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Pe João Pedro Serra Mendes Bizarro 

Outros docentes/ 

Other academic staff 

 

 

Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) 
 

Pretende-se dar a conhecer o Direito Canónico como uma disciplina autónoma de um ordenamento jurídico 

independente, que contudo, tem uma relevância atual para os futuros juristas portugueses. A sociedade 

portuguesa permanece maioritariamente católica pelo que o conhecimento do Ordenamento jurídico católico 

pode vir a ser uma mais-valia para aqueles que possam querer vir a exercer a prática forense nos Tribunais 

eclesiásticos. 

Para além desta realidade é um útil instrumento para munir os futuros juristas de uma ponte de diálogo para a 

operacionalização e compreensão dos acordos Bilaterais entre os dois Estados (Portugal e Santa Sé). 

As áreas de relevância serão o matrimônio concordatário, o direito processual e administrativo e a gestão dos bens 

temporais. 
 

Learning outcomes of the curricular unit  
 

- The aim is to make Canon Law known as an autonomous discipline of an independent legal system, which, 

however, has a current relevance for future Portuguese jurists. Portuguese society remains largely Catholic, so 

that knowledge of the Catholic legal order can be an asset to those who may wish to practice forense in the 

ecclesiastical courts. 

In addition to this reality, it is a useful tool to provide future jurists with a bridge of dialogue for the 

operationalization and understanding of Bilateral agreements between the two States (Portugal and the Holy 

See). 

The areas of relevance will be matrimonial marriage, procedural and administrative law and the management of 

temporal goods; 
 

 

Conteúdos programáticos 

1. Especificidade do direito canónico 

2. Acordo bilateral Vaticano - Portugal (Concordata 2004) 

3. Organograma do Tribunal Eclesiástico  

4. Causas sob a jurisdição dos Tribunais da Igreja e suas competências 

5. Os processos de nulidade matrimonial 

6. Contenciosos pastorais a determinar decisões hierárquicas administrativas. 

7. Direito processual canónico  
; 

 

Syllabus 
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1. Specificity of canon law 

2. Vatican-Portuguese bilateral agreement (Concordata 2004) 

3. Organization of the Ecclesiastical Court 

4. Causes under the jurisdiction of the Courts of the Church and their jurisdiction 

5. Matrimonial nullity proceedings 

6. Pastoral litigation to determine hierarchical administrative decisions. 

7. Canonical procedural law 

8.  Criminal Law  
 

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular 

O aluno deverá conhecer a especificidade do direito canónico relativamente ao direito positivo dos Estados. 

Neste enquadramento, abordar-se-ão situações pastorais que perpassam a vida das comunidades e instituições 

católicas e que, numa situação conflituosa com a lei canónica, urgem clarificação adequada. O relevo maior vai 

para as causas de nulidade do matrimónio concordatário, dado os seus efeitos civis. Outras áreas serão 

abordadas como os recursos hierárquicos ou um breve aceno ao direito penal. Do empenhamento do aluno em 

servir estas causas pode resultar ser chamado pela Hierarquia a integrar o próprio Tribunal Eclesiástico como 

assessor ou auditor ou juiz.    1000 caracteres disponíveis 
 

 

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives 
 

The student should know the specificity of canon law in relation to the positive law of the States. In this context, 

pastoral situations that pervade the life of Catholic communities and institutions will be addressed and, in a 

situation conflicting with canon law, require adequate clarification. The major relief goes to the causes of nullity 

of matrimonial concordat, given their civil effects. Other areas will be addressed as hierarchical resources or a 

brief nod to criminal law. From the student's commitment to serve these causes it may be that the Hierarchy is 

called to join the Ecclesiastical Court itself as an advisor or auditor or judge. 1000 caracteres disponíveis 
 

 

Metodologias de ensino (avaliação incluída) 

Exposição sistemática dos conteúdos programáticos, sobretudo os presentes no Código de Direito Canónico 

vigente, a fim de desenvolver a capacidade e a praxe de compreender o Código. 

Destaca-se a possibilidade de exercitação prática a partir de casos do Tribunal da Rota Romana ou Diocesanos. 

A avaliação atuar-se-á através de uma prova escrita e/ou de trabalho prático: será avaliada a maturidade do 

estudo, a elaboração pessoal dos argumentos propostos, a capacidade de análise dos textos jurídicos e dos 

conteúdos, a sua relação e correta aplicação dos cânones, bem como a participação competente ao diálogo em 

sala de aula e a colaboração atenta. 

* 50%: avaliação contínua;  

* 50%: exame final 
 

Teaching methodologies (including evaluation) 

Systematic exposition of the programmatic contents, especially those present in the Code of Canon Law, in 

order to develop the capacity and the practice of understanding the Code. 

Of particular note is  to the possibility of practicing practice from cases of the Court of the Roman Rota or 

Diocesan Court. 
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The evaluation will be done through a written test and / or practical work: the maturity of the study will be 

assessed, the personal elaboration of the arguments proposed, the ability to analyze legal texts and contents, 

their relation and correct application of the canons, as well as competent participation in the dialogue in the 

classroom and close cooperation. 

* 30%: continuous evaluation; 

* 70%: final exam) 
 

 

Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos da unidade curricular 
  

A metodologia de ensino e da avaliação está enquadrada com este esquema de docência. Com efeito, tanto nas aulas como nas 
avaliações, o horizonte é o mesmo: o aluno aprende direito canónico para saber como aplicar as leis na vida concreta das instituições 
eclesiais dos católicos de rito latino. 
 

 

Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes 
  

The teaching and assessment methodology is framed within this teaching scheme. In fact, both in classes and in assessments, the 
horizon is the same: the student learns canon law in order to know how to apply the laws in the concrete life of the ecclesial institutions 
of Catholics of the Latin rite. 

 

Bibliografia de consulta (existência obrigatória) / Main bibliography (mandatory existence) 

1. Código de Direito Canónico da Igreja Latina (1983) 

2. Instrução Dignitas Connubii, do Pontifício Conselho para os Textos Legislativos, 25.1.2005 

3.  Carta Apostólica em forma de 'Motu Proprio' Mitis Iudex Dominus Iesus, sobre a reforma do processo 

canónico para as causas de declaração de nulidade do matrimónio no Código de Direito Canónico (15 de Agosto 

de 2015)  

4. Carta Apostólica em forma de 'Motu Proprio' Mitis et misericors Iesus, sobre a reforma do processo 

canónico para as causas de declaração de nulidade do matrimónio no Código dos Cânones das Igrejas Orientais 

(15 de Agosto de 2015)  

5. Colectânea de Documentos do Magistério da Igreja: discursos dos Papas Paulo VI, João Paulo II, Bento 

XVI, Francisco, aos Membros do Tribunal Apostólico da Rota Romana. 

6.       Papale, Claudio, I Processi. Commento ai canoni 1400-1670 del Codice di Diritto Canonico, Città del 

Vaticano 2017. 
7 – Aznar Gil, Fdrederico R., Derecho matrimonial canónico, Vol I; II; III, salamanca: BAC, 2011. 

 


