas 

fontes, mediante a sua hierarquização (por exemplo, a carta papal era superior à carta episcopal; 

o concílio ecumênico [de todos os bispos] era superior ao provincial [dos bispos de dada 

região]) e mediante a distinção de acepções nas palavras (ou seja, reconhecendo-lhes 

polissemia, interpretava as passagens problemáticas pela atribuição, a certos vocábulos, de 

sentido específico. 

 

 A segunda parte do Decreto, a maior, consiste em casos fictícios, na forma de 

problemas, que Graciano discute e soluciona. 

 Durante séculos, o Decreto serviu de base do ensino universitário canônico, o que 

originou a Escola dos Decretistas, em que se sobressairam Rufo (morto em 1190), Hugúcio 

(morto em 1188), o papa Alexandre III (Alexandre Farnese). 

 Houve, também, recolhas de glosas (comentários, escólios) canônicas, recolhas que se 

compuseram no século 13. 



 Entre os reinados dos papas Alexandre III e Gregório IX (1159 e 1241), as decretais 

multiplicaram-se e alcançaram o número de quase duas mil, o que, por sua vez, tornou 

necessário compilá-las (reunir em texto único o que se encontrava distribuído por vários). 

 Por isto, em 1234, o espanhol Raimundo de Penaforte recebeu, de Gregório IX, a tarefa 

de colecionar as decretais exaradas de Graciano por diante. 

 Raimundo produziu o Liber decretalium extra Decreta vagantium (Livro das decretais 

<existentes> fora do Decreto; livro das decretais que vagam fora, para além, do Decreto. É a 

origem da expressão leis extravagantes, ou seja, a legislação que existe fora, para além, dos 

códigos). 

 O Liber decretalium compunha-se de 5 tomos, que abarcavam a organização dos 

tribunais, o processo, as prerrogativas do clero, o direito da família dos fiéis, o direito penal.  

 O Liber decretalium originou a Escola dos Decretalistas. Seguiram-se-lhe novas 

compilações: em 1298, o Liber sextus (livro sexto) e as Clementinas (em 1313), de Clemente V. 

 De 1500 por diante, o Decreto de Graciano e as coleções de decretais figuram com o 

nome de Corpus Iuris Canonicis, que se revisaram em 1528 e vigeram até 1917, quando o 

Vaticano baixou o seu Código de Direito Canônico, revisto em 1982. 

 Assim como se passou com o direito romano, glosou-se o direito canônico, de que 

resultaram “apparatus”: o de Teutônico (morto em 1246), do Decreto; o de Bernardo de Parma 

(morto em 1263), das Decretais. 

 

 Influências do direito canônico na legislação secular: 

1- Casamento. Na Bíblia há várias formas de casamento: o casamento, obrigatório, da mulher estuprada 

com o seu estuprador; a poligamia (um marido e muitas mulheres); a poligamia com concubinas; o 

levirato (casamento da viúva com o irmão do marido morto); do soldado com as mulheres do povo 

vencido em guerra; mais este, que prevaleceu: casamento monogâmico, heterossexual,  indissolúvel, 

sexualmente reprimido (toda sexualidade é pecaminosa, exceto a cópula entre homem e mulher, 

desprazerosa, no fito de engravidamento. É a família cis-hetero-normativa-monogâmica-procriadora, 

coloquialmente nominada de “família tradicional”).  

2- Culpa penal. Enquanto o direito romano ocupava-se com o dano e com a indenização (ou seja, com 

os efeitos do crime; com o prejuízo que ele causava à vítima e com a obrigação de o criminoso 

compensá-la financeiramente), o canônico enfatizou a participação da vontade do agente, pelo que  

desenvolveu o exame da premeditação (deliberação de criminar), das atenuantes e das agravantes do 

crime (circunstâncias que tornam a prática do crime menos ou mais grave). 

3- Proibição dos juros e da usura.  Os empréstimos de dinheiro deveriam ser gratuitos, sem cobrança de 

juros (remuneração pelo uso do dinheiro, que quem o tomava emprestado pagava a quem lho dera 

empresado). (Lho= lhe + o). 

4- Valorização da vontade nos contratos, e não tanto da fórmula, diferentemente do direito romano, em 

que as formalidades eram essenciais (proferir dadas palavras, sem erro; praticar certos gestos). 

5- Valorização dos acordos e dos arbitramentos, vale dizer, das transigências mútuas nos conflitos e da 

escolha de terceiro que os resolvesse fora da via judicial. 

6- Rejeição das ordálias. Ordálias eram as experiências a que se sujeitavam os réus e que visavam a 

determinar-lhes a culpa ou a inocência; originaram-se do direito germânico. Por exemplo: o réu 

mergulhava a mão em água fervente; era enfaixada; três dias após, se estava intacta, provara-se-lhe a 

inocência, pois o deus cristão interviera em seu favor; se se queimara, provara-se-lhe a culpa, pois o 

deus cristão não intervinha em favor de culpados.  

 Segundo Marcello Caetano (historiador do direito), o fundamento das ordálias era 

psicossomático, ou seja, havia efeito orgânico de origem psicológica: cônscio da sua inocência e 

convicto de que deus colaboraria com a demonstração dela, o réu inocente desenvolvia o resultado 

da incolumidade das mãos por sugestão, em que alguém convence a pessoa de certo efeito, que se 

verifica efetivamente, dado que o organismo reage positivamente às emoções e às convicções 

fortemente emocionais (em suma, às emoções não intelectualizadas ou intelectualizadas).  



 Os canonistas passaram a recusar as ordálias porque lhe reconheciam caráter irracional e 

inaceitável (medida em que eles próprios recusavam a intervenção divina, como forma de 

demonstração da culpa). 

 (Efeito psicossomático é igual a somatização: milagre de deus, cura divina, cura espiritual, 

macumba, despacho no terreiro, feitiçaria, magia negra, praga que se roga a alguém. Em todas estas 

situações, o efeito maligno ou benigno verifica-se porque o indivíduo acredita em que ele acontecerá 

ou em que poderá acontecer, porque o convenceram disto ou porque ele, espontaneamente, assim 

pensa, ou seja, há sugestão (de fora para ele) ou auto-sugestão (de si para si próprio). O efeito não 

ocorre se há impossibilidade orgânica de ocorrer (não se prova a inocência na ordália nem há  

milagre de cura se o paciente padece de lesão irreversível); ele somente ocorre se for puramente 

psicológico.). 

 O processo canônico era formalizado por escrito: documentavam-se por escrito os atos 

judiciais, redigidos por um notário (autor de notas). O autor apresentava as suas razões ao oficial, que 

convocava o réu que, a seguir, apresentava a sua defesa; produziam-se provas; decidia-se. Introduziu-se 

a figura do advogado, profissional que representava a parte. 

 Racionalizaram-se as provas, pela abolição das provas irracionais (ordálias) e pela introdução 

da prova legal, em que a valoração da prova não se dava pelo prudente critério do juiz, porém consoante 

regras estabelecidas legislativamente; a lei atribuia o valor da prova ao invés de o juiz deixar-se 

convencer por uma ou por outra, segundo o seu entendimento íntimo. Como provas, havia o fato notório 

(como o flagrante e a confissão), a presunção de direito (ficção em que a lei atribui às partes certa 

situação, ainda que ela, de fato, inexistisse), prova plena (em que duas testemunhas asseveram dado 

fato), a prova semi-plena (um só testigo), o indício (grau mais baixo de prova e cujo valor dependia da 

sua combinação com outras provas). Admitia-se a tortura para se obter prova, a partir de indício. 

 Os tribunais seculares (da justiça laica, pertencente à alçada das causas não canônicas) adotaram 

as novidades introduzidas pelo direito processual canônico. 

 (Pormenores em O direito na história, de José Reinaldo de Lima Lopes). 

 Leitura suplementar. 

 Como o Decreto entendia a mulher, como pessoa (excertos do Decreto):  

 Cânones do Decreto de Graciano: "Também não é de omitir que algumas mulheres 

celeradas, reconvertidas a Satanás e seduzidas pelas ilusões e fantasmas dos demónios, creem e 

confessam que cavalgavam de noite aquelas bestas, com Diana, deusa pagã, ou com Herodíades, 

e uma enorme multidão de mulheres, viajando no silêncio da noite por muitas terras distantes, 

obedecendo ao seu império e dedicando certas noites ao seu serviço [...] E o próprio Satanás se 

transfigura em anjo da luz para se apossar da mente dessas mulherzinhas [...]" (Decreto, p. II, C. 

26, q. 5, c. 12). 

 Cânones do Decreto de Graciano: "Constata-se que a mulher está sujeita ao domínio do 

homem, não tendo, por isso, qualquer autoridade, nem poder ensinar, nem ser testemunha, nem 

dar fianças, nem julgar; muito menos pode exercer o império". ( Decreto de Graciano, II, C. 34, 

q. V, c. 17.). 

 Santo Agostinho: "a imagem de Deus reside no homem, de modo a que ele seja tido 

como que senhor; de onde alguns deduzem que o homem tem o império de Deus, como seu 

vigário [...] Mas a mulher não é feita à imagem de Deus" (Decreto, 2. p., C. 33, q. V, c. 13). 

 Santo Agostinho: "É da ordem natural em tudo, que as mulheres sirvam os homens e os 

filhos, os pais; pois não constitui nenhuma injustiça que o menor sirva o maior" (1 lib. quaest. 

Genesis, q. 153); Decreto, 2. p., C. 33, q. V, c. 12). 

 Santo Ambrósio: "foi Adão quem foi enganado por Eva e não Eva por Adão. Foi a 

mulher quem o atraiu para a culpa, pelo que é justo que seja ele a assumir a direcção, para que, 

por causa da facilidade das mulheres, não volte a cair" (Decreto, 2. p., C. 34, q. V, c. 18).  

 S. Jerónimo: "como a cabeça da mulher é o marido, mas a cabeça do marido é Cristo, 

toda a mulher que não se submeter a seu marido, isto é, à sua cabeça, torna-se ré do mesmo 



crime do homem que não se submeta a Cristo, sua cabeça [...]. Mesmo as mulheres gentias 

servem seu marido segundo uma lei comum da natureza" (Decreto, 2. p., C. 33, q. V, c. 15). 

 Cânones do Decreto de Graciano: "Qualquer mulher, ainda que douta, não deve ensinar 

em reunião de homens" (Decreto, I, d. 23, c. 20). 

 Cânones do Decreto de Graciano: “As mulheres estão afastadas de todos os ofícios civis 

ou públicos; e, por isso, não podem ser juízes, nem desempenhar magistraturas, nem advogar, 

nem dar fianças, nem ser procuradoras" (Digesto, 50, 17, 2).” 

 

Direito Comercial. 

O direito comercial despontou entre os séculos 12 e 15, com abrangência cosmopolita, ou seja, 

abarcou o mundo então conhecido (Europa, Asia, norte da Africa); regulava as operações 

comerciais presentes nos mercados de bens (coisas que se comprava e vendia) e de dinheiro), 

nas corporações de ofício (associações profissionais, como corporação dos carpinteiros, dos 

silheiros), nas operações bancárias, nos mecanismos de crédito (empréstimos) e de seguros, na 

vida marítima (o direito comercial incluia o direito de navegação por mares). 

 Na expressão lex mercatoria, o substantivo lex não indica lei determinada, porém 

acervo de leis (lex figura, aí, como equivalente de ordenamento); ela equivale à locução direito 

comercial. 

 O direito comercial desenvolveu-se fora da tradição romana, por 2 motivos: 

 1- Os romanos não se haviam dedicado a desenvolvê-lo, por julgarem a mercancia 

indigna do cidadão romano (quirite), posto que este se ocupava do Estado, da guerra, do direito, 

porém não do comércio, atividade que os quirites desdenhavam. Embora o direito das 

obrigações (secção do direito civil) fosse incrementada no direito romano e o comércio envolva 

essencialmente obrigações (contratos), esta parte do direito romano não concorreu para a 

formação do direito comercial tal como o conhecemos; concorreu para a formação do direito das 

obrigações. 

 2- O direito romano foi estudado nas universidades e aplicado nos tribunais; serviu na 

administração do Estado e na resolução de problemas jurídicos, ao passo que o direito comercial 

resultou das necessidades da vida mercantil, que floresceu na Idade Média, em razão das feiras 

que se realizavam nas cidades e do tráfego marítimo com o oriente, de onde se traziam as 

especiarias (noz moscada, cravo, canela, pimenta).  

 

 Cotejos: 

 1) Enquanto o direito romano foi objeto de estudos jurídicos pelos glosadores, 

comentadores e humanistas (nos séculos 12 a 16), o comercial constituiu-se (nos séculos 12 a 

15) com base nas exigências da vida das pessoas. 

 2) O direito comercial divergiu do direito canônico, na medida em que o comércio 

envolvia empréstimos a juros, que aquele vedava, por injunção do evangelho de Lucas 

(“Empresta sem nada esperar em troca”).  

 


