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RESUMO

A religião, embora passando por transformações históricas, compreende-se como 
uma totalidade que se aproxima do absoluto. Nas sociedades teocráticas, cobre as 
relações materiais e espirituais. Juridicamente, infração e punição situam-se em 
contexto de reciprocidade que abarca todas as esferas existenciais. Na sociedade 
ocidental, no entanto, perdeu o seu império. Todas as relações tomaram-se 
antroponômicas. A religião refugiou-se em uma totalidade espiritual e subjetiva e o 
direito canônico tomou-se de adesão, farto de eximentes e atenuantes, sem força 
coercitiva externa e repleto de discricionariedade judicial. Concomitantemente 
fortaleceu-se a totalidade econômica que subjuga o sagrado, tomando-o um produto 
de mercado. Juridicamente, a religião é remetida também à subjetividade e as 
infrações contra a religião tomam-se contra o sentimento religioso, com sua inerente 
variedade e imprecisão. Ao lado disso, permanece um grave problema filosófico 
pela conjugação da exclusão econômica e coerção penal. Assim, em termos 
específicos, os crimes contra o sentimento religioso merecem hermenêutica própria 
e são indicativos da passagem da teonomia à antroponomia. Por outro lado, não 
escapam do questionamento fundamental sobre a justificativa antropológica da 
punição. Entende-se que ela encontra-se em uma reciprocidade social de 
sustentação prévia e correlata que admite punição àquele que infringir valores que 
lhe são garantidos. Mas, pela exclusão social que ocorre em sociedades como a 
brasileira, cresce um descompasso entre o que se garante ao indivíduo e as 
exigências que lhe são impostas, restando para muitos, apenas a punição. Isso 
acarreta problemas pragmáticos para o combate à criminalidade e de ordem 
filosófica sobre o direito de punir a alguém cujos valores não foram respeitados.
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RIASSUNTO

La religione anche se é passata per trasformazioni storiche, continua ad essere 
concepita come una totalità che si avvicina all’assoluto. Nelle società teocratiche, 
copre le relazioni materiali e spirituali. Giuridicamente, Infrazioni e punizioni si 
colocano in un contesto di reciprocità che attinge tutte le sfere esistenciali. Nella 
società ocidentale, tuttavia, essa hà perso il suo dominio. Tutte le relazioni si sono 
trasformate in antropomorfiche. La religione si é rifugiata in una totalità spirituale e 
soggettiva, e il diritto canonico si é trasformato di adesione, ripleto di dispese e di 
attenuanti, senza forza coercitiva esterna e pieno di discrezione giudiziale. Nello 
stesso tempo si rafforza la totalità economica che sottommete il sacro, 
trasformandolo in prodotto di mercato. Giuridicamente, la religione é affidata alla 
soggettività e le infrazioni contra la religione sono andate contra il sentimento 
religioso, con la sua inerente varietà e imprecisione. Affianco a questa realtà 
permane un grave problema filosofico per la coniugazione della esclusione 
economica e coercizione penai. Cosi, in termini specifici, i crimini contra il sentimento 
religioso meritano ermeneutica propria e sono indicativi di passaggio da teonomia 
alla antroponomia. Dall’altra parte, non sfuggono dal quesito fondamentale sulla 
giustificativa antropologica della punizione. Si capisce che essa si trova in reciprocità 
sociale di sostentazione previa e di correlazione che ammete punizione a coloro che 
infliggono valori che le sono stati assicurati. Ma per l’esclusione sociale che si 
verifica nelle società come quella brasiliana, cresce la divergenza tra ciò che si é 
assicurato alla persona e le esigenze che le sono imposte, rimanendo per alcuni, 
soltanto la punizione. Questo arreca problemi non solo pratici per la lotta contra la 
criminalità ma anche di ordine filosofica sul diritto di punire qualcuno cui valori non 
sono stati rispettati.
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1. INTRODUÇÃO

1.1 Objeto e Método

Os principais crimes contra a religião e o sentimento religioso para a socie

dade guarani, direito judaico antigo, direito canônico e direito penal brasileiro, são 

objetos da presente pesquisa.

Previstos no título V do Código Penal Brasileiro, os delitos que serão anali

sados têm referências antropológicas e históricas muito profundas. Relacionados 

diretamente à religião, carregam características de universalidade e perenidade. 

Daí, buscar-se em outras sociedades e Códigos informações que ampliem e per

mitam comparações sobre o religioso, seus delitos e sanções, para melhor dis

cussão dos crimes contemplados no Código Penal Brasileiro.

O Código utiliza-se da expressão “sentimento religioso”. Mas, tanto na re

flexão filosófica como jurídica o seu significado é de difícil determinação.



Não há dúvidas, no entanto, que o sentimento religioso é uma das mais 

complexas inclinações encontradas no coração humano. Em torno dele reúnem- 

se elevadas aspirações, entusiasmos, curiosidades, interrogações e respostas 

sobre a vida, a morte e o além. Tem sido elemento agregador consistente na 

formação de comunidades e desenvolvimento de solidariedade humana. Parado

xalmente, em sua constelação figuram guerras, massacres, torturas e fogueiras.

Perseguido incansavelmente, ao longo dos séculos para ser aprisionado 

em órgãos institucionais que pretendem exclusividade sobre ele, jamais foi conti

do nos limites estabelecidos. Surgem feiticeiros, apóstatas e hereges. Magos, 

profetas, reformadores, videntes e ateus. Muitos deles dispostos a viver e a mor

rer em defesa de sua transcendentalidade inclusive em relação aos pomposos 

castelos que lhe são edificados

A expressão “sentimento religioso” retrata opção filosófica e antropológica, 

por situar a religião dentre os sentimentos humanos. A proteção aos elementos 

objetivos de função, cultos e objetos não deriva da consistência ontológica atribu

ída aos mesmos, mas da valoração do sentimento humano. O objetivo é protegi

do enquanto reflexo da subjetividade. Significa admitir que o homem fala de si 

mesmo através do objeto. Transparece o humano social na objetividade religio

sa.

Não se assume, nem se nega, qualquer dogma, crença, rito ou objeto sa

grado São eles protegidos enquanto expressão de sentimento humano. Nem se 

afirma a perenidade ou circunstancial idade das representações religiosas. Ga

rante-se sua proteção enquanto expressão social do inegável elemento antropo

lógico perene e universal, integrante da essência humana, que é o sentimento.



Num contexto dualista, não poderia ser diferente. Sendo a religião objeto 

do sentimento, toma-se indiferente, em termos públicos, discutir-se se é verda

deiro ou falso. Coerente ou não. Isto é tarefa racional, própria de filósofos e teó

logos. Não de juristas.

Mas, por outro lado, o sentimento como essência íntima, bem como a ra

cionalidade subjetiva, não podem ser objeto diretamente protegido pelo direito 

sem que tenham uma expressão material. Podem sim, ser preocupação antropo

lógica, religiosa ou psicológica. Tome-se, por exemplo, a questão fundamental 

para todo o sistema religioso, que é a noção de sagrado como Alma, Javé ou 

Deus.

O caminho circunscreve-se. O ponto de partida não pode ser conceituai. 

Sendo a palavra a expressão de um conceito e o conceito o de um objeto, esva- 

zia-se a possibilidade de conceituar a Deus, pela falta do elemento empírico em- 

basador do conceito. O conceito divino não corresponde a um objeto concreto 

que possa ser estabelecido universalmente e o direito fica impedido de proteger 

abstratamente a crença em qualquer divindade. Se houvesse essa solução, che- 

gar-se-ia a um absolutismo religioso que, embora a globalização, não representa 

tendência atual.

Também não é apropriada a vereda da noção da constituição metafísica 

dos entes. Nesta lógica, parte-se da essência para a existência. Novamente, 

não se trata de sentimento, mas de uma concepção racional que se absolutiza de 

forma universal. É o caso das provas da existência de Deus de São Tomás de 

Aquino.



Além disso, pretender regular o sentimento íntimo seria regressar aos mo

mentos de maior arbitrariedade das instituições e negar qualquer possibilidade 

de individualidade ao ser humano. Seria massacrar toda a autonomia e ingressar 

no âmbito de uma moral heterônoma absoluta, confundindo completamente a 

competência jurídica.

Ao direito também não cabe questionar se determinada religião tem origem 

revelada ou sapiencial. Embora classificação procedente da fenomenologia reli

giosa, a terminologia demonstra clara eleição teológica. Afirmar-se que determi

nada religião tem origem revelada é admitir que carrega o privilégio divino que se 

quis fazer conhecer através de textos sagrados, seja o Alcorão ou a Bíblia.

Outrossim, não lhe compete, embora renomados doutnnadores não se fur

tem a isso, a análise psicológica sobre o maior ou menor equilíbrio do crente ou 

ateu, adepto de religião oriunda do oriente ou do ocidente.

Ao direito cabe, isto sim, repita-se, proteger o religioso enquanto inerente 

ao humano.

Mas, portanto, resta um critério valorativo ao direito penal tanto na fase 

constitutiva como de aplicação, em relação às expressões do sentimento religio

so: o critério antropológico humanista. As expressões religiosas que preservarem 

os atributos humanos em conformidade com os parâmetros antropológicos hodi

ernos merecem proteção. Aquelas que, no conjunto do direito, ferirem tipos pe

nais devem ser vedadas e seus agentes punidos Tenha-se presente a manipu

lação, a desprogramação mental ou lavagem cerebral, o estelionato, aliciamento 

de menores e assassinatos ritualísticos.
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Mas, como captar o sentimento religioso como objeto de pesquisa e de 

proteção jurídica?

No presente trabalho busca-se um caminho. A porta de entrada é a análi

se do mundo religioso em diferentes culturas e, às vezes, como no caso das reli

giões históricas, em perspectiva diacrônica. Assim, almeja-se dentro de determi

nadas culturas captar as expressões religiosas, seus elementos jurídicos e infra

ções ao seu sistema. Mas, sempre a partir da objetividade: rito, doutrina e moral, 

coletividade e sagrado.

Considera-se que embora imprecisa, a expressão sentimento religioso 

tem vantagens. Substituí-la por religião ou liberdade religiosa é circunscrevê-la e 

limitar sua abrangência.

No sistema indígena a religião não representa esfera independente ou 

com elementos constitutivos bem determinados. Existem ritos, moral e forte di

mensão comunitária, sem clara divisão de elementos ou explicitações teóricas 

mais desenvolvidas

Concomitantemente, o sistema é altamente coercitivo e agregador, sendo 

toda infração social, também religiosa. Portanto, não se pode falar em liberdade 

religiosa ou de crime contra a religião e a expressão sentimento para poder ser 

utilizada deve ser tomada enquanto compreensão coletiva que se expressa em 

ritos, mitos e tradições.

A contradição terminológica mostra-se mais acentuada quando confronta

da com sistemas religiosos monistas como o judaico ou com a legislação canôni

ca católica. Neles, não se pode falar em crimes contra o sentimento religioso,



mas contra a religião. Não poderia ser diferente. Em ambos, o pressuposto é de 

um sagrado que abarca a totalidade de forma exclusiva e absoluta.

Entretanto, como será desenvolvido ao enfocar-se a hipótese de trabalho, 

monismo judaico e visão de totalidade canônica moderna não se confundem. 

Para o judaísmo o monismo é político, econômico e social. Para o Canônico é 

totalidade subjetiva.

Se a expressão sentimento religioso encontra aplicabilidade limitada e, 

se não se pode claramente delimitar o religioso enquanto instituição em culturas 

indígenas, inclusive em sociedades com sistema religioso bem definido, é inegá

vel a permanência desse sentimento que pode ser de conformação ou rebeldia.

Mas, há uma constante a ser ressaltada. Mesmo que o sistema dogmático 

não esteja claramente delimitado em determinadas culturas, a moral quando ela

borada, aparece, não etiológica mas logicamente, como decorrência da doutrina. 

Em conseqüência, quanto mais rígido o dogma, mais absoluta a moral. Por sua 

vez, o jurídico, aparece como derivativo do moral. Em todas as sociedades com 

características teocêntricas a moral religiosa tende a ser absoluta e o direito, 

quando existe, um derivativo.

Mas, o direito assume a maior relevância por sua explícita força coercitiva 

e por interferência em esferas onde já se esgotaram outros meios que tendem a 

criar a identificação com os padrões estabelecidos. Pode-se chegar à seguinte 

seqüência em sistemas elaborados: dogma-moral-Direito.

Por outro lado, a dimensão funcional da religião aparece paradoxalmente 

próxima no sistema indígena e nas justificativas de proteção do sentimento em 

comentadores do Código Penal de 1940. Na religião indígena, por sua forte rela-
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çâo com as experiências de contingência e impotência que envolvem a morte. 

Nos comentaristas, por seu vínculo, sobretudo com a moral e a paz social.

Uma relação é extremamente problemática ao tratar-se de expressões reli

giosas: a vinculação com o poder.

Toda a visão religiosa tende a ser monista, abarcando todas as esferas da 

existência, do altar ao trono. Assim, acontece na sociedade indígena, na cultura 

judaica e na sociedade medieval. Em relação ao dualismo cristão, ele apenas 

trouxe um dilema, pela separação das esferas materiais e espirituais, sagradas e 

profanas. O dilema vai refletir-se historicamente no direito canônico e nas dispu

tas entre imperadores e papas.

Atualmente, ainda confrontam-se monismo ou dualismo na Igreja Católica. 

Há debates e divergências que se refletem especialmente no direito penal canô

nico, onde busca-se manter coerção. Mas, falta exatamente o elemento que con

substancia a coerção Penal: o poder. Daí, o pouco interesse para essa especiali

dade do direito. Por outro lado, há um património jurídico Penal a ser preserva

do. A solução aproxima-se de um novo monismo. a lei Penal eclesiástica mante

ria sintonia direta com o subjetivismo, mediante sua racionalidade e vontade. Ou 

seja, há integração do individual, do coletivo, do universal e do divino. Só que a 

integração não ocorre através da mediação política, como na Idade Média, mas 

diretamente com a consciência individual. Não por acaso o direito penal canônico 

toma-se um direito de adesão.

Outra questão impõe-se no transcorrer da pesquisa. O sistema jurídico li

beral operou uma revolução copemicana ao tratar dos crimes contra o sentimento 

religioso.



Tanto nos sistemas teocêntricos como no direito canônico o direito é visto 

sob a perspectiva religiosa. A partir da superação do domínio religioso no direi

to, há uma inversão de ótica. O direito passa a construir uma visão sobre a reli

gião. Supera-se a visão instrumental do direito em relação à religião, e a religião, 

mais propriamente o sentimento religioso, passa a ser um objeto para o direito. A 

questão coloca-se de forma diferente: qual a relevância civil do fator religioso 

presente na sociedade? E, como o direito pode proteger o sentimento religioso 

enquanto expressão de subjetividade humana? Por isso, ao lado de um conceito 

técnico, quase químico, que procura ver o religioso por seus elementos constitu

tivos, seja na sociedade ágrafa, seja na visão liberal do Código, toma-se indis

pensável uma noção funcional a partir da seguinte pergunta: Para que serve a 

religião?

Concretamente, pela extensão do objeto, fez-se seleção dos sistemas a 

enfocar. Tratar-se-á do sentimento religioso e infrações religiosas na cultura in

dígena, no direito hebreu, especificamente no Decálogo, no direito canônico e no 

Código Penal. Por outro lado, conforme a cultura, destacar-se-á uma infração 

que, no contexto, aparece como mais relevante.

A seguir explicita-se melhor os sistemas que representarão os contextos 

nos quais serão perscrutados o sentimento religioso e suas infrações.

1. Cultura indígena.

O ponto de partida é o estudo do sentimento religioso na cultura indígena, 

com especial destaque o guarani. Entende-se que as culturas indígenas brasilei

ras são protótipos de sociedades teocráticas ágrafas cujos padrões comporta- 

mentais vinculam-se diretamente às representações religiosas.
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Alguns fatores justificam a opção preferencial pelo estudo do povo guarani.

Dentre os povos não andinos da América do Sul o guarani é o índio mais 

antigo que se perpetua até a atualidade. Desde Ramirez1. em sua carta de 

1528, até manchetes dos jornais dos dias de hoje, a presença desse povo é uma 

constante.

Além disso, é um povo profundamente ligado à formação histórica nacional 

como de todo o Paraguai, de significativas regiões da Argentina, como Corrientes 

e Misiones, do Brasil, especialmente Rio Grande do sul, Paraná, Santa Catarina 

e São Paulo, da Bolívia, sobretudo Santa Cruz de la Sierra e até do Uruguai.

Mas há também um motivo pragmático: a impossibilidade de tratar-se das 

culturas autóctones de forma global, por diversidade, sendo que só no Brasil atu

al existem mais de duzentos povos.

Mas, quem são os guarani?

Descendente direto do tronco tupi, que ocupava o litoral brasileiro à época 

dos descobrimentos, esse grupo formava províncias que abrangiam um território 

que ia desde a costa Atlântica ao Sul de São Vicente até à margem direita do Rio 

Paraguai e desde o sul do Rio Paranapanema e do Grande Pantanal, até as do 

delta, junto a Buenos Aires. Sua população alcançava de um milhão e quinhen

tos mil a dois milhões de pessoas, tendo passado por intensa queda demográfica 

após a colonização.

Após a ocupação européia da Aménca do Sul, províncias inteiras foram 

destruídas por guerras, maus tratos, epidemias e cativeiro. Muitos foram absorvi

9
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rio platense, pp 91-ltk..
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dos pela mestiçagem, outros reduzidos por Franciscanos desde 1580 e Jesuítas 

a partir de 1609. Alguns povos conseguiram sobreviver livres, longe dos centros 

civilizados e, sendo raramente visitados, conservam seus hábitos até hoje. Estes 

constituem os Kaiguá, que se subdividem em Mbyá, Avá-Katú-Eté e Pai-Tavyterã.

Atualmente encontram-se guarani, sobretudo em regiões da fronteira, no 

Paraguai, Argentina, Brasil e Bolívia. Apresentam índice demográfico relativa

mente elevado, sendo que os Pai-Tavyterã (ou Kayová) são uns dezessete mil, 

entre o Paraguai e o Brasil. Os Avá-Katú-Eté (ou Chiripá), são em tomo de oito 

mil, também divididos entre o Paraguai e o Brasil. Os Mbyá são aproximadamen

te doze mil, distribuídos entre Argentina, Paraguai e Brasil. Por fim os Chirigua- 

nos que chegam a mais de sessenta mil e vivem na Bolívia e fronteira do Para

guai e Argentina.

A bibliografia sobre os guarani, no seu estado atual é enorme. Bartomeu 

Melià, em obra de 19872, indica nada menos que 1163 escritos catalogados. Di

ante dessa selva de papel, o capítulo sobre cultura guarani, representa clara op

ção ideológica e metodológica do autor da pesquisa. O aspecto jurídico será en

focado em um modo de aproximação etno-histórico que, por sua intencionalidade, 

visa a compreensão do sentimento religioso a partir do modo de ser do índio. 

Nesta perspectiva, três são as fontes documentais pesquisadas: Crônicas de 

Descobertas e Viagens, Documentos Missionários e Literatura Antropológica. Na 

introdução, serão citadas apenas as obras consideradas essenciais na condução 

da pesquisa.

2 Bartomeu Melia. Marcos Vinicius de almeida Saul e Valmir Francisco Muraro. O  Guarani; uma bibliogra
fia etnológica. Santo Angelo, fundação Missioneira de Ensino Superior, 1987.



11

a. Crônicas de descoberta e viagens.

As primeiras notícias etnográficas sobre os guarani aparecem com as ex

pedições do Rio de la Plata e a conquista do Paraguai. O conquistador espanhol 

apresenta o guarani como eventual aliado político e social e, economicamente, 

como fornecedor de alimentos. Embora breves e esquemáticas, as notícias retra

tam características fundamentais do modo de ser guarani que pesquisas posterio

res virão confirmar. Da literatura espanhola deste período, a principal obra é a 

de Alvar Nunez Cabeza de Vaca3, na qual relata a viagem da costa do Atlântico 

ao Paraguai, percorrendo dois mil e quatrocentos quilômetros, de Santa Catarina 

a Asunción, passando pelo Paraná.

Do lado português aparecem informações, sobretudo a respeitos dos tupi- 

nambás, cujo tronco é o mesmo tupi, em cronistas como os franceses André The- 

vet4, Jean de Léry5, o alemão Hans Staden6 e os portugueses Pêro Magalhães de 

Gândavo7 e Gabriel Soares de Souza8.

b. Documentos missionários.

Os missionários Franciscanos e Jesuítas conviveram intensamente com os 

guarani no período colonial. Os documentos produzidos são marcados pela in

tenção de conversão dos indígenas. Embora a intenção comum, os documentos 

apresentam-se diversificados por características próprias de cada autor e pela

3 Alvar Nunez Cabeza de Vaca. Naufragios v comentários. Madrid, 1971.
4 André Thevet. Singularidades da França antarctica a que outros chamam de América. São Paulo, Compa
nhia Editora Nacional, 1944
3 Jean de Léry. História de unta viagem feita à terra do Brasil. São Paulo/Rio de Janeiro, Companhia Edi
tora Nacional, 1926.
° Hans Staden. Meu cativeiro entre os selvagens do Brasil. Rio de Janeiro, Companhia Editora nacional, 
1945.

Pedro de Magalhães de Gândavo. Tratado da Província do Brasil. Rio de Janeiro, Instituto Nacional do 
Livro, 1965.
8 Gabriel Soares de Souza. Noticia do Brasil. São Paulo. Martins Editora, 1945.
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destmação do escrito. Algumas vezes transparece admiração e entusiasmo. Ou

tras, escândalo e indignação com o modo de ser e viver guarani.

Sobre o indígena no Brasil, busca-se informações nos padres José de An- 

chieta,9 Simão de Vasconcelos10 e Manuel da Nóbrega.11

Da literatura de origem espanhola, valendo-se com freqüência dos relatos 

reproduzidos nos Manuscritos da Coleção de Angelis12, destaca-se principalmen

te o Padre Antonio Ruiz de Montoya13 que, ao lado da preocupação pastoral, de

monstra autêntico interesse pelos costumes indígenas da época.

Outros documentos são do maior interesse sobretudo no aspecto da con

tradição que se estabelece no confronto entre missionários e feiticeiros. É o caso 

do Padre Martin Xavier Urtasún14 que relata viagem de Asunción ao Paranapa- 

nema em 1612. Também da Carta Ânua do Padre Nicolás Mastrillo Durán,15 que 

registra informações sobre chupadores e lenda de São Tomé. E de um docu

mento atribuído a um Jesuíta Anônimo,16 de 1620, que relata a fundação de A-

9 Joseph de Anchieta. Cartas; correspondência ativa e passiva. Sâo Paulo, Loyola. 1984.
10 Simão de Vasconcelos. Crônica da companhia de Jesus. Petrópolis, Vozes, 1977.
11 Manoel de Nóbrega. Cartas do Brasil (1549-1560). Rio de Janeiro, Academia Brasileira de Letras, 1931.
12 Manuscritos da Coleção de A ngelis. I; Jesuiítas e bandeirantes do Guairá, (1549-1640). Introdução, notas 
e glossáno por jaime cortesão. Rio de Janeiro, Biblioteca nacional, D ivisão de Obras Raras e Publicações, 
1951
Manuscritos da Coleção de A ngelis IV; Jesuitas e  bandeirantes no Uruguai (1611-1758). Introdução, notas 
e sumário de Helio Viana, Rio de Janeiro, Biblioteca nacional, 1970.
13 Antonio Ruiz de Montoya. Conquista espiritual feita pelos religiosos da companhia de Jesus nas Provi- 
incias do Paraguai. Paraná. Uruguai e Tape. Porto alegre, martins livreiro Editor, 1985.
14 Martin Xavier Urtasún, carta relatando a viagem desde Asuncion às reduções do Paranapanema, Pueblo 
de S Ignacio, 6 -VII-1612. In: MCA 1, pp. 144-148.
15 Nicolás Mastrillo Durán. Carta ânua em que dá conta do estado das reduções da Província do Paraguai 
durante os anos de 1626-1627, na parte que diz respeito ás reduções do Guairá, Córdova, 12 de novembro 
de 1628. In: MCA I, pp. 203-258.
10 Jesuíta Anônimo, Informe sobre as cidades do paraguai e do Gauirá; espanhóis, índios e mestiços, De
zembro de 1620. In: MCA I, pp. 163-173.
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sunción. Por fim, das Cartas Ânuas do Paraná e Uruguai de 1634,17 que retratam 

atitude fatalística do indígena frente à morte.

Os documentos missionários são os mais importantes da literatura antiga 

sobre a compreensão e expressão do sentimento religioso indígena. O missioná

rio sempre estava interessado nos aspectos fundamentais da cultura religiosa 

indígena que representavam o ponto de partida para conduzir à conversão os 

nativos.

c. Literatura antropológica.

A seleção da literatura antropológica tem parâmetros bem determinados: 

autores que procuram falar a partir da experiência indígena. Pesquisadores cujo 

ponto de vista deixa de ser apenas o do homem civilizado, para ser também, e 

sobretudo, o do índio.

O primeiro é Kurt Nimuendajú Unkel,18 autodidata alemão que veio ao Bra

sil no início deste século e convivendo com os apapocuva-guarani tomou-se um 

marco para o conhecimento da cultura tribal, sendo inclusive rebatizado pelos 

indígenas, quando recebeu o nome de Nimuendajú.

No Paraguai coube a León Cadogan,19 autodidata como Nimuendajú, im

primir novos rumos à etnologia guarani. Dedicou ele muitos anos de sua vida aos 

mbyá, recolhendo grande cabedal de textos e ensinamentos míticos e religiosos 

Foi um homem comprometido vitalmente com os destinos do guarani paraguaio.

1' Cartas Anuas das reduções do Paraná e Uruguai de 1634, Santos Mártires de Caro. 21-IV-1635 In 
MCA IV, pp. 80-144
18 Curt Nimuendajú Unkel. A s lendas da criação e destuição do mundo com o fundamentos da religião Apa- 
pocuva-Guaram São paulo, HUCITEC, F.DUSP, 1987.

19 León Cadogan. Ayvu Rapyta; textos m íticos de los Mbyá-Guarani dei Guaírá. Boletim n.° 227 da Facul
dade de filosofia. Ciências e Letras da Universidade de são paulo, São Paulo, 1959.



Discípulo dos sábios da comunidade foi julgado digno de ser um daqueles que 

“sentam junto aos fogões”, onde são transmitidos ensinamentos dos antepassa

dos. Também ele recebeu seu nome indígena, que manteve em segredo até o 

final de sua vida: Tupã Kuxuví Vevé. Cadogan escutou a palavra guarani, estu- 

dou-a profundamente e com ela esculpiu sua forma de ser.

Egon Schaden20 teve trajetória acadêmica. Professor da Universidade de 

São Paulo, uniu a atividade docente ao convívio com os apapocúvas de Araribá, 

onde ouviu pregações, participou de cantos e danças rituais e teve a experiência 

da amizade dos “pai” que eram seus informantes.

Por fim, Bartomeu Meliá, jesuíta que desde 1954 dedica-se ao estudo da 

língua guarani, sendo autor de fecunda produção intelectual. Discípulo e colabo

rador de León Cadogan, continua sua obra no campo da pesquisa etnográfica e 

na defesa dos povos indígenas do Paraguai, Brasil, Argentina e Bolívia. É, entre 

os vivos, o que tem melhor conhecimento da cultura guarani.

2. O povo hebreu.

A segunda referência histórica para os crimes contra o sentimento religio

so, é do Oriente Antigo, especialmente a religião de Israel. Também recolhe-se 

informações da Babilônia de Hamurabi e do Egito dos Faraós.

O povo hebreu teve origem semítica e, como os acadianos, os amorreus, 

os bibilônicos e os fenícios, manteve profundo vínculo com o deserto arábico.

14

20 Egon Schaden. Aspectos fundamentais da cultura guarani. São Paulo, Difusão Européia do Livro, 1962.
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Biblicamente, a formação do povo hebreu inicia-se com Abraão, que teria 

migrado para a Palestina na época em que reinava na Caldéia o grande Rei Ha- 

murabi (1728-1686 a.C.). Por quatrocentos anos, foi povo agrícola e nômade. 

Fixa-se, então no Egito, de onde é expulso e conduzido pelo deserto através de 

seu grande líder, Moisés.

Num período de transição entre o Egito e o retorno à Palestina, elabora-se 

ampla legislação, na qual inclui-se o Decálogo.

A importância da cultura religiosa oriunda do povo hebreu, pode ser per

cebida na clássica afirmação de que da Grécia procede a filosofia, de Roma o 

direito e de Israel a religião. Indiscutível que todo o Ocidente é tributário do sis

tema religioso judaico. O berço de todo o Cristianismo, independentemente de 

suas subdivisões, é o Judaísmo.

Um dos aspectos fundamentais que se desenvolve na religião hebraica é 

sua antropologia. Apesar de sua consistência, talvez seja a dimensão menos 

privilegiada pelo ocidente que assumiu através de Santo Agostinho e Tomás de 

Aquino uma visão dualista do ser humano, de procedência grega. Um dos princi

pais resgates da Filosofia da Libertação foi exatamente a noção unitária de ser 

humano e da história em notável retomo às fontes da religião cristã. É a partir da 

noção unitána humana e cósmica que se pode pensar a legislação hebraica.

Por outro lado, a própria legislação hebraica, sobretudo o Decálogo, tor

nou-se a síntese legislativa religiosa de maior adesão entre os povos. Mais que 

isso: é um Código protótipo. Quando confrontado com as sínteses legislativas de 

outros povos constata-se características de universalidade.
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Além do decisivo argumento específico sobre a importância do Decálogo 

no judaísmo e cristianismo, o contexto literário e histórico dessa legislação retira 

toda arbitrariedade interpretativa que a coloca como chave de leitura para toda a 

Bíblia. Isso fica suficientemente demonstrado na literatura filosófica e teológica 

que se desenvolve na América Latina, como por exemplo, em Clodovis Boff, Le

onardo Boff21 e Dom Pedro Casaldáliga.22

A pesquisa sobre a religião de Israel tem sido desenvolvida amplamente 

tanto na teologia judaica como cristã. Impossível adentrar ao tema do sentimento 

religioso e crimes correlatos sem definir claramente a senda a ser percorrida, sob 

pena de perder-se em um infinito amaranhado literário. De outra parte, há algu

ma vantagem em relação à investigação sobre a temática indígena: a existência 

de um texto fundamental, assumido tanto por judeus como cristãos, que é a Bí

blia. Diante disso, a opção feita comporta três fontes principais:

a. No aspecto antropológico, assume-se a visão de ser humano que se de

senvolve na Filosofia e Teologia da Alemanha e da América Latina. Num proces

so seletivo, destacam-se os seguintes autores: Jürgen Moltmmann23 e Enrique 

Dussel.24

b. Análise direta dos bíblicos.

Da Bíblia, que por si só representa uma coleção de livros de diferentes é- 

pocas, privilegia-se o Livro do Êxodo, parte da Torá, onde são apresentadas cen

21 B off Leonardo e B off Clodovis. Da libertação -  O teológico das libertações sócio-históricas. Petrópolis. 
Vozes. 1979.
22 Pedro Casaldáliga. O cativeiro com o chave de leitura da bíblia. Petrópolis, Vozes, 1994.
23 Jürgen Moltmmann. Doutrina ecológica da criação; Deus na criação. Petrópolis, Vozes, 1982.
2J Enrique Dussel. Ética da libertação na idade da globalização e exclusão. Petrópolis, Vozes, 2000.
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tenas de normas, dentre as quais o Decálogo. Busca-se, também, fazer-se rela

ção com o Egito, através do Livro dos Mortos,26 e com a Babilônia, através do 

Código de Hamurabi.26

O Livro dos Mortos é uma síntese da compreensão egípcia sobre a morte, 

elaborada a partir de compilações de poemas, fórmulas mágicas, litanias e hinos 

religiosos encontrados dentro dos túmulos ou nos sarcófagos junto aos corpos 

mumificados. No Livro dos Mortos, numa visão pregressa, rememora-se em ses

são de julgamento final, um vasto Código místico observado pelo fiel.

O Código de Hamurabi, do século XVIII a.C., portanto, muito anterior ao 

Êxodo, servirá de referência comparativa dos crimes religiosos estabelecidos no 

Decálogo Judaico.

A interpretação dos textos originais será sempre à luz da literatura atual, 

sobretudo exegética, com fundamento em autores como André Chouraqui27 e Te- 

odorico Ballarini.28 Também busca-se informações em textos teológicos sobre os 

mandamentos, em autores como Walter Harrelson29 e interpretações talmúdi-

cas.30 31

3. Direito Canônico.

25 Budje Ernest Alfred W allis (compilador). O livro egípcio dos mortos. São Paulo, Pensamento, 1985-
1993 .

20 Jaime de Altavila. Origem dos Direitos dos povos. São Paulo , ícone, 1989.
2' André Chouraqui. A  bíblia. Nom es (Êxodo). Rio de Janeiro, Intago, 19%
28 Teodorico Ballarini. Introdução à bíblia com antologia exegética. Petrópolis, Vozes, 1968-1983.
29 Walter Harrrelson. Os dez mandamentos e os Direitos humanos. São Paulo, Paulinas, 1987.
30 José Peres. Talmud. São Paulo, Edições Cultura, 1942.
31 J. Gutnsburg. Histórias do povo da bíblia; relatos do Talmud e do Mídrasc. São Paulo, Perspectiva,
1967 .



A terceira referência representa a maior expressão jurídica cristã e uma 

das mais discutíveis faces do cristianismo: o Direito Canônico.

A relação entre religião e poder sofre grande modificação com o cristia

nismo. Política e fé estavam unidas no judaísmo. A partir de Jesus Cristo 

caracteriza-se oposição. Jesus opõe-se aos sistemas constituídos o que vai 

resultar em sua morte. Ao ingressar em Roma o cristianismo o faz como religião 

clandestina e assim permanece até à época do imperador Constantino, no 

século IV. Mas, a relação cristianismo e poder não se resolve com o Imperador 

Constantino, ou sequer com Teodósio que o toma religião oficial em 380. A 

história será de harmonia, divergências e oposições, até os dias atuais.

O Direito Canônico reflete historicamente essa ambigüidade. Desde seu 

surgimento em 325, no concílio de Nicéia, faz-se oposição entre cânones, como 

regras religiosas e nomoi, como leis civis.

A antropologia subjacente ao Direito, a partir de Agostinho de Hipona32 

com a doutrina das duas cidades, mais vai ressaltar a dialética das duas dimen

sões, partes de uma mesma totalidade. Tomás de Aquino,33 mantém o princípio 

de que o homem é corpo e alma em unidade substancial. Ou seja, permanece a 

dicotomia. Da conflitiva visão dicotômica de origem grega e assumida pelo cristi

anismo através de seus filósofos é possível que se tenha engendrado a separa

ção completa dos poderes religioso e civil do século XIX.

18

32 Santo Agostinho. A cidade de Deus, contra os pagãos. Petrópolis, Vozes, 1990-1991. 2. v.

3' Tomás de Aquino. Suma Teológica Porto Alegre, E. S. de teologia S. Lourenço de Brindes, 1980



O Direito Canônico é a visão da Igreja sobre o Direito e, especificamente, 

sobre as infrações religiosas. Significa afirmar, que é a partir de um sistema reli

gioso que intrinsecamente considera-se portador das verdades transcendentais e 

que, portanto, carrega características dogmáticas de exclusividade, que se apre

senta um conjunto de normas constitucionais, administrativas, processuais e pe

nais, destinadas a todos em determinados períodos e aos seus adeptos a partir 

de 1917. Portanto, justifica-se plenamente o título, delitos contra a religião, tanto 

no Código de 1917, como no de 1983

Materialmente, o Direito Canônico identifica-se com a teologia. Formal

mente, é constituído por normas positivas emanadas da autoridade eclesiástica, 

fundamentadas no Direito Divino. Mas, não há pretensão teológica de que o Di

reito concreto possa exaurir a substância do Divino, que por essência é inexaurí

vel e infinito, enquanto as expressões humanas que se manifestam no elabora

ção jurídica são sempre limitadas. A certeza do Direito permanece na convicção 

de tratar-se de, embora limitada, expressão do divino concretizada legitimamente.

As expressões jurídicas são produzidas sob condicionamentos históricos, o 

que produz modificações. As modificações são evidentes tanto sob olhar inter

no, do crente, como externo, sob enfoque de pesquisa.

Diante disso, a análise do Direito Canônico deve incluir três dimensões: 

histórica, antropológica, e exegética.

Embora as dificuldades atuais do Direito Penal, a ovelha negra do sistema 

Canônico, por evocação de atrocidades em seu nome cometidas, há um cabedal 

que não pode ser olvidado no conhecimento jurídico em geral. Isto pode ser a

1 9
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firmado desde o conceito de delito, visão e aplicação das penas, além dos tipos 

específicos dos crimes contra a religião.

As fontes documentais sobre o Direito Canônico são de três procedências:

a. Obras sobre história do Direito Canônico.

A codificação do Direito Canônico só ocorreu no século XX. No entanto, 

desde o surgimento do cristianismo, um conjunto de normas, às vezes esparsas, 

outras sistematizadas, foi se desenvolvendo na instituição religiosa. Dentre os 

documentos alguns são fundamentais para entender-se o espírito e o desenvol

vimento do Direito no transcorrer dos séculos. Assim a Didaqué,34 ou Doutrina 

dos Doze Apóstolos e os escritos dos Padres da Igreja,35 36 como Origines,37 Hi- 

pólito e Tertuliano, para os primeiros séculos da cristandade, e que encontram-se 

disponíveis em língua portuguesa. Registros sobre os Concílios de Elvira, Nicéia 

e Toledo; sobre heresias como o Donatismo e o Arianismo, inseridos em obras de 

história da Igreja.38 39 Mas, sem dúvida, mais importante, é a específica sobre a 

históna do Direito Canônico de Maurilio Cesar de Lima40 e a tese do Doutor Nilo 

Batista41 na o qual o jurista coloca o Direito Canônico como uma das matnzes do 

sistema Penal brasileiro.

34 Didaqué; o  catecismo dos primeiros cristãos para as comunidades de hoje. São Paulo. Paulus. 1989
35 Fernando Figueiredo. Curso de teologia patrística, a vida da Igreja primitiva. Petrópolis, Vozes, 1990.
30 Cirilo Folch Gomes. Antologia dos santos padres, páginas seletas dos antigos escritores eclesiásticos. São 
Paulo, Paulinas, 1979.

Origen. Contre C else. Paris, Éditions du Cerf, 1967-1972.
38 Jean Daníélou e Henri Marrou. Nova história da Igreja. Petrópolis, Vozes, 1984
34 Pierre Pierrard. História da Igreja. São Paulo, Paulinas, 1982.
40 Maurilio Cesar de Lima. Introdução à história do Direito Canônico. São Paulo, Loyola, 1999.
41 N ilo Batista. Matrizes ibéricas do sistema Penal brasileiro. Rio de Janeiro, Instituto Carioca de Crimino
logia, Freitas Bastos, 2000
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No aspecto processual, o Malleus Maleficarum,42 apresenta significativas 

informações tanto sobre fundamentos filosóficos como procedimentos desde a 

investigação até o cumprimento das penas em relação às feiticeiras, do período 

inquisítorial.

b. Textos Filosóficos.

Dois filósofos marcam de forma insuperável todo o Direito Canônico: Santo 

Agostinho e São Tomás de Aquino. A De civitate Dei, e a Suma Teológica esta

rão presentes na determinação do conceito de delito, na discussão sobre a rela

ção do poder religioso e civil e, até, nos fundamentos para punição de hereges e 

bruxas.

c. Códigos de Direito Canônico.

Os dois Códigos, o de 1917 e o de 1983, serão objeto direto de consulta. 

Os institutos penais serão hauridos dessas duas fontes a partir de exegese e 

consulta a intérpretes, como Antonio Calabrese,43 Francesco Coccopalmerio.^e 

Dadeus Grings.45

4. Crimes contra o sentimento religioso nos Códigos penais brasileiros. 

Neste capítulo há uma inversão em relação aos anteriores. Nos dois pri

meiros, cultura guarani e Direito hebreu, não há propriamente distinção entre po

deres religiosos e civis. Em ambos imperam visões monísticas. No Direito Ca

nônico, há um limitado dualismo com conseqüente instabilidade, o que conduz a 

uma oscilação histórica nas relações de poderes. No Direito Penal moderno, é o

42 Henrich Kramer e James Sprenger. O martelo das feiticeiras. Rio de Janeiro, Rosa dos Tempos, 1993.
13 Antonio Calabrese. Diritto Penale canonico. Cidade do Vaticano, Libreria Editnce Vaticana, 19%.
44 Francesco Coccopalmerio. O Direito Penal da igreja; reflexões e propostas, in : Problemas e perspectivas 
de Direito Canônico. São Paulo, Loyola, 1995.
45 Dadeus Grings. A ortopraxis da igreja, o  Direito a serviço da pastoral. Aparecida, Santuáro, 1986.



Estado laico que legisla sobre a religião. É o âmbito do chamado Direito eclesi

ástico46 em sua acepção moderna, de Direito estatal de normatividade sobre ma

téria religiosa.

O Direito eclesiástico manifesta a sua incompetência em matéria religiosa 

enquanto determinação ritual, moral ou dogmática. Reconhece, isto sim, o ser 

humano como capaz de liberdade frente às múltiplas manifestações de cunho 

místico. Não é, portanto, o Direito do Estado regalista ou teocrático. Mas, pro

priamente do Estado dualista que reconhece a relevância civil do fator religioso 

presente na sociedade.

A relação do Direito Penal brasileiro com a religião será tratada a partir de 

dois enfoques distintos por imposição fática. Inicialmente, no Brasil colônia em 

contexto de padroado, a religião encontra-se inserida como um dos baluartes do 

poder político. Sua importância é marcante na formação da mentalidade juridica 

brasileira, até pelo longo período em que esteve em vigor.

As Ordenações Filipinas que constituíram a legislação Penal brasileira 

durante a colonia, devem ser incluídas entre as leis monárquicas que resulta

vam do crescimento do poder estatal diante dos feudos, das comunas, facções e 

da própria Igreja na Europa.

O fortalecimento das monarquias, no entanto, não divorcia os poderes polí

ticos e eclesiais. Ao contrário, os poderes do rei são reafirmados como de origem 

divina e erigidos como instrumentos para propagação e manutenção da religião 

hegemônica. Nas América dos descobndores domínio político e religioso, atra
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vés do rei e do missionário, súditos para o rei e almas para Deus, constituem fa

ces de uma mesma totalidade.

No aspecto legislativo, através das Ordenações Filipinas que vigoraram 

no Brasil de 1643 até o Código Criminal do Império de 1830, impõe-se forte cará

ter dogmático, exclusivista e místico. Punia-se a heresia, a blasfêmia, a aposta

sia, a feitiçaria e até a benzeção de cães sem licença de El Rei e dos prelados.

O Código Criminal do Impéno, que inicia legalmente a distinção entre os 

poderes, em certos limites, contrapõe-se às Ordenações. Mantém, no entanto, o 

catolicismo como religião do Estado ao lado da liberdade privada de culto.

Além da exegese legal, busca-se entender o contexto do padroado no Bra

sil Colônia, como um dos determinantes do jurídico. Dito de outra forma, com

preender o sentimento religioso que se pretendia expressar na legislação. Ou, a 

legislação era apenas um elemento ideológico para impor, pela força, uma hege

monia político-religiosa?

É a partir da República que almeja-se concretizar um divórcio entre aquela 

que era a religião oficial e o estado liberal. É um divórcio litigioso, com acusa

ções mútuas, perseguições e cadeia. Nele não faltou o componente da discórdia 

sobre a partilha dos templos, ermidas e santuários. Na denominação eclesiástica 

é a “Questão religiosa” cujos efeitos são sentidos desde 1850 até 1930.

Na legislação criminal o período de ruptura é retratado na relativização de 

todas as religiões. O Código de 1890, insere, insistentemente, no capítulo “Dos 

crimes contra o livre exercício dos cultos”, o pronome “qualquer”, derivado do 

querer, que remete à vontade pessoal e ao indeterminado. Assim, ultrajar qual
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quer confissão ou usar de ameaças contra ministros de qualquer confissão religi

osa (Arts. 185 e 187).

Mas, o dualismo religião oficial e Estado vai sofrer alteração a partir do 

projeto de uma nova cristandade para toda a América latina, visando um huma

nismo integral. Incentiva-se os católicos à participação cultural, política e jurídi

ca. E é do contexto de reaproximação que emana o Código de 1940, com um 

discurso teórico piedoso sobre a religião, ao mesmo tempo em que se busca res

guardar a autonomia dos poderes.

A questão que se coloca sobre a atualidade é sobre a intervenção Penal 

em relação ao contexto de multidiversidade e globalização religiosa. Diante dis

so, busca-se definir alguns traços do sentimento religioso hodierno e as possibi

lidades e limites do Direito Penal a ele concernentes. Assim, o capítulo recorre a 

uma bibliografia histórica, filosófica, teológica e jurídica conforme especificação 

seguinte.

1.Sobre o período colonial:

a. Obras que tratam do contexto religioso colonial. Muitas publicações de 

história da Igreja e da teologia na América retratam a cristandade ou padroado no 

Brasil. Dentre os autores, destacam-se Riolando A zz i47 Eduardo Hoomaert48 e 

José Oscar Beozzo.49

4 Riolando Azzi. A  cristandade colonial; um projeto autoritário. São Paulo, Paulinas. 1987
48 Eduardo Hoomaert (coord). Historia da igreja no Brasih ensaio de interpretação a partir do povo. Petro- 
polis, Vozes, 1983.
49 José Oscar Beozzo (coord ). Historia da igreja no Brasil: Segunda época -  Século X IX . Petrópolis, Pauli-
nas/vozes, 1985
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b. Exegese direta das Ordenações e consulta a comentanstas como José 

Henrique Pierangelli, 50 e Walter Vieira do Nascimento.51

2. Período Imperial e republicano.

Há dois direcionamentos das considerações sobre fenômeno religioso na 

atualidade.

Uma que ecantada descreve e analisa a diversidade religiosa como um re

tomo ao sagrado. Parece haver uma comemoração de vitória sobre as previsões 

de fracasso das religões sob o jugo das ciências em diversas áreas do saber. 

Nesse sentido toma-se importante a obra de origem italiana de Stefano Martel- 

li52 e. no Brasil os diversos estudos e documentos da Conferência Nacional dos 

Bispos do Brasil.53

Outra que se insere no centro de nossa hipótese: com o abandono da tota

lidade religiosa, impera outro determinante universal que é o econômico. Parado

xalmente, o monismo econômico é excludente, da mesma forma que o monismo 

religioso que tinha seus feiticeiros e bruxas. Amparam a hipótese autores como 

Rubem Alves,54 Franz Hinkelammert,55 e Enrique Dussel.56

b. Por fim, um exame crítico dos crimes contra o sentimento religioso no 

Código Penal de 1940. Percorre-se escritos de vários doutrinadores e comenta

50 José Henrique Pierangelli (coord). Códigos Penais do Brasil. Bauru. Editora Jalovi LTDA.. 1980.
51 Walter vieira do Nascimento. Lições de história do D ireito. Rio de janeiro, forense, 1998.
,2 Stefano Martelli. A  religião na sociedade pós-modcrna São Paulo, Paulinas, 1995.
43 CNBB. A Igreja Católica diante do pluralismo religioso no Brasil. São Paulo, Paulinas, 1991/1993/1994.
54 Rubem Alves. O suspiro dos oprimidos. São Paulo, paulinas, 1984

55 Franz Hinkelammert. As armas ideológicas da morte. São Paulo, Paulinas, 1983.
5t> Enrique Dussel. Ética da libertação na idade da globalização e da exclusão Petrópolis, Vozes, 2000.
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dores. Mas, alguns autores marcam fortemente o referencial de análise. Da 

Espanha, o verdadeiro tratado de Direito Eclesiástico, sobretudo o capítulo sobre 

a tutela Penal do Direito de liberdade religiosa57; no aspecto constitucional, a dis

sertação de mestrado de Jónatas Eduardo Mendes Machado,53 que correlaciona 

os Direitos da verdade e os Direitos do cidadão; dentre os autores nacioanis, há 

destaque especial, após múltiplas leituras, ao Doutor Nelson Hungria,59 com seu 

entusiástico discurso sobre a importância da religião que, sem dúvida, retrata o 

espírito no qual foi elaborado o Código atualmente em vigor.

1.2 Crimes Contra a Religião e o Sentimento Religioso

Em sociedades teocráticas, em diferentes níveis, toda violação jurídica ou 

moral consiste também em infração religiosa. Ao inverso, muitas violações religi

osas consubstanciam infrações jurídicas passíveis de punição.

Esta união é mais perfeita em sociedades ágrafas, como a guarani, em que 

toda a compreensão existencial do permitido e proibido decorre de animismo que 

integra a totalidade. Em conseqüência, não se toma possível qualquer distinção 

entre crimes religiosos e não religiosos e, muito menos, entre pecado e crime.

Já numa sociedade teocrática como a judaica da época dos mandamentos, 

embora permaneçam inseparáveis as noções de pecado e crime, torna-se possí

5 W  Tratado de derecho eclesiástico. Instituto Martin de Azpilcueta, Facultad de Derecho Canónico, 
Umversidad de Navarra, Navarra, I994.
,s Jónatas Eduardo Mendes Machado Liberdade religiosa numa comunidade constitucioanl inclusiva, dos 
Direitos da verdade aos Direitos do cidadão. Coimbra. Coimbra Editora, 1996.
59 Nelson Hungria. Comentários ao Código Penal. Rio de Janeiro, Revista Forense 1956.



vel distinguir, a partir da exegese direta do Decálogo, violações que se referem 

diretamente a Deus e outras cujo núcleo volta-se para o regulamento das rela

ções sociais.

No Direito Canônico medieval evidencia-se claramente a distinção entre 

pecado e crime. No entanto, considera-se que, embora nem todo o pecado seja 

crime, pois diz respeito à consciência individual, todo o crime é também um pe

cado. Por isso na Penalização dos crimes, ressalta-se o aspecto de arrependi

mento e penitencial, tanto na via processual como de execução da pena, justifi

cando-se a denúncia de suspeitos como dever de consciência cuja omissão re

sultava em ameaça eterna, a tortura para a confissão e a pena como meio expia

tório das culpas para conseguir o perdão divino. O pano de fundo teológico é 

uma soteriologia na qual os pecados reparam-se com o sofrimento penitencial do 

pecador.

Quando a compreensão é de que os crimes são contra Deus, estabelece- 

se uma desproporção de polaridade entre o dever de punir e o pretenso crimino

so. Sendo o absoluto a justificativa da punição, em decorrência, a pena pode ter 

caráter absoluto. Diante do absoluto não há exageros possíveis. Sequer a morte 

do filho Jesus, foi poupada pois, considerada indispensável para reparar ofensas 

a Deus Daí a engenharia medieval estar respaldada para construção de requin

tados instrumentos de tortura e o caminho da morte do condenado ser o mais 

doloroso possível, em uma pena com caráter retributivo de infração que atingia 

diretamente o sagrado.

A abrangência dos crimes Canônicos medievais é bastante ampla. Há os 

Delicta mere ecclesiastica contra a fé, o estado pontifício e a administração ecle
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siástica: os crimes sexuais contra a relação sexual lícita (fornicatio, stuprum, 

concubinatus), contra o casamento (adultério, bigamia, rapto e incesto); crimen 

contra naturam (sodomia, bestialitas, molície); crimes contra a vida (homicídio, 

suicídio, abortamento e esterilização); além dos patrimoniais como o roubo e a 

usura.

O Direito Canônico atual enumera como delitos religiosos sujeitos a san

ções, a heresia, a apostasia, o cisma, o sacrilégio, o perjúrio e a blasfêmia. E, 

em explicitação dogmática, o Catecismo da Igreja Católica, acresce como peca

dos contra os dois primeiros mandamentos, a superstição, a idolatria, a simonia, 

o tentar a Deus por palavras, o ateísmo, o agnosticismo, as pragas, a adivinha

ção e a magia. Na magia inclui-se a feitiçaria.

Tratar-se, portanto, de crimes contra a religião e o sentimento religioso em 

dimensões históricas e antropológicas torma-se tarefa excessivamente extensa, 

mesmo procedendo-se uma seleção de culturas.

Conseqüentemente, além de corte epistemológico na seleção de culturas, 

há que se fazer opção por uma infração suficientemente ampla que possa ser 

constatada nas diferentes sociedades pesquisadas. Nesta perspectiva, a feitiça

ria é uma infração religiosa presente em todas as sociedades analisadas e tor

nou-se a infração referência para o procedimento analítico.

A feitiçaria na sociedade guarani é a oposição ao ideal de perfeição religi

osa, de vincular-se intensamente à palavra que constitui o ser humano. Consiste 

em desligar-se dos ideais coletivos e, furtivamente, buscar a destruição. Nos 

mandamentos judaicos, alia-se aos deuses estrangeiros, numa afronta direta à 

religião nacional. Na inquisição, é a manifestação do diabo através de seus ins
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trumentos humanos. Na sociedade capitalista é o encanto do materialismo que 

se opõe aos almejados ideais humanitários.

Constatou-se que a feitiçaria é o oposto prático mais geral em todos os 

sistemas analisados. Não se trata de oposição teórica à religião oficial, como a 

heresia que supõe elaboração elevada. É prática que pode envolver magos es

pecializados sem excluir, no entanto, a população em geral sem preparo teoló

gico específico. E, por buscar fins práticos e utilitários, não perde seu tempo em 

especulações.

O caráter prático permite definir a magia como manipulação de meios em

píricos e não empíricos para fins empíricos. A religião, por sua vez, tem finalida

de não empírica, voltando-se para objetivos transcendentais.

Na religião, a sistematização dogmática pode atingir alto grau de abstra

ção, afastando-se dos problemas imediatos do ser humano que, mesmo no interi

or da instituição, pode sentir-se em verdadeiro abandono. A feitiçaria, com evo

cação de seres manipuláveis, permanece solidária em objetivos prosaicos ou 

transcendentais tanto bons como maus. Daí ser recurso para todas as circuns

tâncias.

Outra oposição dá-se pelo caráter individualista da feitiçaria. Estabelece- 

se uma bipolaridade: a religião é eminentemente coletiva, enquanto a magia in

dividual e sua prática e exercício fraudam os ritos aprovados pela sociedade. Em 

conseqüência, a magia será perseguida em todos os sistemas religiosos e, para 

defender-se, assume a clandestinidade ou oculta-se sob a oficialidade. Pelo en

cantamento oculto, na sociedade capitalista transforma as relações sociais em



verdadeira ficção, sendo ator invisível que manipula fantoches humanos na busca 

e preservação de interesses privados.

Por fim, na sociedade contemporânea, embora se possa falar de fetiches 

em alto grau de elaboração, como no caso da economia, não se pode olvidar sua 

presença na forma mais genuína, de manipulação de forças sobrenaturais com 

objetivos práticos, sejam sentimentais, políticos ou econômicos. Neste sentido, 

têm chamado a atenção crimes que envolvem ritos mágicos que têm ocorrido no 

Paraná. Mas sua tipologia espraia-se pelo Código Penal, ultrpassando os limites 

de pretensão imediata da presente pesquisa.

A análise dos crimes contra o sentimento religioso envolvendo sociedades 

teocráticas e liberais não pode operar-se de forma linear. Ocorrem verdadeiras 

rupturas entre Códigos teocráticos e monárquicos e a Escola Clássica do século 

XIX, que determinará postura relativamente descomprometida em termos de con

sistência ontológica dos conteúdos religiosos. Daí porque, também na pesquisa, 

toma-se inevitável um reordenamento analítico, passando-se de considerações 

sobre crimes que podem ser caracterizados como “contra a religião”, enquanto 

expressão externa de ritos, moral e dogmática, para a preservação de um Direito 

subjetivo inerente ao ser humano, independentemente da forma que adquira 

(desde que não esbarre em práticas criminosas), enquanto verdadeiro Direito 

pessoal denominado “sentimento religioso”.

No Brasil a liberdade religiosa, não existiu nas Ordenações Filipinas e, 

como sentimento pessoal, esteve limitada no Código Criminal do Império que 

manteve o catolicismo como religião do Estado e proibia propagar doutrinas con
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tra as “verdades fundamentais” sobre a existência de Deus e a imortalidade da 

alma Foi a partir do Código Penal de 1890 que o Estado deixou de impor qual

quer crença ou culto e passou a respeitar e a obrigar que todos respeitassem 

todos eles, assegurando a liberdade das crenças religiosas e a independência da 

consciência. A inovação do Código Penal de 1940 é situar os crimes contra o 

sentimento religioso não como subclasse dos crimes contra a liberdade individu

al, mas em um título independente, formado por dois capítulos, um tratando pro

priamente dos crimes contra o sentimento religioso e outro dos crimes contra o 

respeito aos mortos.

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 situou a liber

dade religiosa entre os direitos e garantias fundamentais. Consagra o livre exer

cício de cultos e a proteção dos locais para liturgia, mas no contexto de 

inviolabilidade da liberdade de consciência.

A religião faz parte das convicções íntimas com possibilidade inclusive 

para não se adotar nenhuma crença religiosa. O contexto histórico e o conteúdo 

das diferentes determinações legais terão destaque especial no transcorrer do 

trabalho.

1.3 Hipótese de Trabalho

A hipótese assumida como roteiro de trabalho é de que existe coerência 

entre o sentimento religioso, a visão de ser humano, a incriminação e a punição 

dos delitos a ele concernentes.
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Nas sociedades guarani e hebraica, embora uma animista e outra monote- 

ísta, o ser humano é concebido como único e o sagrado cobre a totalidade das 

relações humanas.

A totalidade religiosa compreende a visão unitária do ser humano, suas 

relações com a natureza, tanto no nível das representações significantes, com o 

conjunto de fenômenos que influenciam a vida cotidiana, como no nível prático 

com expressões, rituais e comportamentais; as relações sociais, com produção 

de sentido e práticas éticas e rituais; relações com o sentido global do homem e 

do universo, incluindo as próprias relações sociais e com a natureza, mas tam

bém, com o transcendente. Especialmente, a punição insere-se em contexto de 

reciprocidade retributiva, abrangendo níveis cosmológicos, sociais e transcen

dentais. Conseqüentemente, a punição insere-se em contexto de reciprocidade 

retributiva, abrangendo níveis sociais e econômicos.

Nas sociedades ocidentais de vertente cristã ocorre uma disparidade entre 

a concepção religiosa oriental de origem judaica e a concepção dicotômica de 

origem grega, imperando esta última. Os efeitos do sincretismo é estabelecer 

inicialmente um confronto entre civil e religioso até resultar em oscilações de 

ambos os poderes, com reflexos diretos no Direito, deslocando-se a própria san

ção do contexto de totalidade.

No aspecto punitivo para o mundo civil, o Direito Penal; para a esfera re

ligiosa, com domínio do catolicismo, o direito penal canônico. Ambos, no entanto, 

parciais, sem compromisso com a totalidade do ser humano e suas relações. O



religioso refugiando-se em um pretenso mundo espintual e o civil, remetendo a 

outras esferas as implicações sociais, econômicas e espirituais, isentando-se de 

afirmações sobre verdades filosóficas e religiosas, e chamando a si, exclusiva

mente, a tipificação.

Essa concepção legitima uma esperança exclusivamente escatológica por 

parte da religião e que para muitos, na sociedade, reste apenas o peso de um 

poder punitivo estatal, sem a correspondente satisfação de suas necessidades 

fundamentais. Significa afirmar juridicamente, para a religião, um salto direto pa

ra a subjetividade como intimidade anímica e para o direito a incriminação e a 

punição, sem passar pelas mediações sociais e econômicas.

Esse salto, ao nível teórico, sem mediações sociais e econômicas, em 

uma sociedade com disparidades sociais como as da América Latina, toma-se o 

caminho de sobrevivência para ambos, sem passar eles mesmos, direito e religi

ão, por reestruturação de seus fundamentos.

Por outro lado, de ambos retira efetividade, formando-se uma religião o- 

missa em sua doutrina social e um sistema Penal que não dá conta de sua finali

dade em relação ao controle da violência.

Se religião e direito tomam-se parciais, por outro lado, o econômico, como 

um fetiche assume a função das antigas religiões, impondo-se a todos de forma 

universal e exclusivista, com lógica similar à dos sistemas religiosos de inclusão 

e exclusão, demônios e anjos, invadindo os próprios âmbitos religiosos e civis.
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1.4 Motivos da Pesquisa

Um questionamento que tem surgido é sobre a escolha da temática da 

presente pesquisa, não muito freqüente em debates acadêmicos.

Três motivos embasam a opção: primeiro a carência de estudos específi

cos no âmbito jurídico sobre o sentimento religioso, a busca de um conhecimento 

que relacione diferentes áreas do saber e um motivo subjetivo.

Embora sejam tipos de antiga previsão legal, os delitos em enfoque apre

sentam rara bibliografia específica. Aparecem, nem sempre com adequado de

senvolvimento, inseridos em obras gerais.

Hoje, a todos preocupa o índice de criminalidade. Os crimes em investiga

ção podem servir de chave para reflexão filosófica sobre proibições e punibilida- 

de através do confronto de diferentes códigos e culturas. Acredita-se que no 

âmbito do direito toma-se salutar uma certa humildade, capaz de aceitar contribu

ições de outras culturas, momentos históricos e âmbitos do saber que possam 

somar informações para uma global reflexão e possíveis indicações práticas no 

específico campo do direito penal.

A motivação subjetiva ampara-se na formação filosófica, teológica e jurídi

ca do autor que o fazem almejar uma integração do conhecimento. Os crimes em 

enfoque, por sua complexidade, representam pontos de interseção entre as dife

rentes áreas das ciências humanas e sociais.
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2. INFRAÇÕES RELIGIOSAS NA CULTURA GUARANI

Mismo la hormiga, en defensa de sus hijos, cuando a ellos los mo

lestamos se enfurece e nos pica, aunque con ellos nada consiga. 

Tambien los pajaritos difienden a sus hijos y  viendo que nos apode

ramos de ellos baten las alas, aunque con ellos nada puedan hacer. 

Exactamente en la misma manera, nosotros defendemos a nuestros 

hijos, nuestras hijas (Ayvu Rapyta).

Não se pode falar de cultura indígena no Brasil de forma unívoca. Há mul

tiplicidade de povos e compreensões além do problema da diacronia. Encon- 

tram-se estatísticas de cinco centenas de culturas mortas e duzentos e vinte cul

turas vivas. Na questão histórica, o ponto de partida só é a ocupação européia 

por limitação de fontes, pois estas terras de muito antes eram habitadas.
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A amplitude da questão exige referências especializadas para, com algum 

grau de profundidade, tomar-se viável incluir-se a temática em uma pesquisa 

como a que ora é encetada Frente a isso, para tratar-se da noção de sentimento 

religioso, infração e punição entre os indígenas, tomou-se como enfoque principal 

o guarani, sem escusar-se referências a outras culturas ameríndias.

O sentimento religioso manifesta-se especialmente nos momentos críticos 

da existência, cujo ápice é a morte. Por isso, ao lado de uma visão geral sobre o 

sentimento religioso, assume-se a morte como chave para entender-se as 

respostas às angústias e esperanças que entrelaçam a vida e a morte na 

totalidade de um mundo envolto em misticismo.

Em relação às infrações religiosas, podem elas ser consideradas a partir 

de uma hipótese específica: existe um elemento agregador, oriundo de uma certa 

visão animista, que permite tratá-las em conjunto, não como atos isolados, mas 

como um modo de ser perverso, que recusa a integração comunitária e cósmica e 

que se manifesta especialmente em uma sabedoria ou perfeição negativa que 

atua através dos feiticeiros. Diante disso, proibição e penalidade para o indígena 

guarani, podem ser compreendidas pela senda de duas dimensões fundamen

tais: a antropologia, enquanto visão de pessoa, e a experiência do mal.

De antemão, convém ter presente que nas sociedades tribais a religião, 

como sistema ideológico, cobre a totalidade das relações sociais e com a nature

za Em conseqüência, toda violação aos costumes corresponde à uma infração 

religiosa Na hierarquia das infrações, para a sociedade guarani, a feitiçaria ocu

pa o lugar mais elevado por suas conseqüências na ordem social e cósmica.



De outra parte, não se pode esperar elaboração jurídica de uma sociedade 

ágrafa. Mesmo as mais severas punições fundamentam-se em tradições, guar

dadas e repassadas oralmente no interior das tribos. No caso guarani, de forma 

poética, recitadas, sobretudo, por curandeiros e caciques.

2.1 O sentimento religioso

A primeira reação dos colonizadores frente aos indígenas americanos em 

termos religiosos foi de completa negação. Gente sem fé, lei, religião e civiliza

ção, afirmava André Thevet.60 Sem religião, virtude ou honradez e que não sa

bem o que é justo ou injusto, para Villegagnon.61 Feras e bárbaros para Antonio 

Ruiz de Montoya.62

Ao contrário, no entanto, hoje não se tem mais dúvidas de que os indíge

nas possuem sólida religiosidade

Genericamente, a religiosidade indígena, de forma semelhante a dos po

vos africanos, apresenta muitas características do animismo. O termo animismo 

foi utilizado pelo antropólogo inglês Tylor63 em sua teoria sobre a religião primiti

va. Significa a crença em almas que vivem e animam tudo o que existe
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’° André Thevet, Singularidades da França Antarctica, p 175
01 Nicolau Durant de Villegagnon, Carta a Calvino (31 -11-1557), in: Hans-Jurgen Prien. a história do cris
tianismo en América Latina, p. 160.
02 Antonio Ruiz de Montoya, conquista espiritual, p. 20.
->3 Felicien, Challayt. A s grandes religiões. São Paulo,
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Em relação aos guarani muitos traços animísticos podem ser ressaltados 

Assim, há alma das rochas e das árvores. Mas, sobretudo, destaca-se um ani

mismo relacionado com o manismo, culto às almas dos mortos

Sobre a dimensão anímica das rochas há um episódio narrado por Monto- 

ya,64 ocorrido na redução de Candelária, onde três índios mantinham a crença de 

que nos penhascos havia uma força oculta que trazia boa sorte aos viajantes. 

Segundo o missionário, os três morreram após recorrerem aos rituais antigos, 

numa demonstração do caráter funesto dos costumes indígenas.

As árvores também possuem alma. Algumas têm alma indócil e causam 

ferimentos. Outras, são benévolas e servem aos homens. A mais rebelde entre 

todas é o lapacho, que mesmo quando despedaçado mantém seu espírito feroz, 

e por isso não deve ser utilizado para construção de vivendas. É o contrário do 

cedro, árvore de Namandú (sagrada). Este sim deve ser utilizado em constru

ções

Na medicina, o poder das plantas encontra-se em sua alma e sua correta 

aplicação depende de iluminação dos grandes pais. Seus efeitos, da confiança 

do doente em sua eficácia. Às vezes, parece que a alma se desprende da pró

pria planta, evocando espíritos para auxílio do doente. Neste caso, a planta é 

uma intermediária entre o doente e as almas que pairam sobre a natureza.

A preocupação com a alma das plantas é transmitida às crianças através 

de brincadeiras. Em um dos seus cânticos, elas repetem: “ Yvyra fíe e fíandapi, 

fíandapi’-, a alma da árvore nos fere, nos fere.65

04 Antonio Ruiz de Montoya, Conquista espiritual, p. 195
05 León Cadogan, Ayvu Rapvta, p 139.
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A mesma alma está presente nos animais. Alguns têm alma má e trazem 

as doenças, como os veados e os sapos. Outros, periodicamente se comunicam 

com os grandes pais. É o caso de falcões e pombas. Outros anunciam infortú

nios e enfermidades. Outros ainda, transmitem mensagens dos mortos.

Além das almas das pedras, árvores e dos animais existem almas espiritu

ais que pairam sobre a natureza. São habitantes ociosos da terra, donos de 

precipícios e numerosos seres invisíveis que povoam todo o cosmos e afrontam o 

ser humano. Vivem vagando em busca de aventuras.

No âmbito tupi, teve grande importância o curupira, casta de seres sobre

naturais, gênios que identificam-se com a floresta. Às vezes, eram bondosos e 

brincalhões. Outras, tirânicos e brutais e exigiam oferendas dos caçadores.

Os guarani-isosenhos, do Chaco boliviano, cultuam os kaà-ijá, donos da 

mata, aos quais pedem proteção e perdões pelo mal necessário que representa a 

morte do animal caçado.

A denominação yvy re itâva rei va’e, habitantes ociosos da terra, foi repro

duzida por Cadogan com significado de duendes e abrange numerosos seres, 

alguns relacionados com as florestas, outros com os animais e outros muitos, 

com a alma humana.

Dentre esses duendes encontram-se os ifíakanguajâ, donos dos barreiros, 

locais onde os animais vão em busca do sal que aflora na superfície da terra. Às 

vezes, manifestam-se em forma de meteoros. Então se diz: “jopú ifíakanguajâ", 

os duendes estão de visita. Originariamente, Ifíakanguajâ foi um homem virtuo

so, que havia alcançado a perfeição e estava próximo a chegar ao paraíso. No 

entanto, tinha acumulado tantos animais e tão grande era a casa na qual os abri



gava, que esta enroscou nas portas da terra da imortalidade. Ele, com seus ani

mais, teve que permanecer na terra e foi convertido em espírito guardião dos bar

reiros.

Também há o Guachú ja  Eté, o verdadeiro protetor dos veados. Às vezes 

é chamado de Onimby e va’é, aquele que silva Sua pnncipal característica é 

corromper donzelas. Teve origem humana em decorrência de transformação 

oriunda de infração moral. Conta-se que uma mulher entrou em uma chácara 

alheia para furtar frutas, levando consigo uma criança de peito. Como castigo, a 

criança foi transformada em Guachú já Eté e a mulher em um veado.

A lógica de castigo divino por infração moral é uma das constantes na reli

gião indígena. Entre os guarani aparece em muitos episódios, desde a mais an

tiga literatura. Montoya, por exemplo, narra que por causa do furto de cana de 

açúcar pelos vizinhos de uma plantação pertencente a um tal de Taubid, muitos 

foram castigados com a doença de câmaras, da qual alguns morreram.66 E outro, 

já no ambiente cristão da redução de Caró, quando um rapaz foi caçar em um 

sábado de quaresma e fartou-se às escondidas e teve uma hedionda morte, a 

ponto de suscitar horror e escarmento nos indígenas da redução.67

Se caçar na quaresma era uma implantação cristã, o furto constituía infra

ção também para os autóctones e seu castigo imposição de seu Direito consue- 

tudinário. Castigo imposto pelas forças sociais, mas também, pelos poderosos 

seres espirituais.
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Além desses duendes, existem monstros que atacam a alma após a morte. 

Dentre eles destacam-se o af)a-karú (espírito antropófago), o guarudjê (morcego 

monstro), dos Kayovás de Dourados, ou o Pytu voy (casa das trevas), dos Kayo- 

vás do Alto Ypané, no Paraguai, ou o sapo kururú, da Aldeia de Jacareí, no Mato 

Grosso do Sul.

A existência de seres espirituais, bons ou maus, é comum nos diversos 

sistemas religiosos. É o caso dos anjos presentes na dogmática judaica, cristã 

e islâmica E, inclusive, os diversos orixás das religiões de origem africana.

Mas o que se destaca na religião guarani é a centralidade do ser humano. 

O ser humano é divinizado desde o nascimento que acontece pelo envio de uma 

alma-palavra. Suas atitudes refletem-se cosmicamente e podem transformá-lo 

em ossos abandonados ou em verdadeiros deuses. Esse aspecto específico do 

animismo será melhor desenvolvido ao tratar-se da experiência de morte e imor

talidade nos itens posteriores.

Por outro lado, como em toda a religião, diante dos inevitáveis perigos que 

envolvem a existência, seja pela multiplicidade de seres que povoam o universo, 

seja pelas ameaças visíveis e invisíveis, ou por paixões destrutivas inerentes aos 

seres humanos, também na religião guarani, existem os rituais de defesa, como o 

de fumegar a residência com névoa de tabaco, acender velas de cera de abelha 

e dedicar-se a preces para fortalecimento da própria alma
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2.1.1 A morte

Um dos papéis principais da religião, conforme a teoria Funcional68, é res

ponder aos pontos críticos que envolvem a experiência em relação à contingên

cia e à impotência.

A contingência, também denominada de contexto de incerteza, significa a 

incapacidade do ser humano em prever o futuro ou o resultado de seus empre

endimentos. Diante da possibilidade do fracasso dos mais bem planejados e cui

dadosamente executados empreendimentos humanos, a religião representa um 

refúgio seguro, através do referencial transcendental que, mediante certos rituais 

e ensinamentos doutrinários, traz a garantia do sucesso ou, pelo menos, uma 

justificativa viável ao fracasso

Além disso, a religião apresenta ótica diferente da corriqueira. Por seus 

ensinamentos, o fracasso pode representar sucesso. A dor, alegria. O aparente 

fim, o recomeço. Ou seja, nela há um novo sentido para a existência e a morte 

humanas, exatamente onde fracassam as respostas prosaicas.

A impotência sutilmente distingue-se da contingência. Seu referencial é o 

poder. E, no ambiente humano, nem tudo o que os homens desejam pode ser 

obtido. Morte, sofrimento e coerção são inevitáveis.

Tanto a contingência, como a impotência exigem respostas do além. 

Questões como “Por que morrer?” “ Por que existe a doença?” “Por que não dão 

certo empreendimentos nos quais são colocados os mais honestos desejos do

Cf. Thomas O D ’EA. Sociologia cia religião. São Paulo. Pioneira, 1984.



coração?” Ou, ainda, “Como manter o moral, se a decepção nos aguarda a cada 

passo e a morte, a decepção final, nos pode atingir como seres completamente 

indefesos?”. A resposta a estes problemas encontra-se, normalmente, no âmbito 

religioso. Detectando-se, portanto, como os indígenas respondiam a essas an

gustiantes experiências, está se adentrando ao seu sentimento religioso.

Não só para as culturas indígenas, a doença e a morte constituem pontos 

criticos fundamentais da existência humana. Frente a elas, o assombro de dúvi

das sobre o presente e o futuro assalta até ao mais resistente guerreiro.

O tanatólogo americano E. Mansell Pattison caracteriza a situação do pa

ciente terminal como uma série de medos: medo do desconhecido, da dor pela 

perda, da perda do corpo, da solidão, da perda da família, da perda do autocon

trole, do sofrimento e da dor, da perda da identidade e da regressão.69 Ao lado 

disso, o doente que reconhece ter doença incurável, após negação, revolta, bar

ganha e depressão, chega ao estágio da aceitação de seu fim próximo.

A morte, por sua vez, representa o auge do enigma que se inicia no nas

cimento. Vida e morte inserem-se, paradoxalmente, no mesmo mistério existenci

al que encobre a condição humana Ambas unem-se em enlace indissolúvel e 

perene.

Cronologicamente, no entanto, a vida tem precedência. Em conseqüência, 

se viver parece acaso, morrer constitui certeza. A vida nasce de modo não ne

cessário, surgindo entre milhões de possibilidades que nunca despertarão para a 

existência. Viver, portanto, é escapar da hecatombe do nada morto. Nascer é
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sorte excepcional e mistério ontológico: o ser emerge a partir do já existente, en

quanto indivíduo sujeito nasce do nada; não era, passa a ser.

O ser que nasce não pediu para viver, mas chamado à existência, grita por 

existir. Aí o dilema, morrer é fatal, necessário, inelutável, estando a morte inseri

da na própria natureza da vida Os seres nascem com a morte

Fisicamente a morte pouco significa: com ela nada se perde no universo; 

há apenas transformação dos seres. No entanto, é o homem que morre, não a- 

penas o seu corpo. É o ser inteiro, com liberdade, amor e compromissos. É a 

existência intersubjetiva e social. O cadáver parece apenas denunciar que a vida 

já não está presente.

A certeza da morte repercute intensamente na existência humana. No ho

rizonte da consciência está sempre a acenar a certeza do insondável desmoro

namento que nos golpeia em nosso amor, nos fere no mais íntimo do coração. A 

angústia do seguro ocaso do ser choca-se com a esperança do amor pleno. Mais 

aliada do ódio que do amor, quem odeia deseja que padeça seu adversário. 

Quem ama, quer que o amado viva para sempre. De tal forma que só pelo amor 

pode-se captar o núcleo essencial da morte, o significado da esperança do pos

sível triunfo do amor e da perspectiva dos resplendores de plenitude subsistenci- 

al que suplanta o terror do nada futuro

Por ser inerente à condição humana, todos os povos desenvolvem atitudes 

e compreensões frente ao ato de morrer e aos mortos. Embora inseridos em con

textos existenciais distintos, duas constantes manifestam-se nas diversas cultu

ras:
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1. a morte não rompe o vínculo social e afetivo com a coletividade. Quem 

morre continua sendo um membro, ás vezes até mais próximo, da família e da 

sociedade. De tal forma, que toda reverência ou desrespeito ao morto, expressa 

a consideração que se tem para com os vivos da comunidade.

2. Todas as culturas recusam-se a considerar a morte como o fim da traje

tória humana. Ressurreição, reencamação e volta à vida nos próprios ossos são 

exemplos de expectativas de continuidade da vida

Se, genericamente, podem ser afirmadas representações universais que 

ultrapassam o prosaico e lançam-se ao transcendental, cabe indagar a especifi

cidade da experiência da doença e da morte no sentimento guarani. Para isso, 

duas interrogações servem de itinerários: como morre o guarani? Por que morre 

o guarani?

Bem verdadeira toma-se a expressão de que não se morre mais como an

tigamente70, quando se analisa a morte nas culturas indígenas. Se na sociedade 

industrial capitalista das últimas décadas a morte tomou-se um tema proibido e 

inominável, nas sociedades indígenas era tema central nos encontros familiares 

e celebrações ritualísticas e acontecimento individual de grande interesse coleti

vo.

A morte como uma experiência pessoal, encarada com naturalidade e 

respeito, impressionou os autores coloniais O tupinambá, no leito de morte, mui

tas vezes, ao silêncio preferia a festa. Na doença prolongada, ficava em sua re

70 José Luiz de Souza Maranhão. O que é morte. p. 7.



de, aparentemente abandonado, sem reclamar nem se alimentar. O guarani, len

tamente, consumia-se em sua rede “sin ayudarse, ni admitir ningun consuelo’’.71

As descrições missionárias são dramáticas. Ao aproximar-se da morte o 

pai deixava os filhos, o filho o pai a mulher o marido. Durante todo o dia o mori

bundo permanecia em sua rede, sem que lhe dirigissem a palavra, consumindo- 

se em pura melancolia. Se o doente não quisesse comer, com ele não insistiam. 

Ao contrário, consideravam um grande pecado, do qual confessavam-se aos pa

dres, fazer algum esforço para que o doente se alimentasse contra a sua vonta

de. Se os missionários insistissem em aplicar-lhes alguma medicina, fugiam para 

os matos, preferindo morrer a tomá-las. Se procurassem oferecer-lhes de seus 

alimentos não aceitavam, afirmando que mais depressa então morreriam.

Ao que parece, o que imperava era a vontade do doente. Na literatura 

missionária registra-se que se quisesse alimentar-se, comia e bebia quanto pu

desse. Ou, mesmo com febre, banhava-se por conta própria nos riachos. Se não 

conseguisse se locomover, à palhoça levavam água, sem nenhum temor de cau

sar-lhe danos.

Outra prática era colocar fogo sob precárias redes nas quais permanecia 

o doente “boca para cima, sem poder estender os pés, nem virar-se de um lado 

para outro”.72 Outros, por cama tinham o duro solo e por cobertor quatro tições. 

O fogo ficava aceso de dia e de noite, às vezes, queimando em febre e em puro 

osso até, finalmente, morrer.
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A morte tem para o indígena um significado místico. A cura, embora a pre

sença de uma medicina natural com base sobretudo em plantas, depende de for

ças transcendentais. Após a realização dos rituais próprios dos curandeiros a 

atitude é de submissão e entrega a um destino que foge do controle familiar e 

comunitário. No entanto, é a solidariedade grupai que dá segurança para enfren

tar o acontecimento fatídico. Mas há, também, como ve-se-á posteriormente, 

uma profunda esperança escatológica.

A literatura moderna confirma um certo estoicismo e serenidade frente à 

morte natural por parte do indígena guarani.

Em condições normais, o indivíduo jovem ou idoso, quando se convence 

que seu fim está próximo, prepara-se conscientemente para morrer. Relata Ni- 

muendajú73 que, como todos os índios, o guarani ao aproximar-se da morte é de 

um sangue frio admirável. O moribundo dá aos seus as últimas ordens com toda 

a objetividade. Sua vontade é rigorosamente executada. Até que lhe falte a voz, 

canta seu canto ritual, repudiando qualquer consolo, como o de que ainda não é 

chegada a sua hora. Também não aceita remédios. E conclui o autor: “Ele não 

só tem que morrer, como também quer morrer - e o mais depressa possível”.

Idêntica altivez mantinha o prisioneiro face ao seu sacrifício. O francês An

dré Thevet74 que chegou ao Brasil na frota de Nicolau Durant de Villegagnon, 

escreveu em seu livro publicado na França em 1557, que os prisioneiros tupi- 

nambás não faziam nenhuma conta da morte, ou a temiam muito menos do que 

se possa imaginar. Teve o francês, ocasião de perguntar por curiosidade aos pri
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sioneiros, homens belos e fortes, na véspera da execução, se não temiam ser 

trucidados, ao que lhe responderam entre hsos e mofas, que seus amigos os 

vingariam. E mesmo quando se falava em resgatá-los das mãos de seus inimi

gos, isso era levado em troça.

O português Pêro Magalhães de Gândavo75, em texto publicado em Portu

gal em 1576, confirma descnção de Thevet e acrescenta que se os prisioneiros 

fugissem seriam desprezados pela comunidade. Por isso, mesmo que se ofere

cesse a vida ao prisioneiro que estivesse já no terreiro amarrado para padecer, 

este pedia que o matassem. Caso contrário, seus parentes não o teriam por va

lente e até o expulsariam da comunidade. Na hora da morte, não mostravam ne

nhum temor ou tristeza.

O prisioneiro guarani mantém comportamento similar ao do tupinambá. 

Antonio Ruiz de Montoya76, que falando de si mesmo em 1640 dizia que tinha 

vivido entre índios e feras na Província do Paraguai, atravessando campos, 

transpondo selvas e montes e fundado treze reduções, relata que o cativo colhido 

em guerra engordava e tinha liberdade quanto a comida e mulheres, que escolhia 

a seu gosto. E quando já estava gordo era morto em meio a muita solenidade. 

Após morto, todos tocavam com a mão em seu corpo, ou batendo com algum 

pau, cada qual dava a si o seu nome. Pela comarca toda distribuía-se porções 

do corpo sacrificado, sendo que os pedaços eram cozidos em meio a muita água. 

Faziam disso uma papa ou mingau que era dada pelas mães a seus filhinhos de 

peito, por ocasião da atribuição do nome
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A morte do prisioneiro é um fato de relevância social tanto para a comuni

dade de origem como para aquela em que era sacrificado. Acontecia inserida em 

duplo contexto de coletividade: para os seus familiares é questão de 

honra; para os que o sacrificam, transfusão de força. Aquele que vai morrer em 

sacrifício já não se pertence. Ele, morrendo, é um bem para seus amigos e inimi

gos. Na lógica da reciprocidade, altivo morre sabendo que será vingado.

Além da aceitação da morte, existe uma forma de morrer na qual o sujeito 

provoca a própria morte. É o suicídio. Entre os guarani esse fenômeno é de im

portância não só estatística, mas também, antropológica pois existe uma constan

te a indicar-lhe o significado através da maneira como acontece.

O suicídio de guarani tem ocorrido, atualmente, sobretudo entre os kaio- 

wás do Brasil e paitavyterã do Paraguai. Mas as notícias sobre esse modo de 

morrer aparecem desde a literatura missionária.

Antonio Ruiz de Montoya77 relata episódio ocorrido na Redução de Santo 

Inácio do Paraná. Os índios haviam retirado da lista dos devotos de Nossa Se

nhora o nome de um moço por acusação de mau comportamento. A acusação 

era falsa. No entanto, foi o rapaz metido na prisão. Sentindo-se afrontado e in

justiçado, aproveitando-se de uma vala do interior da prisão tentou desesperado 

o enforcamento, só não o conseguindo por estar com os pés preso a um cepo.

Embora atualmente tenham surgido alguns casos de envenenamento, a 

asfixia por estrangulamento ou enforcamento é a forma privilegiada de suicídio 

guarani.
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Observando a padronização no modo de suicidar-se, a socióloga Márcia 

Cristina Consolim78 afirma haver uma forma guarani de suicidar-se. Algo plane

jado, irrevogável. O ritual de muito precede à execução.

A vítima escolhe a corda e a árvore. Com freqüência, uma profunda me

lancolia a abate. Algumas pessoas são avisadas da pretensão. Mantêm segredo 

e não tentam demovê-la Com uma certa cumplicidade, não procuram saber 

quando nem o local. E a vítima vai se desligando do mundo até a consumação 

no ato da morte. O uso do corpo convida a pensar em decisão irrevogável. Pre

so ao arbusto o laço é apertado a partir de movimento intencional e seqüente da 

cabeça até à paralisação do corpo. É morte que depende diretamente da força 

empregada pela vítima.

A forma guarani de suicidar-se evoca sua antropologia. Sendo a garganta

o veículo da palavra, com o suicídio, morre uma pessoa, “sai uma voz”. O senti

do da morte será melhor explicitado ao tratar-se da escatologia.

Se a morte natural e até o suicídio são aceitos, existem causas de morrer 

que representam contexto de imperfeição e maldade que são rejeitadas e comba

tidas. É o caso do homicídio.

O homicídio é a manifestação mais grave da maldade humana e pode, in

clusive, decretar a destruição da terra. Reflete o domínio do “espírito furioso” 

(Mba’e Pochy) que faz o criminoso perder a cabeça. A única punição justa, é a 

morte de quem a outro matou. Sobre o homicídio, voltar-se-á posteriormente.

Márcia Cristina Consolim, Canto de Morte Kaiowá, pp 269-293



Não se pode falar da maneira de morrer indígena sem evocar-se a tragédia 

humana provocada pela ocupação do território brasileiro.

As estatísticas possíveis não são exatas. Porém, sempre assustadoras. 

Estima-se que 95% da população indígena desapareceu em 500 anos. Hoje não 

chega a trezentos mil, quando era de cinco milhões em 1500.

Não só morreram e foram mortos milhões de seres humanos, como foram 

extintos mais de cinco centenas de povos específicos com suas culturas com mi

lhares de anos de desenvolvimento.

Algumas das causas de extermínio podem ser detectadas: guerras de con

quista, epidemias e fome.

Os espanhóis no início da colonização costumavam “malocar” , isto é, ata

car malocas para conseguir mão de obra. Atacados, os nativos às vezes resisti

am até que a “chusma”, mulheres crianças e velhos, se escondesse. Persegui

dos, embrenhavam-se nas matas. Adentravam-se em pântanos. Os soldados 

saqueavam-lhes. Morriam de fome, velhos, crianças e mulheres grávidas.

Em relação aos tupinambás do Brasil, a documentação não é menos signi

ficativa. No enfoque do colonizador a morte é vista como dever cívico e cantada 

em épicos.

O terceiro governador geral do Brasil, Men de Sá, assim narra em carta 

endereçada a Portugal, sua ação bélica no Maranhão:

Dei a aldeia e destruí e matei todos os que quiseram resistir, e 

á vinda vim queimando e destruindo as aldeias que ficavam a trás /9

'* Men de Sá, in Riolando Azzi, A cristandade colonial, p. 189



O ataque e destruição indígena era procedimento normal e tido como be

néfico para a formação da sociedade brasileira.

O Padre Antonio Vieira relata que no Maranhão de 1615 a 1652, entre são 

Luiz e Gurupá, foram dizimadas mais de quinhentas povoações de índios. Sobre 

o heroísmo do Governador, exclamava o Padre José de Anchieta:

Quem poderá contar os gestos heróicos do chefe à frente dos 

soldados, na imensa mata! cento e setenta as aldeias incendiadas, mil 

casas arruinadas pelas chamas devoradoras, assolados os campos 

com suas riquezas, passando tudo a fio de espada.80

Pela demonstração da cumplicidade ideológica clerical e crueza da narra

tiva, reproduz-se texto do Padre João Felipe Bettendorf, em sua Crônica da Mis

são do Maranhão:

Ora, Bento Maciel tomou uma heróica satisfação de todos eles 

(os indígenas) e pôs tudo em paz, como soube por uma pessoa de 

sua confiança que todo o gentio havia passado entre si de se levantar 

em Semana Santa na noite da quinta-feira das Endoenças para sexta 

contra os portugueses para matá-los e não deixarem vestígios deles,- 

antecipou seus atraiçoados vizinhos, fazendo chamar todos os prin

cipais e, recolhidos em uma casa forte, em um dia justiçou a vinte e 

quatro, pondo uns em boca das peças e fazendo voar pelos ares e

80Joseph Anchieta, De gestis Mendi Saa, in: Riolando A zzí, a cristandade colonial, 189-190.



53

castigando todos os demais com suplícios de morte, com o que se 

desanimaram seus parentes todos, e ficou tudo em bela paz.c

A documentação sobre guenras de destruição é ampla e estende-se para 

os diversos grupos indígenas e não se restringe ao período colonial. Pelo caráter 

da pesquisa em confecção não se toma possível desenvolvimento temático mais 

completo. Apenas comprova-se documentalmente como a guerra foi instrumento 

eficaz de morte indígena

Convém acrescentar, no entanto, que os métodos de guerra sempre foram 

muito diversificados, não se excluindo sequer o contágio intencional de tribos 

inteiras. É o caso de uma epidemia de varíola que apareceu em Caxias, no Ma

ranhão, em 1815. Foram doadas aos índios Canelas Finas roupas previamente 

contaminadas por doentes. Percebendo o contágio os índios fugiram para os 

matos. Os que sobreviveram contaminaram outros. Meses depois a epidemia 

alcançava índios em Goiás.

Também em Santa Catarina e no Paraná, em fins do século XIX, os bugrei- 

ros contratados pelas companhias de imigração deixavam nos pontos de troca de 

presentes cobertores infectados de sarampo e varíola

A contaminação por doenças nem sempre foi intencional e acompanhou o 

colonizador em todos os períodos da ocupação.

A documentação missionária descreve inúmeras doenças que todos os 

anos assolavam as reduções. Assim, as Cartas Ânuas sobre o Paraná e o Uru

81 João Filipe Bettendorf, Crônica da Missão do Maranhão, in: Eduardo Hoornaert, História da Igreja no 
Brasil, pp 406-407
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guai, de 1634, registram que todos os anos muitos indígenas marchavam inexo

ravelmente em direção à morte, sem nenhum consolo ou esperança de cura. An- 

tonio Ruiz de Montoya consigna a morte de duas mil pessoas entre adultos e cri

anças, na descida de Loreto a Santo Inácio em 1641.

Na redução de São José surgiu peste tão letal que não havia gente que 

pudesse ajudar o Pe. Cristóvão de Altamirano e o irmão que o acompanhava a 

sepultar os mortos. O mesmo aconteceu nas reduções de São Nicolau e Cande

lária onde, na expressão de Montoya, colheu o céu o fruto precoce de muitas cri

anças e adultos que foram lhe fazer companhia.

Por causa das pestes nas reduções, alguns caciques, como um tal de Ma- 

racanan, descrito por Montoya, passaram a atribuir a morte ao batismo e a pregar 

a volta ao modo de viver dos antepassados. O conflito resultou, entre outras con

seqüências, no martírio do Padre Cristóvão de Mendoça e dos venerados márti

res de Caaró, Roque González, João Del Castillo e Afonso Rodriguez.

A fome após a ocupação colonial tomou-se outro pilar da destruição indí

gena. O documento do Padre Martin Xavier Urtasún, escrito em espanhol arcai

co em 1612, sobre a Gleba de Maracayú, chega a ser comovente. Obrigados ao 

trabalho no corte da erva mate, os guarani não recebiam qualquer pagamento ou 

sequer alimentação:

...al cabo de un mes y mas de navegation llegue al Pueblo de 

maracayú (fuente e manantial de la yerba aqui alie al General D. Anto- 

nio y al Pe. Melgarejo el qual me salio a reçebir al puerto que estaba 

cerca de una legua dei pueblo juntamente con todos los índios dei
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lugar, a la entrada dei me salieron a recebir todos los muchachos 

muchachas e yndios en forma de procession con Cruz cantando la 

doctrina que fue para mi una vista de harto consuelo. aqui por vista 

de ojo el excessivo trabajo de los yndios que acarrean la yerba los 

quales con tan grande trabajo y como no les dan de comer sino que 

ellos en el tiempo que abran de descansar buscan algunas rayces pa

ra no morir de hambre andan flacos y en los huesos.82

Outros registros sobre o Paraguai na época de fundação de Assunção, in

formam sobre a condição a que eram reduzidos os guarani que, para serem ver

dadeiros escravos, só faltava serem vendidos em público pregão.83

Como interpreta o indígena sua experiência de morte? Sinteticamente, po- 

de-se afirmar, tomando-se como referência o grupo tupi-guarani, que são quatro 

as causas de morte: a feitiçaria, o modo imperfeito de viver, duendes malévolos e 

a negação da terra.

A opinião mais comum sobre a origem da morte é que indivíduos maus, de 

tribos estranhas ou da própria gente, fazem entrar no corpo de outrem objetos ou 

substâncias responsáveis por moléstias causadoras de mortes. São pessoas mal 

intencionadas, conhecedoras e portadoras de recursos mágicos que implantam 

morte entre seus desafetos.

Diversas expressões guaraníticas são utilizadas para significar feiticeiro: 

“sabidos” (mba’ekuaá), “senhores do veneno” (moãjáry), “xamãs maus” (pajé vai),

Martin Xavier Urtasún, carta relatando a viagem desde assuncíón às reduções do Paranapanema. Pueblo 
de S. Ignacio, 1612, MCA I, p. 145.
8j Jesuíta Anônimo, Informe sobre as cidades do Paraguai e do Guairá, dezembro de 1620, MCA I.



"os que fazem trabalhos prejudiciais” (poroavykyá), “os que ferem furtivamente o 

próximo” (poroavyky á).

Sem dúvida, a feitiçaria representa ontologicamente a negação do cami

nho de perfeição. No entanto, encontra-se na mesma senda da religião, apenas 

em direção contrária ao normal de suas proposições.. Sobre a temática, voltar- 

se-á ao tratar-se dos delitos contra a religião. Por ora, convém destacar sua im

portância na compreensão indígena como uma das principais causas de morte e 

que manifesta uma visão eminentemente religiosa.

No período da colonização tanto tupinambás como guarani consideravam 

os colonizadores como feiticeiros que transportavam doenças e mortes por onde 

transitavam. André Thevet afirma que os brancos eram vistos como “mairs”, ex

pressão que indicava um dos mais detestáveis feiticeiros dos tupinambás. Mon- 

toya, reproduz acusação de rebeldes guarani que repetidamente justificavam a 

necessidade de morte aos missionários por serem eles feiticeiros destruidores.

A literatura antropológica narra com muita crueza a morte de homens, mu

lheres e até crianças sob acusação de feitiçaria.

A morte por feitiçaria bem ressalta o entrelaçamento dos mundos espiritual 

e material indígena. O feiticeiro, com recursos ritualísticos, domina seres imate

riais, utilizando-se de objetos materiais, como veneno de insetos, pedaços de 

carvão e ossos, para produzir efeitos anímicos e físicos. Como já bem se ressal

tava na literatura histórica, quando o “doente extertora. dizem ser a alma do do

ente, que se queixa”.84 Além disso, destaca-se a centralidade do ser humano no
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universo, capaz de dominar tanto as forças materiais como as espirituais. Por 

fim, fundamenta a desconfiança e a suspeita no ser humano que pode desenca

dear diversas ordens de males sobre a terra.

Outra causa de morte que muito chama a atenção na compreensão indí

gena é o modo imperfeito de viver. Existe uma íntima relação entre “tekó-achy”, 

vida imperfeita, paixões humanas que ao morrer convertem-se em “angue”, fan

tasmas, e grande número de enfermidades. São enfermidades que podem cau

sar morte e que devem ser atribuídas às nossas paixões, à violação de preceitos 

e não observância da moral.

Outra expressão do modo imperfeito de viver vincula-se a uma porção da 

alma humana denominada asyguâ. Esta dimensão anímica é originada pelo so

frimento e, concomitantemente, produtora de sofrimentos. Há uma indicação mi

tológica segundo a qual o asyguâ surgiu de Pa’í Kuarâ, e, etimologicamente, sig

nifica aquele que se originou da dor, dos aborrecimentos que o ser humano expe

rimenta em vida.

Difícil estabelecer relação de causa e efeito entre dor e asyguâ de forma 

linear. Em termos práticos, no entanto, constata-se uma sabedoria de vida nasci

da do cotidiano de que de formas imperfeitas de viver procedem doenças. E, a- 

inda, que sofrimento traz doença e doença sofrimento.

Antonio Ruiz de Montoya bem ilustra a relação violação de norma e morte 

no episódio de algumas canas que foram furtadas em uma aldeia comandada por
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um cacique de nome Taubici na qual, em conseqüência, todos foram castigados 

por uma enfermidade e alguns chegaram a morrer.85

Ainda na literatura missionária explicita-se um conflito entre missionários e 

líderes indígenas sobre o que seria o bom modo de viver que se contrapõe ao 

modo imperfeito de viver. Foi o que aconteceu, por exemplo, na Redução de são 

Francisco Xavier onde um poderoso feiticeiro construiu uma casa um pouco afas

tada do novo povoado e passou a fazer pregações para que todos retornassem 

ao estilo de vida dos antepassados:

Vivamos ao modo dos antepassados! Que razão têm os padres 

em acharem mal o termos mulheres em abundância?! É decerto lou

cura que, deixados os costumes e o bom modo de vida aos nossos 

maiores, nos sujeitemos às novidades que estes padres querem in

troduzir! O remédio que descubro para esse mal, é tirarmos a vida a 

este padre86.

As mortes nas reduções eram consideradas pelos indígenas como conse

qüência do abandono da maneira correta de viver e aceitação de costumes intro

duzidos pelos missionários. A mesma concepção encontra-se em registros do 

Padre José de Anchieta sobre os tupinambás que afirmavam que os padres eram 

portadores de morte e que antes da chegada da igreja não morriam tantos.87

A relação entre morte e novo modo de viver suscitou movimento organiza

do entre os guarani no início das reduções. Em 1635, rebeldes aos missionários,

85 Antonio Ruiz de Montoya, Conquista espiritual, p 49.
80 Antonio Ruiz de Montoya, Conquista espiritual, p. 190
8 José de Anchieta, Textos históricos, p. 215.
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herdeiros de um cacique de nome Yeguacapurú, construíram igrejas e passaram 

a batizar crianças com a fórmula seguinte: “Eu te desbatizo”. Os que fossem ba

tizados pelos missionários ou que não renunciassem ao batismo já recebido eram 

ameaçados de ataques de tigres devoradores. Além disso, haveriam de sair das 

cavernas fantasmas formidáveis, armados de ira e munidos de espadas amplís

simas de pedra, para vingarem-se dos traidores.

Essa organização, aparentemente sincrética, foi além. Passou ao sacrifí

cio de crianças. Segundo o mesmo autor, mais de trezentas crianças foram sub

metidas a ritos antropofágicos que, de certa forma, evocavam a eucaristia. Mas, 

sem dúvidas, há um retomo ao antigo costume indígena de sacrifício ritual e in

gestão de prisioneiros, prática eminentemente religiosa, realizada com muita so

lenidade.

O cosmos indígena, agredido pelo colonizador, reagia com fúria, produzin

do catástrofes e mortes. Na polaridade inversa, os missionários atribuíam as 

mortes à ação demoníaca dos feiticeiros e à falta de conversão ao cristianismo.

A literatura antropológica apresenta comandos e proibições que fazem par

te do bom modo de viver. Observações rituais trazem benefícios à coletividade e, 

especialmente aos filhos, nos ritos familiares.

Costumes como de fumegar a caça com a fumaça do tabaco e de dedicar 

os primeiros frutos colhidos “aos de cima”, quando violados, resultam em enfer

midades e imperfeições. Caso em que do próprio alimento podem as crianças 

contrair doenças.

As proibições são múltiplas. A mais severa é a do homicídio. Com ele ins

tala-se na comunidade a fonte de todos os males, “Mba’ é Pochy”, espírito furio-
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so, raiz de toda paixão violenta. A punição com a morte do culpado é imposição 

sagrada e condição para que volte a harmonia.

Outra severa proibição é a do adultério durante a gravidez, por qualquer 

dos cônjuges. O resultado pode ser o aborto ou a morte prematura da criança, 

pois os deuses negam-se a dar-lhe o nome que sustentaria o seu ser.

O bom modo de viver exige ainda que se evite brigas com a mulher, que 

não se zombe dos deficientes e não se fixar nos defeitos alheios:

No riflas con tu mujer por simples murmuraciones. Con tus 

semejantes trata de vivir en armonía. En ninguna manera seas tu el 

primer en enojarte. No remedes a tus semejantes: déjese en paz a los 

tullidos, que los defectos que los afligen no son de incumbência de 

otros. Tu querrás tener hijos: aquel que se burlo de sus semejantes 

remedándoles suele tener hijos tarados.Debemos mirar a nuestros 

semejantes haciendo caso omisso de sus defectos; únicamente así 

engendraremos hijos sanos88.

Além de comportamentos, que expressam um modo de viver, que sendo 

imperfeito conduz à morte, há relação antropológica mais profunda entre imper

feição e morte que pode ser detectada a partir da visão de pessoa do indígena 

guarani.

A pessoa possui diferentes tendências. Uma tendência que se vincula ao 

“angue”, que se origina das paixões e, concomitantemente, é a causa das ten

dências passionais. São essas tendências passionais que podem retirar o fluído 

anímico e desnudar os ossos, transformando em cadáver o ser humano. Por ou

S8 León Cadogan, Ayvu Rapyta, p. 124.
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tro lado, o ser humano é essência divina comunicativa, que foi engendrado pela 

palavra. Conseqüentemente, aquele que vencer as paixões e atingir elevado 

grau de aperfeiçoamento pode chegar à imortalidade sem passar pela morte, co

mo aconteceu a muitos curandeiros, conforme será enfocado ao tratar-se da es- 

catologia.

Ressalte-se, por outro lado, uma certa visão histórica. A imperfeição não é 

oriunda só de ações do presente. Tanto ela como a morte, têm passado.

Desde a origem da terra, há previsão de infortúnios para seus filhos. É

que os homens estão trilhando “sendas de imperfeição terrena”. Em conseqüên

cia, poderão morrer.

A morte, contudo, como o mal em geral, não é definido inexoravelmente no 

passado. O ser humano conhece normas de aperfeiçoamento e recursos místi

cos para minimizar as forças do mal. Assim, a caridade, a comunicação e a ob

servação dos bons costumes; a prece, a fumaça sagrada e a dança ritual

O bom modo de viver inclui fórmulas para defender-se do universo de se

res dotados de funções e poderes especiais. Esses seres, às vezes, aparecem 

como espirituais e assumem o papel de protetores das matas, dos montes, dos 

penhascos, dos animais, dos campos de cultivo e dos caminhos, outras vezes, 

identificam-se com a natureza. Assim, entre as árvores o cedro possui alma dócil 

e o lapacho, rebelde e feroz, que mesmo quando retalhado não desaparece, po

dendo ferir ao trabalhador. Entre os animais, os sapos e os veados e algumas 

espécies de pássaros são mensageiros de morte. Mas, o grande ser anímico é a 

própria terra que deve ser bem tratada, sob pena de causar toda a espécie de 

desgraças. Essas informações, sobre seres espirituais, animais e vegetais já fo
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ram registradas ao tratar-se da concepção animística que se encontra na religião 

indígena. Em relação à terra, retomar-se-á posteriormente.

Mas existe uma categoria muito especial de duendes pengosos, capazes 

de trazer desgraças e causar a morte. Oriundos de mortos que buscam vingança, 

chegaram a ser comparados aos demônios por Montoya. Às vezes denominados 

de mboguâ, tal temor causam aos indígenas que aldeias inteiras podem ser a- 

bandonadas por ocasião de um falecimento.

Por fim, entre as causas de morte encontra-se uma com características 

cósmicas e ecológicas ligada à natureza em geral: é a doença da própria terra. 

Nimuendajú fala de um pessimismo guarani que já não acredita em futuro algum. 

Entende que a cataclismologia apapocúva reproduz idéia de que a natureza toda 

está em declínio. A terra está velha e já devorou cadáveres demais. A água quer 

descansar. As árvores estão exaustas e já não podem fornecer lenha ou madeira 

para as casas.

Para Bartomeu Melià as metáforas de destruição da terra e seus males 

podem ter leitura natural, como secas, esgotamento do solo, animais daninhos, 

eclipses do sol e da lua, inundações e ataques de inimigos. Essas manifesta

ções catastróficas são respostas da terra doente e revoltada, como grande ser 

vivo que é, pela maneira como é tratada e agredida, o que poderá resultar em 

uma catástrofe final, retratada na mitologia indígena.

A morte, portanto, tem múltiplas causas. Quando ela chega, superada a 

fase dos tratamentos, a melhor alternativa é aceitá-la. Em outras circunstâncias, 

seja para o prisioneiro, seja para o suicida, é preferível à vida. Além disso, há um



contexto ecológico de morte, em decorrência das paixões humanas que agridem 

seus semelhantes e a tenra toda.

Mas, em nenhuma hipótese representa a destruição do ser. Ele continua 

vivo, merece ser respeitado e acompanhado, conforme será visto nos ritos fune

rários.

2.1.2 A im ortalidade

Nenhuma religião considera que o ser humano tem seu fim com a morte. 

Vigoram hipóteses de transmigração, ressurreição e reencarnação ou de estado 

de iluminação no qual não há mais a morte.

Da mesma forma que em outros sistemas religiosos, a certeza de pereni

dade representa um dos pontos fundamentais da religião indígena, seja através 

da presença misteriosa dos antepassados, da possibilidade de perfeição indivi

dual que evita a própria morte, do sonho de que mortos retomem à vida através 

de seus ossos ou da construção de uma terra, yvy maraney, na qual não mais 

existirão nem sofrimentos nem mortes. Essas quatro formas de imortalidade 

constituem o mais elevado patamar da experiência religiosa guarani.

A busca de compreensão da imortalidade para o indígena será delineada 

através dos ritos funerários, da crença na presença dos mortos, do ideal de vida 

sem morte descrita na figura de alguns pajés, e da constante migração rumo à 

tenra sem males.

Os ritos funerános realizados imediatamente após a morte são descritos 

com bastante comoção na literatura histórica e antropológica. Há um verdadeiro
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paradoxo entre a serenidade do doente e o desespero da comunidade após a 

morte.

Entre os tupinambás, diz André Thevet, guardava-se um luto de quatro a 

cinco dias e durante esse período ouvia-se levantar tal ruído e harmonia que pa

recia algazarra de cães e gatos. Homens e mulheres, alguns estendidos em suas 

redes, outros acocorados em terra e abraçados uns aos outros relembravam os 

feitos do morto e exclamavam repetindo mais de mil vezes, durante quatro ou 

cinco horas cada vez. “nunca mais os veremos, senão após a morte, juntos aos 

nossos amigos”.89 Jean de Léry acrescenta que ninguém dormia em aldeia que 

houvesse defunto.90

Entre os guarani, além do desespero havia revolta. Ao ensejo da morte do 

marido as mulheres se lançavam aos gritos e lamúrias de tais alturas que chega

vam a morrer ou ficar aleijadas. No início da redução da Natividade de Nossa 

Senhora, além de chorar ao defunto, acrescentava-se o costume de desnudar-se 

uma mulher que, tomando um arco e setas saía às ruas atirando-as em direção 

ao sol com o intento de matar a própria morte.91

As cerimônias imediatas após a morte, em registros mais recentes, man

têm muitas semelhanças com as descnções coloniais.

Nimuendajú, que acompanhou os prantos em Araribá, registra que diferen

tes melodias ressoam de modo estridente e caótico, ao ritmo monótono dos ma- 

racás do pajé, até que se constate a morte do enfermo. Então muda-se o canto 

do yvyraijá para o solene fíeengaraí, o mesmo da cerimônia de descoberta do

89 André Thevet, Singularidades da França Antarctica. pp. 260-261
90 Jean de Léry, História de uma viagem feita ao Brasil, p. 216.
91 Antonio Ruiz de Montoya, Conquista espiritual, p. 53.
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nome da criança após o nascimento, desencadeando-se uma medonha confusão. 

Os parentes do morto atiram-se uns nos braços dos outros, chorando alto, ou se 

jogam no chão de bruços. Outros, correm sem direção e soltam uivos ritmados 

como latidos, para atrair o companheiros acaso ausentes.92

Esses rituais indicam que para a comunidade a morte é uma grande per

da. Ao lado, porém, do frustrante sentimento humano, sugere-se que a morte 

não é necessária. Trata-se, em sentido estrito, de uma contingência. O próprio 

missionário Antonio Ruiz de Montoya, afirma literalmente, que morrer não era 

considerado “coisa natural e comum a todos, mas ao que morre, isso acontece 

por acaso”.93 Ou seja, existem alternativas à morte.

Após o pranto, segue-se a cerimônia do enterro. Os tupinambás sepulta

vam seus mortos em uma profunda cova em forma de tonel de vinho. O corpo 

dobrado, os braços amarrados ao redor dos joelhos e enterrado em posição verti

cal. Se o morto fosse muito estimado era sepultado no interior da casa. Como se 

estivesse para partir em viagem, amortalhado na sua rede, rodeado de colares e 

demais objetos de uso pessoal.

As descrições mais minuciosas sobre o sepultamento tupinambá são en

contradas em Gabriel Soares de Souza.94 Segundo esse autor, além de ser en

terrado na própria rede, eram os parentes mais próximos que faziam a cova sen

do o féretro acompanhado pela mulher, filhas e parentes que pranteavam até à 

cova. Com os cabelos soltos sobre o rosto, chorava-se até que o corpo ficasse 

bem coberto de terra. Se o morto fosse um principal, antes de ser enterrado era

92 Curt Nimuendaju Unkel, As lendas da criação e destruição do mundo, p. 36
9j Antonio Ruiz de Montoya, Conquista espeiritual, p. 53.
94 Cf. Gabriel Soares de Souza, Notícia do Brasil, p. 285.
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untado com mel. Enfeitado com penas coloridas e todos os ornamentos próprios 

para dias de festa, era munido de água, comida, arco e flechas. Fazia-se fogo 

para aquecê-lo e, antes de cobrir a cova, punha-se uma camada de madeira, de 

tal forma que a terra não o tocasse.

Sobre o guarani, Antonio Ruiz de Montoya,95 em carta de 1628, destaca re

lação muito afetuosa que permanecia entre vivos e mortos.

Normalmente, o morto era enterrado dentro de casa para não separar-se 

da companhia dos vivos. Outras vezes, em campo aberto, mas sempre perma

necia em afetuoso contato com os vivos. Sobre as sepulturas construía-se pe

quenas choças e com freqüência arrancava-se a erva que crescia sobre elas 

porque, diziam, assim descansava o defunto. Se a falecida fosse uma mãe que 

tinha cnança de peito, uma idosa aproximava-se da sepultura e com uma peque

na rede procurava capturar a alma da finada para que continuasse a ajudar a cri

ar o seu filho.

A noção de alma do falecido é mais evidente na descrição de Montoya na 

Conquista espiritual.96 Explicita-se que os guarani julgavam que a alma acompa

nhava o corpo do falecido, embora separada. Por isso, eram enterrados em ta

lhas grandes, sobre a qual colocava-se um prato, para que a alma ficasse mais 

acomodada. Quando o enterro era realizado conforme o costume cristão, portan

to sem deixar-se qualquer concavidade, acudia de jeito muito dissimulado uma 

velhinha, munida de uma pequena peneira e procurava retirar a alma do falecido 

para que não padecesse com o corpo.

95 Antonio Ruiz de Montoya, Carta Anua ao Superior da Missão do Guairá, dirigida em 1628 ao Padre Ni- 
colás Duran, Provincial da Compahia de Jesus. In: MCA I, p. 274.
90 Cf. Antonio Ruiz de Montoya, Conquista espiritual, p. 54.
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Conforme a literatura moderna, o costume de enterrar em uma de barro e 

no interior da residência estão praticamente em desuso. Em Araribá, o ataúde 

era de tronco de cedro, preferencialmente cilíndrico, de dois metros de compri

mento. Nele escavava-se uma concavidade do tamanho exato do corpo. No Pa

raguai, o cadáver é geralmente enterrado em um cesto de taquara, de nome kua- 

rapemby, que serve para o culto dos ossos, tema a ser tratado posteriormente.

Egon Schaden encontrou a prática de se fazer fogo sobre a sepultura em 

diversos grupos do Brasil e teve como explicação por parte dos próprios guarani 

a de que o fogo serve para iluminar a alma do defunto que após a morte deseja 

percorrer todos os locais onde esteve durante a vida.

Permanece o costume de colocar-se os objetos do morto junto ao túmulo. 

Se for criança, os brinquedos. Mulher, a “porungá”, que servia para carregar á- 

gua.

Quanto aos objetos de uso do morto, são colocados sobre a sepultura e, 

geralmente, abandonados A exceção são lavouras que podem ser colhidas.

Os rituais de choro e sepultamento, por si mesmos, indicam de forma me

tafórica, a continuidade da vida humana após a morte. Chega-se à idêntica con

clusão observando-se a intensa relação que permanece entre vivos e mortos, 

tanto através de crenças como de rituais.

A crença na imortalidade da alma é chamada preconceituosamente por 

Jean de Léry97, de luz nas trevas da ignorância dos tupinambás. Constatou o 

autor francês que não só acreditavam na imortalidade da alma, mas que elas ha
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bitavam altas montanhas onde dançavam em belos jardins com as almas dos 

seus avós. As almas dos covardes, ao contrário, eram transformadas em Anhan

gá, que causava grande temor pelos tormentos que podiam causar aos vivos.

Os mortos mantinham freqüente comunicação com os vivos através de so

nhos, da inspiração dos pajés e de certos animais, sobretudo de pássaros. O 

próprio Jean de Léry certa vez zombou de um grupo que ouvia mensagens de 

mortos através do canto notumo de um pássaro semelhante a uma pomba e ou

viu a seguinte reprimenda de uma ancião:

Cala-te, e deixa-nos ouvir as boas notícias que os mortos nos 

mandam, pois nos faz contentes e nos dá novas forças.98

Em relação aos guarani, tanto na literatura histórica, seja de missionários 

ou de viajantes, como na moderna, a presença dos mortos que pode representar 

conforto e segurança ou temor e ameaça, conforme vinculação com diferentes 

dimensões anímicas, é uma das principais constantes.

As dimensões anímicas que transformam o homem em um ser bifurcado, 

com tendências boas e más, separaram-se na morte, transformando-se em Ayvu- 

cué ou Anguéry, protetores de seus amigos ou perigosos fantasmas.

Algumas situações aumentam o temor dos fantasmas. É o caso da morte 

violenta e repentina. Então a alma perambula pelos lugares que andava em vida, 

especialmente à noite, constituindo-se em grave perigo aos viventes. Ou, a mor

68

98 Jean de Léry, História de uma viagem feita à terra do Brasil, p. 115



69

te de um dos cônjuges, pois aí o finado pode voltar á noite para abraçar seu com

panheiro, o que significa morte certa.

Quando se tem certeza de que Anguéry ou Anhangá está à solta, se al

guém tiver coragem, deve procurá-lo para o matar. Senão, é preferível simples

mente abandonar o lugar.

Além da certeza da presença dos mortos expresso de forma mais ou me

nos teórica, existem ritos relacionados à presença dos falecidos. Os que mais 

chamam a atenção são os que se vinculam à esperança de reencarnação dos 

próprios ossos.

Sobretudo os Mbyás preservam com muito cuidado os ossos de seus fami

liares e temem que seus próprios sejam abandonados. Nos hinos reproduzidos 

por León Cadogan canta-se a morte como o afastamento e retomo ao céu da pa

lavra, o que deprecia os ossos. Mas, embora aparentemente abandonados, eles 

serão mansamente iluminados pela luz benéfica dos relâmpagos, voltando nova

mente a circular a palavra que lhes dará nova vida. Há casos, inclusive, de con

servação de ossos dentro da própria residência, enquanto se aguarda a nova 

vida.

A crença na vida dos ossos relaciona-se com uma outra forma de imortali

dade muito comum na crença guarani: a vida perene pela perfeição pessoal. 

Nesta forma de imortalidade, ao contrário da escatologia dos Arawetés, pesqui

sados por Viveiros de Castro, 99 na qual os homens são arremessados para o 

mundo dos deuses, passando a viver na atemporalidade, é o mundo dos deuses

99 Cf. Eduardo Batalha Viveiros de Castro, Araweté: os deuses canibais.
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que é capturado por homens que atingem a perfeição e tornam-se imortais. Fun

da-se uma escatologia terrena, muito bem ilustrada pela história de muitos pajés 

que, inclusive passam a ser cultuados como verdadeiros deuses.

Homens tranqüilos e serenos, cujas entranhas não batem descompassa- 

damente como galinhas assustadas, que não se irritam, e que quando devem 

aplicar um castigo, estão a seu lado os mais jovens e, inspirados, passam noites 

ao som do maracá, cantando e rezando: estes são os pa ’i, pais de família, ho

mens com traços divinos.

Há, também, os karaí. Homens solitários. Dentre os tupinambás foram 

chamados de errantes100 pois andavam mata a dentro e só periodicamente com

pareciam à comunidade. Verdadeiros profetas das esperanças indígenas, 

anunciavam cataclismas e incentivavam migrações.

Entre os guarani pa'/ e karai não se opõem como se fossem autoridades 

política e religiosa. São personagens que representam o mais elevado grau do 

ideal de personalidade101 cujas características, às vezes, concentram-se em uma 

mesma pessoa. Muitos desses homens chegam à perfeição e à imortalidade 

sem passar pela morte. Seus corpos tomam-se leves, sua alma animal subjuga

da e intensas suas palavras. Sozinhos ou acompanhados de todos os da casa 

de dança vencem o espaço e transformam-se em deuses. Manifesta-se a ima

nência do divino no humano.

100 Cf. André Thevet, Singularidades da Fmaça Antartica, p. 214
101 Cf. Egon Schaden, A mitologia heróica de tribos indígenas do Brasil, p. 118.



Por fim, há uma expectativa coletiva de perfeição que superará toda priva

ção, doença e morte. É a yvy marae’y, traduzida por terra sem males, pelos mo

dernos etnólogos. Schaden descreve esse paraíso:

“um lugar de segurança, cujos moradores estão livres sobre

tudo das doenças e da morte. Mas tampouco precisam temer a fome, 

a miséria e a pobreza econômica ”10‘

Nimuendajú, a identifica com a casa de Nandecy, o mais alto grau de per

feição feminina, onde são acolhidos os migrantes. Após longa caminhada rece

bem bananas amarelas para comer e cauim para beber e ouvem o seguinte con

selho: “Na terra a morte é o fim de vocês. Não voltem para lá, fiquem agora a-

qui”.103

A terra sem males ressalta a dimensão coletiva e cósmica da ética guarani. 

O modo de ser pessoal não repercute apenas em um destino individual ou ultra- 

terreno, mas modela a terra para o bem ou mal de todos. Para construção da 

terra existe o bom modo de ser. O que a destrói, são infrações religiosas, sobre

tudo a violência, mas também, a avareza, o furto, o desprezo e a zombaria. Mas, 

há sempre esperança. Quando parece imperar a morte, resta uma terra ao leste 

onde o mal não habita. E a migração ampara-se nas representações religiosas.

Em conclusão, ressalta-se a intensidade do sentimento religioso dos povos 

indígenas e em especial a do povo guarani. Este povo, como outras sociedades 

tribais, tem na religião a explicação e a determinação de suas atividades políti

102 Egon Schaden, Aspectos fundamentais da cultura guarani, p 165.
103 Curt Nimuendajú Unkel, A s lendas da criação e destruição do mundo, p. 151



cas, sociais e culturais. A natureza e suas manifestações, as experiências hu

manas em sua totalidade e, sobretudo, os pontos críticos da existência, especi

almente os que circundam a morte, têm respostas em crenças, celebrações ritu

ais e uma moral que indica o bom modo de viver, sempre em perspectiva comuni

tária.

Portanto, o sentimento indígena insere-se plenamente em contexto religio

so, mesmo partindo-se de definição conceituai. Mas, religião em que tudo tem 

alma e, em conseqüência, o animismo supera qualquer teísmo, de um Deus dis

tante e, muitas vezes descomprometido. Por outro lado, é um sagrado cósmico 

suscetível às ações humanas, que podem representar caminho de aperfeiçoa

mento ou trilha de imperfeição.

Sobre o caminho de imperfeição, através de infrações religiosas, trata-se, 

a seguir a partindo-se da antropologia, como elemento agregador da compreen

são religiosa e violação de sua moral.

2.2 Infrações religiosas

2.2.1 Pressupostos antropológicos

A antropologia guarani possui um elemento que lhe dá coerência, tanto em 

termos de ideais cósmicos, de perfeição coletiva e pessoal, como também para 

sua experiência do mal, na qual inserem-se as infrações contra o sentimento reli

gioso. Trata-se de um animismo centrado na palavra e que dá especificidade a 

todas suas manifestações religiosas.
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0  autodidata que viveu entre os mbyá-guarani do Paraguai, León Cado- 

gan, compilou uma série de hinos religiosos dando-lhes o título de Ayvu Rapyta 

(palavras fundamentais ou o fundamento da linguagem humana) que, conforme o 

guaraniólogo Bartomeu Melià, constitui um verdadeiro clássico da literatura indí-

1 0 4gena amencana.

Toda a coletânea de Cadogan tem como principal característica apresen

tar a palavra como fundamento teológico, cósmico e antropológico. Segundo o 

hinário compilado pelo antropólogo, a palavra é de origem divina e foi a primeira 

obra do absoluto. Constitui o ser humano e expressa integração social e cósmi

ca. Possibilita reciprocidade e é caminho aberto à perfeição. Quando negada, 

porém, perverte a ordem cósmica e a alma humana.

Em suas pesquisas, constatou o autor, que as expressões guarani corre

lacionadas à alma significam “linguagem humana”, “dizer” ; ayvu, em mbya- 

guarani, expressa falar a linguagem humana. Ayvu Rapyta, literalmente, origem 

da linguagem humana, germe da porção divina da alma.

Outro termo usado pelos mesmos guarani é Ne’é, cuja tradução é pala- 

vra-alma ou porção divina da alma que se encarna no ser humano, uma vez en

gendrado.

Para expressar a noção de ressuscitar, em termos de devolver a alma ao 

que morreu, empregam os mbyas, eepy que significa resgatar ou redimir o dizer.

A mesma lógica da linguagem é utilizada para significar o nome da pesso- 

a, com o qual se designa o patronímico sagrado, outorgado pelos deuses, ele-

104 Bartomeu Melia. El Guarani, expenencia religiosa, p 27.
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mento integrante da identidade individual. A expressão é e ry mo' ã a, aquele 

que mantém erguido o fluir do seu dizer.

Reporta-se, então, Cadogan à obra de Curt Nimuendajú105 que viveu entre 

os apapocuva-guarani e verificou que para aquele grupo a alma individual é um 

“nome” enviado pelos deuses e que deve ser descoberto na cerimônia de nomi- 

nação comandada pelo pajé ou xamã, de tal forma que o nome consiste na iden

tidade sagrada da pessoa. E continua sua análise a partir da mitologia dos Avá- 

Guarani Del Yvy Pyté o /p/rde onde recolhe a seguinte afirmação: “nossa pala

vra é a manifestação de nossa alma que não morre ... ang é a sombra, o rastro, o 

eco” e conclui o pesquisador:

Tenemos, pues, tres naciones guaraniparlantes, hablando tres 

dialectos distintos dei guarani y poblando tres regiones muy separa

das entre si quienes, para designar la parte divina, imperecedora dei 

alma humana, emplean voces que traducen el concepto de palabra, 

lenguaje humano; es decir, para quienes los conceptos de: porción 

divina dei alma y lenguaje humano constituyen una sola idea, un con

cepto indivisible

De forma geral, entre os pesquisadores sobre os guarani, existe uma certa 

unanimidade sobre a compreensão da pessoa como sendo constituída pela pala

vra.

Egon Schaden interpretou informações sobre os Nandevas entendendo 

que a alma humana pertence a duas categorias: “as tendências espintuais, de um

l0' Curt Nimuendajú Unkel, As lendas da criação e destruição do mundo com o fundamentos da religião dos 
Apapocúva-Guarani.
100 León Cadogan, Ayvu Rapyta, p. 187.
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lado, e as vitais e instintivas de outro”.107 As tendências espirituais vinculam-se 

ao ayvú, que significa linguagem, às vezes também chamada de fie é, fala, cuja 

função básica é conferir o dom da linguagem. A outra parte é o asyguá cuja ori

gem é a dor ou os “mil e um aborrecimentos que o ser humano apresenta em vi

da".108

Bartomeu Melià, como teólogo e pesquisador, apresenta a expressão do 

divino, o verdadeiro pai Namandú, como um ser comunicativo e expressivo que 

se abre em forma de palavra, engendrando o ser humano.109

Todo o processo educativo do guarani é coerente com a sua compreensão 

cósmica. Assim, a educação visa desenvolver a palavra, não em sentido de me

morização, mas de escuta e pronúncia da mensagem que procede do alto.110

Conforme Egon Schaden poucas são as práticas para o desenvolvimento 

psíquico e moral das crianças. No entanto, encontrou entre os guarani de Dou

rados, Mato Grosso do Sul, o costume de passar sobre a boca do recém- 

nascido uma orelha de pau (yrupé), para que não se torne desbocado e não se 

acostume a dizer grosserias.111

Nimuendajú ressalta que desde a infância anseia-se por receber o canto 

pessoal, ou reza individual. O pesquisador que viveu na Aldeia de Araribá, Esta

do de São Paulo, no começo deste século, descreve o caso de uma mulher de 

nome Mbypy, que recebeu o canto de seu finado pai que lhe apareceu em sonho.

10 Egon Schaden, aspectos fundamentais da cultura guarani, p 162
108 Egon Scaden, Aculturação indígena, p. 118.
10CI Bartomeu Melia, O rosto índio de Deus, p. 307.
110 Baromeu Melia, O rosto índio de Deus, p. 312.
111 Egon Schaden, Aspectos fundamentais da cultura guarani, p.69.
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Mbypy, começou, então, a cantar e a chorar, atraindo toda a vizinhança 

Ao ouvir seu canto, comentava-se: Oú poraí tyvaçá Mbypy upé, isto é: “veio um 

canto à comadre Mbypy”.

Na noite seguinte, a convite do marido, toda comunidade reuniu-se na ca

sa de Mbypy para aprender o seu canto:

Mastigaram cagüijy, e todos se reuniram na casa de dança. 

Primeiro cantou o pajé Neneguei. Retirou-se depois para um lado, 

postada na fileira das demais dançarinas, entoou o seu canto, que to

dos acompanharam com dança, batidas de taquara e chocalhos. 

Como a estrofe era curta e Mbypy já a havia cantado o dia todo, a

maior parte dos presentes sabia o canto de cor. Dançou-se toda a

noite, e de manhã se bebeu muito cagüijy. Em seguida os cantores 

se foram, e Mbypy descansou um pouco "

A mulher continuou dançando toda a terceira noite. Na madrugada seguin

te estava no rancho com o rosto pintado de urucu, apoiada em um esteio, braços 

inertes e olhos cerrados, balbuciando roucamente o seu canto ritual.

A descoberta do canto pessoal exige verdadeira ascese. A sabedoria, por 

sua vez, consiste em conhecer vários cantos e muitas palavras. Eles indicam o

grau de perfeição. Observe-se o hino reproduzido por Cadogan:

Yo recorro los alredores de las casas de quienes pronuncian 

buenas plegarias esparciendo la neblina (humo de tabaco). Perseve

rando así, aprenderé numerosas palabras para fortalecer mi espiritu. 

Por esto es que concurro a tales lugares, para que lo vean los verda-

112 Curt Nimuendaju unkel, As lendas da criação e destruição do mundo conto fundamentos da religião dos 
Apapoc va-Guarani, pp. 77-78.
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deros padres de mi alma; y para que en un futuro no lejano me hagan 

decir muchas palabras.

O ideal do indígena guarani em sua formação é alcançar uma "boa sabe

doria” que se manifesta em amor ao próximo, partilha e perdão;

Por consiguiente, no quiero ofender a mis semejantes, en caso 

de enemistarlos, pecaria contra mis Primeros Padres. Por conse- 

guiente, aunque mis semejantes se equivoquen, les escucho sin pres- 

tarles importância (les perdono). Procediendo así, nuestro Primeros 

Padres sin duda alguna me harán pronunciar numerosas bellas pala

bras para el fortalecimiento de mi espíritu. Aunque nos amemos sin

ceramente, si permitimos que nuestro amor se bifurque, no hemos de 

alcanzar valor, fortaleza 114

O ideal de perfeição da palavra encontra seu obstáculo na “bifurcação” i- 

nerente à pessoa. Existe um caminho de maldade que resulta, ao inverso da boa 

ciência, em uma ciência nociva ou sabedoria negativa..

A sabedoria negativa procede de Mbochy ou Pochy, termo que significa 

raiva ou cólera que é considerada origem de todo o mal.

No processo de inculturação, a personificação da cólera é identificada com 

o demônio. Assim, o diabo é designado pelos Mbyás com o nome de Mbaé 

Pochy: o ser colérico. O missionário Antonio Ruiz de Montoya já no século XVII, 

traduziu Pochy por colérico, ruim e mau. No trilho da maldade encontram-se as 

infrações religiosas, especialmente a principal delas: a feitiçaria.

113 León Cadogan, Avvu Rapyta. p. 91
111 León Cadogan, Ayvu Rapvta, p.92.
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2.2 2 A feitiçaria

Toda a incipiente noção de infração da sociedade guarani encontra-se in

serida no contexto religioso. No entanto, a contrariedade a regras e costumes, 

em muitos casos, não é interpretada como ato isolado da pessoas, mas, conse

qüência de um modo de ser do infrator. Isto porque existem modos imperfeitos 

de viver, contrários aos bons costumes. E, além disso, o indivíduo pode dedicar- 

se a uma ascese negativa que alia conhecimento e perversão.

O feiticeiro é o exemplo privilegiado de alguém que percorre “as sendas da 

imperfeição”, conseguindo conhecimentos e poderes sobre-humanos. Seus atos 

são meros reflexos de sua personalidade colérica, rancorosa e, às vezes, sádica. 

Em conseqüência, falar dos crimes da feitiçaria, implica em tratar do feiticeiro e 

seus rituais e materiais utilizados e, ao mesmo tempo, possibilita uma visão geral 

sobre proibições e penas na sociedade guarani.

Muitas são as informações na literatura histórica, tanto de origem espanho

la como portuguesa, sobre o sujeito da feitiçaria. Em Antonio Ruiz de Montoya 

encontra-se que os feiticeiros entendiam-se como divinos e com poderes sobre 

os raios, a vida e a morte. Às vezes eram confundidos com líderes políticos e 

curandeiros, mas, entendia o missionário, seu principal ofício era o de matar por 

incitação do demônio, enterrando objetos:

Assim , averiguei de alguns que o demônio lhes aparecia em 

figura de um negrinho, trazendo um cesto na mão e incitando-os a 

que fossem enterrar. E numa peça, em que nunca faltava gente nem
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de dia nem de noite, descobrimos mais de 300 covazinhas e sepultu

ras de coisas que o demônio lhes havia dado

Bem alerta Roberto Gambini116 sobre a dimensão projetiva das descrições 

missionárias. Possivelmente, a isso pode ser tributado a identificação do demô

nio como interlocutor dos enterradores e a sua aparência de negrinho que é pró

pria do imaginário cristão e não do indígena. Segura, no entanto, é a conclusão 

de que o os feiticeiros gozavam de grande prestígio social.

Na literatura antropológica, destaca-se, com maior intensidade, o temor e 

a rejeição aos feiticeiros.

Várias são as designações para identificá-los. Assim, são chamados de 

“sabidos”, “senhores do veneno”, “xamãs maus”, “os que fazem trabalhos prejudi

ciais”, “os que ferem furtivamente o próximo”.

A última expressão indica caráter secreto da feitiçaria. É muito difícil des

cobrir o feiticeiro, devido a ameaça que pesa sobre ele, como será destacado 

posteriormente. Cadogan, na sua compilação de hinos, bem retrata as caracte

rísticas do feiticeiro como possuidor de uma má ciência e que se inspira em 

Mba’é Pochy encolerizando-se por qualquer motivo:

El que carece de entendimiento, el que posee la mala ciência, 

permite que se bifurque sobremanera su amor; aún aquellas cosas 

que no debieran enfurecerle le enfurecen en extremo: procediendo 

así el Ser Furioso le inspira. A los de esta clase, que utilizan su mala

1,5 Antonio Ruiz de Montoya, Conquista espiritual, p. 55.
1,0 Roberto Gambini, O espelho índio, os jesuitas e a destruição da alma indígena
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ciência en detrimento de sus semejantes, a los de esta laya les Ma

mamos ‘los que hieren furtivamente al projimo’. 1

O feiticeiro manifesta dimensão pessoal e mística. Sua ascese consiste 

em inspirar-se no ser furioso e, dissimuladamente, expressar a sua cólera, con- 

cretizando-a em doenças, mortes e cataclismas.

A feitiçaria encanta as experiências negativas, justificando-as simbolica

mente. O mistério circula entre o feiticeiro e os acontecimentos nefastos, atribu

indo sentido ao cotidiano nem sempre feliz. Mas o encanto não se reduz à figura 

do feiticeiro, incluindo elementos que materializam os males.

A experiência do mal encontra expressão simbólica no nível material, dife

rentemente do que se constrói como idéia do mal na cultura filosófica ocidental 

que tenta transportá-la para a abstração. A descrição de Montoya cataloga os 

materiais utilizados;

“sobras de comida, cascas de fruta e pedaços de carvão, etc. 

Às vezes enterram sapos atravessados com uma espinha de peixe: 

com o que se vai enfraquecendo aquele que querem matar, e este, 

sem outro acidente, morre”.118

Todo o material, na descrição do autor acima citado, era enterrado, indi

cando, provavelmente, de forma analógica, o sepultamento da pessoa que se 

desejava atingir.

11 León Cadogan, Ayvu Rapyta, p, 40.
118 Antomo Rutz de Montoya, Conquista espiritual, p. 55.
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Cadogan afirma que o feiticeiro persegue as pessoas para introduzir em 

suas entranhas, sob inspiração de Mbae Pochy venenos, insetos, pedaços de 

carvão, ossos do dedo de um morto, espinhas de víboras e várias espécies de 

ervas.

A utilização dos elementos materiais ocorre de forma ritualística, como a- 

contece em toda manifestação mística. O rito retira a prática do prosaico e a in

clui no âmbito do sagrado.

Nimuendajú aprendeu o nome de um canto maléfico, capaz de provocar a 

morte mesmo em pessoa distante. É o mboraiaí, ou canto mau.

Os Kayovás possuem os tekó papá, que são entoados em voz baixa sobre 

o rastro, a roupa ou qualquer objeto da vítima.

Cadogan insiste que o feiticeiro age furtivamente. Coerentemente, não fo

ram encontradas, nos limites da pesquisa realizada, descrições de como se ope

ra o rito do feitiço. No polo contrário, os rituais de cura são apresentados, com 

certa freqüência, tanto na literatura histórica como antropológica.

Há motivo místico e sociológico que decreta caráter secreto à feitiçaria: 

todo o ato religioso torna-se íncomum e sobre os feiticeiros recai pesada punição.

Além dos castigos impingidos pelos missionários, às vezes impregnadas 

de crueldade, conforme a literatura missionária, a própria comunidade indígena 

sempre que passa por desgraças desconfia da sua presença e procura encon

trar culpados para castigá-los exemplarmente

Duas são as formas de punir o feiticeiro. Quando o feiticeiro não for indivi

dualizado, recorre-se a forças opostas ao seu poder, mediante rituais de contra- 

feitiço, como colocar insetos em taquara fechada hermeticamente e aquecê-la até
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estourar para que fulmine ou, pelo menos, indique o causador do mal a ser puni

do. A outra forma é física, com açoites nos braços, quando houver cura, ou a 

morte caso a pessoa tida como enfeitiçada venha a morrer.

Nimuendajú relata o episódio da morte de mãe e sua filha de apenas seis 

anos acusadas de feitiçaria na Aldeia de Pirajú. O mesmo aconteceu na aldeia de 

Laranjinha, região do Rio das Cinzas, onde dois kayguás foram perseguidos e 

mortos.

Cadogan afirma ter encontrado dados fidedignos sobre a condenação à 

morte de uma feiticeira e o castigo por feridas nos braços a seus cúmplices, ocor

ridos em Alto Monday, Paraguai, em 1935. E o mesmo autor retrata condenação 

social aos feiticeiros em forma de hino recitado pelo cacique:

Cuando hay hechiceros, debemos escarmentados ejemplar- 

mente; debemos inferiries numerosas heridas en las mufiecas. Si 

muere aquel que ha sido herido furtivamente debemos matar tambien 

al hechicero, para acabar con los que dejaron de amar al prójimo. A 

aquel que por desamor e hiriendo furtivamente a su semejante, haya 

desolado el hogar de un prójimo, debemos matarlo tambien para que 

haya justicia. Unicamente procediendo así estarán contentos la ma

dre y el padre dei muerto y sanará el dolor de corazón de la madre

Identificado o feiticeiro homicida, sua morte torna-se inevitável. É, então, 

submetido ao ritual de execução presidido pelo cacique que, após fixar o céu 

durante algum tempo em silêncio, pronuncia as seguintes palavras::

110 León Cadogan, A n u  Rapvta, p. 91
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Portando-se como si no hubiera sido enviado por mi a la tierra, 

ha obrado exclusivamente de acuerdo a los desígnios dei Ser furioso. 

A causa de ésto - dice nuestro Primer Padre - no ha amado sincera

mente en sua corazón a sus buenos semejantes. Por conseguiente, 

nosotros dejaremos de estimarle; hemos de entregarlo a aquellos que 

han de destruir su ser. Por tanto, yo dejaré de inspirarle bellas pala- 

bras através de su coronilla por intermedio de mis hijos de corazón 

grande. Pues bien, siendo así, entreguemos su ser al Ser Furioso; ha 

delinquido; ha destruído, por inspiración dei Ser Furioso, el hermoso 

cuerpo de su semejante. Por consiguiente, no devemos permitir que 

alcance nuestra morada.120

Após a recitação do hino, executa-se o condenado, normalmente, através 

de adolescentes.

Há coerência antropológica sobre a visão do feiticeiro entre os guarani. 

Este personagem representa fator de desagregação grupai, negação dos ideais 

individuais e coletivos de solidariedade. É a polaridade negativa em relação ao 

curandeiro que combate as doenças, conduz a comunidade em busca da imorta

lidade e não se deixa tomar pelo espírito furioso.

A coerência antropológica aponta para algo curioso: a mesma lógica que 

cria o feiticeiro é a que o mata. Criação e morte, no âmbito simbólico andam ir

manados. Antes da morte física, simbolicamente, o personagem que encarna as 

experiências negativas já recebeu sobre si o tacape da destruição.

A antropologia guarani chama a atenção para um dado importante na pu

nição: os limites da fantasia na construção do que e de quem deve ser punido. 

Tratando-se de sociedade diversa é evidente o equívoco no ataque às causas do

1:0 León Cadogan, Ayvu Rapvta. p 119
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mal. No entanto, muito mais complexa se torna a discussão, quando se tenta 

transportá-la para o Direito Penal atual.

2.2.3 Outras infrações

Todas as infrações no Direito consuetudinário indígena encontram-se em 

contexto místico, como foi ressaltado em itens anteriores. Na visão de totalidade, 

é possível destacar-se algumas infrações que, em alguns aspectos, coincidem 

com as do Direito universal. . Embora não representem opção pelo caminho do 

mal. todas elas consubstanciam transgressões ao bom modo de viver e, por isso, 

exigem reparação. Assim, o adultério, o estupro, a lesão corporal, o furto, a 

zombaria, o incêndio, e o homicídio.

Há informações sobre o adultého tanto entre os tupinambás como guarani. 

Como regra geral, conforme informação do Padre José de Anchieta, para o tupi- 

nambá, o adultério masculino ou feminino não suscitava qualquer desavença, 

embora, algumas vezes, o adúltero, pacientemente, tivesse que suportar espan

camentos:

Nunca vi, nem ouvi, que com o sentimento de adultério algum 

indio matasse alguma de suas mulheres; quando muito espancam o 

adúltero, se podem, e ele tem paciência pelo que sabe que tem fei

to.121

1:1 José de Anchieta, informação dos casamentos dos índios, in: t  extos históricos, p. 77



Mas, no mesmo autor, há informação de morte de mulheres e perseguição 

ao adúltero em conseqüência de traição ao marido, o que vem a indicar a ausên

cia de regra válida para todos os casos e nações indígenas, permanecendo, no 

entanto, o caráter infracional, de maior ou menor gravidade, do adultério femini

no.

Cadogan,122 em um hino intitulado “os preceitos que nos deixaram os bons 

pais para nosso governo”, apresenta o que se entende por adultério e algumas 

variações sobre a reação do marido entre os guarani. Merece atenção a forma 

de descrição do ato reproduzida pelo autor: “se a mãe de teus filhos conviver às 

escondidas com outro.” A expressão para significar adultério é oiko fíemi, exata

mente, viver às escondidas e ressalta o caráter clandestino do delito.

A reação depende da intenção do marido traído. A primeira hipótese é o 

abandono da mulher sem nenhum mau trato. Mas, se o ato for cometido uma 

única vez e o marido não tiver a intenção de repudiá-la, deve oportunamente a- 

conselhá-la de boa forma. Se ela, no entanto, ignorar os conselhos, deve ser 

abandonada definitivamente.

Claramente, o adultério não é uma infração grave. Toma-se mais séria 

quando a mulher estiver grávida, por causa da ameaça que recai sobre a criança 

que está para nascer. Aí, adentra-se aos limites da forma imperfeita de viver 

que pode gerar filhos defeituosos ou mortos.

Mas, em outros casos chega a fazer parte de jocosas brincadeiras de cri

anças, como uma escrita por Cadogan. Na cantiga ordena-se a busca do casal
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que adentrou-se à mata, para que seja levado à presença do marido e do dirigen

te da comunidade. Conduzidos ao centro da comunidade são interrogados so

bre quem tomou a iniciativa do encontro e qual o motivo que os levou a fugir. A 

resposta é de que foi por amor mútuo. O dirigente então, ordena ao adúltero que 

ofereça muitos presentes ao marido, ao mesmo tempo que elogia sua coragem. 

Aceitos os presentes, tudo volta à harmonia. Ou seja, há uma verdadeira compo

sição entre as partes mesmo em caso de adultério. No entanto, se o marido não 

aceitar os presentes, o adúltero receberá numerosos açoites.

Outra infração é o estupro, entendido como apoderar-se violentamente de 

uma menina ao lado do caminho. O termo, neste caso é guero a e significa apo- 

derar-se de pessoa ou animal, derrubando-o. Também aparece traduzido por 

violar. Há três hipóteses de punição do estupro: o açoite do estuprador. A com

pensação da vítima. Ou, em caso de morte, como em todos os caso de assassi

nato, a morte ao agressor.

Também são punidas as lesões corporais. Elas devem ser compensadas 

ou retribuidas de forma eqüitativa:

El que haya hincado a su prójimo, el que hya inferido herida 

cortante, el que haya castigado com espada de madera, dará com- 

pensación. Si así no aconteciere, debe ser hincado, cortado, casti

gado com espada de madera: purgará su delito.123

A violência, repetidamente, aparece como uma das grandes causas dos 

males entre os guarani. Tem ela vinculação direta com o ser furioso que faz o

1:3 León Cadoean, Ayvu Rapyta. p 115.



delinqüente perder a cabeça e, também, com as negativas dimensões anímicas 

que podem dominar crianças e adultos. A agressão entre os membros da comu

nidade pode inclusive contaminar toda a terra. Daí sua reprovabilidade e deter

minação de punição equivalente aos danos causados.

Uma das formas de agressão ao semelhante é o incêndio à palhoça. Na 

mesma lógica da reciprocidade, o incendiário deverá sofrer uma pena equivalen

te, sendo ateado fogo em sua moradia

Há também o furto. Pode parecer estranho que em uma sociedade sem 

clara determinação de propriedade privada, apareça uma infração que agride 

exatamente o patrimônio alheio. Isto é possível porque nem todos os bens são 

coletivos nas sociedade tribais. Assim, existem roças familiares e objetos pesso

ais, como o maracá.

Historicamente, Montoya narra castigo místico por furto de algumas canas. 

Mas, além do castigo sagrado, há previsão de punição social:

El ladrón será azotado. En caso contrario, compensara al 

duerio de la chacra a fin de que vuelva a reinar a armonia entro 

ellos.124

Também no furto, duas são as formas de reparação do ato infracional: a 

compensação do dono da chácara ou açoites.

Há muitas outras proibições, porém não com penas vinculadas conforme 

as anteriormente apontadas.
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São regras em relação ao casamento, à educação dos filhos e à agricultu

ra, por exemplo.

O pai aconselha a seu filho que pretende casar-se que seja trabalhador, 

para que possa construir sua própria casa e roça, pois os pais da moça não gos

tariam de dar sua filha a um sujeito excessivamente pobre. Em relação à mulher, 

deve evitar-se brigas e nunca ser o primeiro a encolerizar-se. Se quiser ter fi

lhos, necessita de cuidados especiais: não zombar nem imitar os deficientes, sob 

pena de gerar filhos tarados. Positivamente, deve-se receber os visitantes com 

hospitalidade, só assim nascerá um filho formoso.

Após o nascimento, a mulher deve abster-se de comidas irritantes, como 

carnes, mel e sal. O pai, não deve fazer trabalhos pesados e viver com cuidado 

para que seu filho não seja prejudicado.

Para com o filho, as regras são claras: não se deve deixar que passe fome. 

pois ele veio para alegrar a existência dos pais; não se deve castigá-lo; quando 

necessário, deve ser acalmado; contra ele não se deve se enfurecer, nem maltra- 

tá-lo. Só assim ele se desenvolverá saudavelmente.

As crianças são tratadas com carinho entre os guarani. Sendo elas uma 

palavra do alto, uma das primeiras medidas é apresentá-la ao dirigente espiritual 

para descobrir-se qual o nome que foi enviado pelos grandes pais. Soprando-se 

fumaça sobre ela, recebe a revelação do nome, que constitui a sua identidade 

sagrada A educação deve consistir no desenvolvimento dessa palavra engen

drada no educando. Neste sentido, afirma Bartomeu Melià:
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A educação do Guarani é uma educação da palavra, mas não é 

educada para aprender e muito menos para memorizar textos e sim 

para escutar as palavras que receberá do alto, geralmente através 

dos sonhos, e poder dizê-las.125

Os Mbyás usam rezas como canções de ninar. Assim, todos conhecem as 

rezas dos companheiros e aos dois anos de idade já sabem cantá-las baixinho, 

por própria conta.

As crianças, participam de todas as atividades da família e da comunidade, 

aprendendo, naturalmente, o que faz parte de seu patrimônio cultural. Poucas 

são as práticas para o desenvolvimento psíquico e moral, pois a alma “já nasce 

pronta ou, pelo menos, com determinadas qualidades virtuais, por assim dizer, 

embrionárias”.126 Dentre essas práticas, não aparece a repressão. Neste contex

to, encontram-se as normas morais acima apresentadas.

Na agricultura existem regras para o plantio, par evitar pragas e, na seca. 

para invocar a chuva. Mas, o imperativo maior diz respeito a distribuição dos fru

tos após a colheita. Eles devem ser distribuídos entre todos os conterrâneos sem 

exceção. Nunca devem ser objeto de avareza. Desde Jean de Léry 127, até à 

literatura recente, destaca-se que os indígenas morreriam de vergonha se vissem 

o vizinho sofrer falta do que outras possuem. A generosidade na distribuição, 

vem acompanhada de uma promessa: vida longa para que se possa semear mui

tas vezes.

125 Bartomeu M elià, O rosto indio de Deus, p. 312
12° Egon Schaden, aspectos fundamentais da cultura guarani, p. 69.
127 Cf. Jean de Léry, viagem à terra do Brasil, in: Florestan Fernandes, Organização social dos tupinambás, 
p. 141.
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Conclusão

Ao concluir-se o presente capítulo, cabe um pergunta: haveria um critério 

ou fundamento para a punição entre os indígenas guarani?

A resposta comporta duas considerações: a primeira sobre o contexto so

cial e econômico de reciprocidade no qual ocorre a punição e a segunda, sobre a 

pena como meio de resgatar a harmonia social e cósmica.

Em dimensão mística, pode-se afirmar que a reciprocidade, enquanto uma 

lógica de causa e efeito, que atribui ao agir humano conseqüências boas ou más 

que atingem o indivíduo, a comunidade e a ecologia, é um critério válido. O sa

grado está sujeito ao agir humano tanto em dimensão positiva, como negativa. 

Mas, o ponto de partida é sempre uma totalidade sagrada que engendra o ser 

humano e faz fluir o seu dizer, dando-lhe a vida. Este ponto de partida é funda

mental, pois dá legitimidade não só para a premiação, como também, para a 

possibilidade de castigo, sendo que o infrator é alguém que, com responsabilida

de pessoal, andou pelas trilhas da imperfeição, afrontando o bom modo de ser 

herdado dos antepassados.

Sociologicamente, o critério é válido tanto como regra positiva de convi

vência como para o castigo.

Como regra de convivência, a reciprocidade manifesta-se em trocas de 

presentes, solidariedade social nas necessidades e festas. A reciprocidade tor- 

na-se a principal característica da distribuição econômica.

Nesse tipo de economia a produção pode ser individual, como na caça e 

na pesca, ou coletiva, como no mutirão. Mas, o produto é sempre distribuído no



interior do grupo, num sistema de trocas, com expectativa de retribuição idêntica 

e futura. Assim, os produtos da pesca são distribuídos pelos que mais pescaram 

com os que menos tiverem conseguido. As refeições mais importantes são to

madas em comum e nas festas todos comem, bebem, cantam e dançam.

Essa comunicação de bens, denominada de caridade natural, foi muito 

bem retratada, dentre outros, por Ives d’Evreux, que narra que certa vez, em 

uma aldeia chamada de Januaram, os tupinambás só tinham farinha para comer. 

Então apareceu um rapaz trazendo uma perdiz morta há pouco. Sua mãe depe- 

nou-a ao fogo, cozinhou-a, deitou-a num pilão, reduzindo-a a pó. Juntou folhas 

de mandioca, fez ferver tudo e depois de cortado em pedaços, do tamanho de 

uma bala, mandou-os distribuir pela aldeia para cada choupana125. E, que na 

descrição de Bartomeu Melià129, se concretiza no intercâmbio de bens, sejam de 

consumo ou de uso, regido pelo princípio da distribuição igualitária. Segundo 

esse princípio, a obrigação de dar supõe a obrigação de receber, e receber se 

toma uma obrigação de dar. Por isso, afirma o mesmo autor, o intercâmbio é de 

fato um diálogo social e muitas vezes religioso mediante o qual o que circula é o 

prestígio de quem sabe dar e a alegria de quem sabe receber.

Negativamente, a reciprocidade, expressa-se em guerras, vingança priva

da ou penas atribuídas pelos caciques.

A literatura histórica é generosa em descrever a belicosidade indígena. 

Porém, os escritores são unânimes em afirmar que a guerra não tinha como fun

damento conquistar terras, implantar costumes ou qualquer cobiça. Buscava-se,

128 Cf. Ives d ’Evreux, Viagem ao Norte do Brasil, feita nos anos 1613 e 1614. in: Florestan Fernandes, or
ganização social dos tupinambás, pp 95-96.

Bartomeu Melià, experiência religiosa, p 321.
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como obrigação religiosa, vingar os amigos e parentes mortos em lutas anterio

res. O próprio prisioneiro, recusava-se a fugir e aceitava heroicamente ser morto 

pela certeza de que seria vingado.

Em termos particulares, a vingança também vigorava como princípio. O 

Padre Manoel da Nóbrega descreveu escandalizado o ódio mútuo que cultiva

vam, afirmando que eram tão sujeitos à ira, que, se acaso inimigos se encontras

sem no caminho, atracavam-se a paus, a pedras ou a dentadas.

Na literatura antropológica, as penas para ferimentos e mortes são, nor

malmente, eqüitativas quando ocorridas no interior da aldeia. Especialmente em 

caso de homicídio não há alternativa: paga-se vida com vida. Se o infrator tiver 

assassinado mais de uma pessoa, a necessidade de punição ultrapassa o indiví

duo, sendo mortos irmãos seus em número equivalente ao dos assassinatos. A 

expressão utilizada para esta peculiar pena de talião é “ekovia va’ erã teko avy” 

(teko avy=desvio; ekovia=dar em troca, substituir).

Nessas hipóteses, portanto, o sistema de castigo enquadra-se em uma vi

são de reciprocidade com sagrado, inserida em contexto social de repostas equi

valentes positivas ou negativas, de partilha ou castigo.

Mas, há violações para as quais existe uma certa forma de compensação. 

Assim, o estupro, desde que a vítima não morra, a própria lesão corporal, o furto 

e o adultério.

Evidentemente, para algumas dessas infrações há uma impossibilidade in

trínseca de retribuir-se com ato similar ao infracional. Essa impossibilidade, não 

isenta de pena. E, em todos os casos a justificativa da punição é para que volte
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a harmonia130, seja pela satisfação da vitima ou pelo cumprimento do dever para 

com os grandes pais no caso do homicídio

Indica-se que o crime quebra a harmonia cósmica e coletiva e a pena res

gata o bom modo de viver, em conformidade com os padrões sociais e represen

tações cósmicas.

Permanece, no entanto, uma punição em forma de vingança em relação às 

tribos inimigas, sem resultar em harmonia ou integração. Mas, a guerra, com re

ciprocidade apenas negativa é contra o elemento externo, não em relação ao in

tegrante da comunidade. Este, positiva e negativamente, desde o fluir de seu 

dizer, e mesmo após sua palavra separar-se dos ossos, em prêmios e castigos, 

recebe apelos para integração social e econômica.

Para a sociedade guarani, punição sem participação social e econômica, é 

destinada apenas aos inimigos, nunca aos membros da comunidade.
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3. CRIMES CONTRA A RELIGIÃO NO DIREITO HEBREU 

ANTIGO

“Eu sou o Senhor teu Deus , que te fez sair do Egito, da casa 

da servidão. Não terás outros deuses diante de minha face 

Não farás para ti imagem de escultura... (Ex. 20,2-4).

A segunda referência teocrática procede do povo hebreu, descendente de 

Eber da estirpe de Sem, da qual originou-se Abraão. A base jurídica da análise é 

a Torá, parte do Pentateuco, que serve de arcabouço do Direito judaico até os 

dias de hoje.

Como chave para sistematização assume-se as “dez palavras” ou Decálo

go, síntese legislativa de valor universal em tomo da qual forma-se uma conste

lação de comandos e proibições



Da mesma forma que a cultura guarani, a visão de punição do sistema he

breu situa-se em contexto de totalidade e reciprocidade. No entanto, embora 

tendo o religioso como elemento comum, ambos os sistemas apresentam pers

pectivas bastante distintas.

O sistema indígena aparece integrado com a alma do mundo, na qual habi

tam homens e animais, seres materiais e espirituais, vivos e mortos.

Já a visão do povo hebreu integra o sagrado na história humana viva. A- 

qui na terra é que se desenvolve o plano divino, pouco restando para o mundo 

dos mortos. Todas as infrações ferem o plano histórico de prosperidade e justiça 

no qual envolve-se o povo escolhido. Mesmo os delitos com vinculação direta 

com o sagrado evocam a noção de um sagrado profundamente comprometido 

com a identidade de um povo e sua utopia histórica.

Uma tônica, portanto, marca o presente capítulo. Demonstrar como a pu

nição aparece em contexto de totalidade que envolve momento histórico prévio a 

ela mesma pelo projeto libertador no qual se integra e, na fase posterior, como 

resposta do sagrado como vulnerável à conduta humana, numa práxis que supe

ra a ontologia. Essa lógica na qual a práxis supera a ontologia justifica que em 

conseqüência de conduta o delinqüente, como com tanta freqüência ocorre no 

Direito em pauta, possa ter seu ser destruído pela morte. No mesmo contexto de 

totalidade a norma e a respectiva punição só atingem o eleito livre que se encon

tra em contexto de reciprocidade que atinge todas as dimensões individuais e 

coletivas, incluindo benefícios como a proteção e a prosperidade onundos da 

comunidade e garantidos pelo sagrado.
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3.1 O sentimento religioso

3.1.1 M onoteísm o ético

O sentimento religioso do povo de Israel marcou profundamente a sua his

tória. O monoteísmo que se desenvolve diacronicamente engendra uma práxis 

de lutas externas e de exigências éticas nas relações entre os membros da co

munidade.

A exceção legal, “Eu sou Aquele que Sou” (Ex 3,13-14), ou a noção de um 

sagrado que transcende ao mundo e a história e que não se corporifica nas cria

turas, podem conduzir a engano se consideradas como demonstração de um 

sagrado sem nome e descomprometido. O povo de Israel, conseguiu conciliar a 

compreensão de transcentalidade comprometida intrinsecamente com a história 

em todas as suas dimensões. Proeza não atingida pelo cristianismo católico.

A visão de sagrado comprometido e atuante tem um momento paradigmá

tico no êxodo, na saída do Egito rumo à Palestina. No dizer de Enrique Dussel131 

funda-se um modelo de práxis específico na história mundial das eticidades. 

Neste modelo de praxis, os escravos, em processo diacrônico, movimentam-se 

em direção a uma utopia onde alcançarão a libertação econômica, social e cultu

ral numa terra prometida. É modelo de eticidade inter-regional que recusa a 

submissão de israelitas ao domínio egípcio.

Mas, essa mesma ética imprimirá um caráter de resistência não encontra

do em nenhum outro povo. O comprometimento histórico do divino ocorre medí-

31 Cf. Enrique Dussel, Ética da libertação, p 29
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ante um privilégio concedido ao povo hebreu: ele é o escolhido por Javé, median

te um pacto bilateral, feito a partir de Abraão e ratificado com Moisés. Não pou

cas vezes, confirmando o tratado da aliança, Javé ao lado de Israel lutará contra 

outras nações. Daí, com freqüência, entender-se que Javé é um Deus nacional e 

guerreiro.132

Nas relações externas, imprime-se um caráter de belicosidade, sendo os 

inimigos do povo, também inimigos de Deus. A vitóna nacional, é a vitória divina. 

A derrota, quando acontece, não procede da deserção de Javé, ou do massacre 

do sagrado; ela é sinal de que o povo abandonou o caminho da aliança e a ele 

deve retomar. Ou seja, Deus sempre é fiel, o povo nem tanto.

Internamente, o sagrado como resposta à fidelidade do povo, propicia 

posse do solo, boas colheitas, população numerosa, saúde e toda espécie de 

prosperidade. Mas, à infidelidade pode castigar ao agente, seus descendentes e 

toda a população.

Na ética, devem imperar as relações de justiça, sob pena de corromper-se 

toda a aliança A injustiça entre os membros do povo, invalida qualquer manifes

tação ritual e faz com que toda celebração, ao invés de benevolência, provoque 

asco em Javé. É o que repetidamente pregam os profetas:

Aborreço vossas festas; elas me desagradam e não sinto ne

nhum gosto em vossos cultos; quando me ofereceis holocaustos e 

ofertas, não encontro neles prazer algum, e não faço nenhum caso de 

vossos sacrifícios e animais cevados. Longe de mim o ruído de vos

sos cânticos, não quero mais ouvir a música de vossas harpas; mas

132 Félicien Challaye, A s grandes religiões, p. 156
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antes que jorre a eqüidade como uma fonte e a justiça como torrente 

que não seca (Am 5,21-24).

O monoteísmo ético impõe relações de justiça no trabalho e no comércio. 

A Torá determina imperativamente que não se explore o assalariado pobre e ne

cessitado, quer seja um irmão ou estrangeiro que vive na cidade. Que seu salá

rio seja dado no mesmo dia, antes do pôr do sol, caso contrário, ele clamaria a 

Deus e o patrão considerado culpado (Dt 24,14-15).

Em caso de dívidas, a cada sete anos devia haver a remissão. Ela não va

lia para estrangeiros. Referia-se apenas aos irmãos. A justificativa da remissão 

aparece no próprio texto que a determina: “Não deverá haver pobres no meio de 

ti...” (Dt 15,4). O mesmo texto alerta para proximidade do ano de remissão não 

servir de pretexto para evitar-se os empréstimos. Ao contrário, sempre se deve 

abrir a mão ao pobre.

As obrigações sociais ultrapassam as regras de comércio e do trabalho 

mercenário. O estrangeiro, a viúva e o órfão, devem ser protegidos sem que nada 

ofereçam em troca. A eles destinam-se feixes da messe deixados no campo, fru

tos das oliveiras não colhidos dos galhos e os cachos não vindimados. Da viúva, 

não se pode tomar o vestido como penhor: mesmo nas dívidas, a expropriação 

tem limites.

A compreensão de um monoteísmo ético com exigências nas relações in

ternas e externas e que encontra reflexos em respostas do divino, forma uma 

monumental teologia da história. É na história dos homens que Javé se manifes

ta e constrói o seu reino. É através dos homens, seus agentes, que pode ser es



tabelecida a terra abençoada. Portanto, o palco de atuação divina não é o céu, 

mas a terra. O reino a ser estabelecido é um reino de vivos, não de mortos.

Mas, a exaltação do imanente não olvidaria o Deus único, inconfundível 

com suas criaturas?

A resposta é negativa. Na medida em que não há um mecanismo anímico 

de fuga, a justa construção material ressalta a intervenção do sagrado. A sua 

decadência, o alerta sobre o esquecimento de que Javé agiu no passado e conti

nua no acompanhamento da história de seu povo. Nessa perspectiva de unidade 

antropológica e material é que podem ser pensadas as infrações religiosas.

3.1.2 Visão unitária do mundo e do homem

A noção de um Deus atuante nos eventos individuais e coletivos apresen

ta-se coerente com a antropologia unitána que se desenvolve no judaísmo. Co

mo afirma o teólogo alemão Jürgen Moltmann133 a visão unitária torna-se um po

tencial crítico para a superação das unilateralidades de nossa cultura ocidental.

De fato, desde a criação o homem aparece como uma unidade psicofísica, 

sem diferenciação ontológica entre corpo e alma, ser mortal e imortal e, correla- 

tamente, realidades imanentes e telúricas e transcendentes e celestiais. Tanto o 

divino como o humano encontram-se envoltos em uma história sagrada. Daí o 

enfoque eminentemente ético da antropologia semítica. Nesse enfoque não se 

pergunta por essências ou partes integrantes, mas pelo tomar-se pela atuação.
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Em sua unidade, o homem é uma realidade complexa e várias são as pa

lavras para significá-lo. Assim, ruah (espírito), nefesh (alma) e basar (carne). 

Todos os termos, no entanto, designam aspectos do homem que se concretizam 

de diferentes maneiras em suas diversas relações.

No complexo de relações, espírito significa a relação dinâmica entre Deus 

e o homem. A alma evoca vida e personalidade. Ou, “o homem enquanto busca 

alguma coisa como ser vivente”.134 A carne indica a solidariedade com os outros. 

Dizer nossa came, evoca irmão e próximo. Toda a came, a humanidade toda.

Todas as expressões indicam o que é o homem, não como composição, 

mas como ser vivente, sujeito do mundo, dotado de centelha divina e constítuti- 

vamente relacionado com Deus e o mundo.

Como pensar-se as infrações contra a religião e, no contexto judaico, con

tra o próprio Deus que outorga a lei, em uma visão antropológica de totalidade? 

Ou, como se relacionam na totalidade a visão histórica, antropológica e jurídica?

Na totalidade, antropologia, teologia e Direito se interpenetram. Estabele

ce-se uma imanência do sagrado no mundo, tanto ecológica como historicamen

te e a reciprocidade toma o divino vulnerável positiva ou negativamente em sua 

criação pelo agir humano, e o agir humano toma-se significativo para futuro do 

mundo em sua totalidade.

As infrações religiosas serão analisadas a partir dos mandamentos nesse 

contexto de totalidade.

134 Renold Blank. Escatologia da pessoa, p. 83.
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3.2. Infrações religiosas nos mandamentos

3.2.1 Considerações gerais

Os crimes contra a religião que serão analisados encontram-se no contex

to do Direito oriental antigo que era formado por quatro importantes culturas: a 

egípcia, a hindu, a babilónica e a hebréia.

Sobre o Direito egípcio há carência de leis, editos e documentos que rela

tem a prática jurídica diária O que pode ser constado era a existência, em todos 

os períodos, de uma organização social e jurídica eminentemente teocrática. O 

rei desempenhava, ao mesmo tempo, papel de governante, sacerdote, juiz e 

guerreiro. Consequentemente, todo o jurídico era determinado pelo religioso e os 

julgamentos humanos e divinos consistiam em elos de uma mesma seqüência. 

Neste sentido, o Livro dos Mortos representa uma síntese de Direito substantivo, 

onde determinações e proibições são revividas num julgamento final, diante de 

Osiris, o grande Deus dos mortos.

O hinduísmo é um dos sistemas religiosos mais complexos. Nele há mistu

ra de elementos totêmicos, animistas, de politeísmo, monoteísmo e, até, de pie

doso ateísmo. No Direito, atendia-se principalmente o interesse da casta sacer

dotal e tinha sentido impositivo em relação às castas inferiores. Um conjunto de 

proibições, que existia no hinduísmo antigo (1500 a C.), vai florescer com o Bu

dismo, já no século VI antes da Era Cristã. Algumas das normas coincidem com 

a de outros Códigos orientais, como não furtar e não tomar a mulher do próximo. 

Outras são mais severas, como o não matar que proíbe, inclusive, a morte de



animais. Outras, representam certa novidade, como não tomar bebidas alcoóli

cas e a supressão de todo o desejo.

O Direito Babilónico deixou um legado do mais alto quilate em relação a 

outros da época e que se tornou conhecido em todo o Ocidente: o Código de 

Hamurábi, do século XVIII a. C. Da época de Hamurabi encontram-se, também, 

muitas cartas já traduzidas, e que retratam aplicação concreta do Direito, sobre

tudo, no aspecto administrativo.

As normas do antigo Oriente servirão, em alguns mandamentos, de ins

trumento de comparação em relação à legislação bíblica representada, pela Torá 

hebraica, cujo significado é bem mais amplo que o nomos dos gregos ou a lex 

dos latinos.

A Torá é um ensinamento administrado por Deus para ordenar a conduta 

humana. Por isso, compreende todo o Pentateuco e não apenas sua legislação. 

É no Pentateuco que, estruturado num quadro narrativo, encontram-se as normas 

que regem a vida moral, social e religiosa do povo hebreu. Todas as normas, 

sejam morais, jurídicas ou cultuais, têm caráter religioso e são apresentadas co

mo uma carta de aliança com Javé e se vinculam ao relato dos acontecimentos 

do deserto onde firmou-se o pacto.

Grande parte da base da legislação remonta à época de Moisés. No en

tanto, a forma atual do Pentateuco inclui muitas leis de épocas posteriores. Den

tre as leis mais antigas, que é o enfoque da pesquisa, duas formas se destacam: 

a casuística ou hipotética e a apodítica ou categórica. As normas hipotéticas, 

comuns no mundo antigo e cujo exemplo mais elevado encontra-se no Código de 

Hamurábi, aparecem no condicional “se” e a provisão na terceira pessoa. Essa
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forma está bem representada nas leis acerca da propriedade de Êxodo 22, 1-15 

(Se um homem furtar um boi...Se um homem fizer estragos num campo ou numa 

vinha, etc.). A lei apodítica é peculiar de Israel e seu exemplo mais expressivo 

encontra-se no Decálogo. A forma apodítica é o núcleo antigo que, muitas vezes, 

sofreu complementação posterior. Mas, além do Decálogo, há muitos outros e- 

xemplos no Pentateuco de normas apodíticas. Assim, “Não prejudicareis a viúva 

e ao órfão” (Ex. 22,22); “Não amaldiçoarás a Deus” (Ex. 22,28).

As infrações serão tratadas a partir do Decálogo, pela relevância que ad

quiriu essa síntese legislativa tanto para o Judaísmo, como para todo o mundo 

ocidental, através de sua adoção pelo cristianismo.

Seguramente, a mais relevante síntese de legislação religiosa para os he

breus e para o ocidente é representada pelo Decálogo, ou dez palavras. Sua 

importância aparece tanto na liturgia como na teologia judaica. Constata-se que 

desde a antigüidade, circulavam compilações que eram recitadas na sinagoga 

e apresentadas de forma a favorecer a sua memonzação, como o texto do Papiro 

de Nash, que recebeu este nome do inglês que o adquiriu em 1902 no Egito e 

que data de 165 a 37 a.C., e os Filactérios de Qumram do século I a. C. Por sua 

vez, teólogos ilustres pronunciam-se a seu respeito: Fílon (sec. I) considera-as 

como pontos capitais da lei e pronunciadas diretamente por Deus; para Joseph 

Albo (sec. XV), resumem todo o conteúdo da religião.

Na tradição cristã, os mandamentos foram assumidos por Jesus Cnsto (Lc 

18,18-23). Tiveram grande impulso com Santo Agostinho, autor da adaptação 

memorizada até os dias de hoje por catecúmenos católicos. Foram considera
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dos “síntese da lei natural” por Tomás de Aquino” e mantidos no Catecismo Lute

rano.

Atualmente constituem base legislativa para o Judaísmo e são considera

dos condição de salvação para o cristianismo.

Mas, qual a origem dos mandamentos e quais suas características for

mais?

A exegese global do Decálogo conduz a duas constatações: nos textos bí

blicos, tanto em Êxodo 20, 1-17, como em Deuteronômio 5, 1-21, representam as 

“dez palavras” unidade independente; em seu conjunto os mandamentos são 

marcados pela heterogeneidade formal de suas normas.

Essas características induzem a pensar que os mandamentos possuíam 

uma base antiga à qual foram inseridas interpolações tardias de diversos redato

res. Para George Pixley,135 haveria pré-história complicada até a constituição de 

conjunto uniforme que foi sofrendo alterações através de freqüentes compilações. 

Outra hipótese, é que tenham sido compilações de várias séries mais breves, 

originadas nos clãs, recitadas em linguagem apodítica, formadas de dois a quatro 

elementos, reproduzidas com interpolações. Segura, no entanto, é a afirmação 

de que a elaboração dos mandamentos não é obra de um só autor ou época.

Formalmente, dois mandamentos são positivos e oito proibições. Três das 

proibições, referentes ao homicídio, ao adultério e ao roubo, são brevíssimas, 

com construção apodítica, com partícula negativa seguida de verbo no futuro. É 

provável que essa séne tenha existido como seqüência independente. Outras
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proibições têm formulação menos lapidar, com verbos seguidos de diversos 

complementos. As normas positivas, que se referem ao sábado e aos pais, apre

sentam cláusulas e motivações que não permitem ao conjunto qualquer impulso 

rítmico.

Os rituais im precató ri os, como de Deuteronômio 27,15-26, podem ter ser

vido à sua formação. Esses rituais eram atos de culto possivelmente recitados 

com a presença de representantes das doze tribos de Israel e repetidos no interi

or das tribos atingindo os diversos clãs. A repetição seria recurso de memoriza

ção próprio das sociedades de pouco uso das letras.

A data de elaboração dos mandamentos tem sido objeto de controvérsia, 

da mesma forma que a do Pentateuco em geral. André Chouraqui afirma que a 

critica histórica não aceita que tenham sido elaboração de Moisés, pois os consi

dera que sejam composição escrita a partir de antigas tradições tribais conserva

das em diversos documentos. Para esse autor os problemas de datação decor

rem da própria natureza da literatura bíblica que se formou através de tradições 

veiculadas no interior das tribos. Nessa perspectiva, tanto a personalidade do 

autor como a data de seus escritos, não contam absolutamente nada frente à au

tenticidade de sua inspiração e de sua conformidade às exigências poéticas e 

teológicas da tradição.136

Embora a formação histórica dos mandamentos e a pluralidade dos escri

tores definam uma heterogênea estrutura formal, duas características afirmam-se
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sem divergências nos textos do Decálogo: uma moldura que os coloca em 

contexto de reciprocidade e a manifestação de Javé como a fonte da norma.

Em termos de reciprocidade, as exigências normativas são precedidas de 

atuação divina prévia e seguidas de reação positiva ou negativa, premiação ou 

Penalidade, conforme o agir do israelita livre a quem se destinava a legislação.

O elemento prévio da reciprocidade que circunda os mandamentos é ca

racterizado pela aliança, termo que assume biblicamente distintos significados. 

Às vezes, equivale a uma palavra empenhada unilateralmente, semelhante a um 

juramento divino, no qual Javé promete alguma coisa ao homem, sem lhe anexar 

expressamente qualquer condição como nas promessas feitas a Abraão e a Davi. 

Outras, segue o modelo dos tratados de vassalagem dos antigos orientais, no 

qual Deus soberano impõe a seu povo um estatuto como o do Sinai.137 No se

gundo caso, o do estatuto do sinai, a aliança caracteriza-se por uma certa bilate- 

ralidade: a lei é outorgada por Javé e de sua observância ou não advem promes

sa de prêmio ou castigo.

No entanto, toda a moldura do relato é histórica, estabelecendo conexão 

entre lei e libertação do Egito. E é na moldura histórica que se justifica a exigên

cia legal e a autoridade divina: “eu sou o senhor teu Deus, que te fez sair do Egi

to, da casa da servidão” (Ex 20,2).

A relação entre Deus e povo é muito particular e o comprometimento mú

tuo antecede o Decálogo.138 Há um Deus de benemerência que escolheu um po

vo para si e com fatos maravilhosos livrou-o do Egito tomando-o um povo livre. E

IV. Cf. Johannes Feiner e Magnus Loehrer, Mystenurii Salutis. p. 151
I Jò Teodorico Ballaríni, Introdução à Bíblia; Pentateuco, p. 345.
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é essa libertação que se torna sustentáculo das exigências legais, inclusive no 

sentido punitivo.

Sob o prisma da reciprocidade, a legalidade é precedida da libertação. É 

exigência a homem livre que foi libertado. Há substrato prévio à norma proibitiva. 

A lei centra-se em processo relacional que antecede sua promulgação. O próprio 

texto bíblico explicita a justificativa histórica que permite imposições da Lei:

‘Quando teu filho te perguntar mais tarde: Que são estes man

damentos, estas leis e estes preceitos que o Senhor, nosso Deus, vos 

prescreveu? Tu lhe responderás: éramos escravos do Faraó, no Egi

to, e a mão poderosa do Senhor libertou-nos. O Senhor ordenou-nos 

que observássemos todas estas leis e temêssemos o senhor, nosso 

Deus, para sermos sempre felizes e para que nos conservasse a vida, 

como o fez até o presente” (Dt 6,20-21,24).

O contexto relacional da lei não se esgota em sua história prévia. No polo 

inverso, seu cumprimento ou negação condicionam prêmio ou castigo. Generica

mente, uma ameaça e uma promessa acompanham o texto de promulgação dos 

mandamentos: vingança aos que odeiam a Javé e misericórdia aos que o amam

Após justificar a decretação da norma com a libertação do Egito, Javé pas

sa a enunciar as proibições. Diferentemente do que acontece com Código de 

Hamurábi que é outorgado pelo Rei, os mandamentos são apresentados como 

pronunciados diretamente pelo sagrado: “Eu sou o Senhor teu Deus”.

A afirmação do momento ou pressuposto prévio à norma proibitiva, suscita 

o problema do fundamento da punibilidade. Pela análise dos mandamentos, ven- 

fica-se que a punibilidade não se fundamenta na norma em si. Sequer possui
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fundamentação ontológica, apriorística e metafísica. Não pertence ao mundo 

inteligível, das naturezas puras e racionais, do qual emana juízo sintético apriori 

apodítico, como tentadora proposta ao teólogo suscitada por Kant. Ou na 

teológica proposta de Hegel de subjetividade absoluta como totalidade, beirando 

panteísmo. Mais próxima de Sartre encontra-se a fundamentação da

punibilidade: a existência constrói a essência. De outra forma: o fundamento ou 

legitimidade da punibilidade encontra-se na situação existencial do homem.

Bem ressalta o autor de “O Ser e o Nada” que a consciência pode sair do 

ser para o não ser, sendo este o móbil da ação, que é, portanto, intencional. Na 

liberdade a existência precede e comanda a essência. Atinge-se a liberdade por 

sua atualização. No entanto, é o projeto pessoal que dimensiona passado, 

presente e futuro. Portanto, é a subjetividade que constrói a própria essência em 

perspectiva temporal.

Embora com visão histórico antropológica, que não se confronta com o 

Decálogo, por Sartre não se consegue entender a estrutura normativa dos 

mandamentos, que aparecem com moldura exterior ao indivíduo.

Em dimensão ética o filósofo, com formação teológica, Enrique Dussel, 

constrói análise a partir da exterioridade. Também a Teologia da Libertação 

privilegia história da salvação como protótipo analítico da América Latina 

ressaltando-se que grande parte de sua população encontra-se em situação de 

escravidão e sob jugo da norma punitiva, sendo, portanto, anômala a imposição 

do Decálogo. Conseqüentemente, libertação torna-se pressuposto necessário às 

exigências ético-normativas. Além disso, atualmente, ressalta-se um fenômeno 

diferente da escravidão de outros tempos: é a exclusão. Se o escravo
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encontrava-se integrado, os denominados excluídos circulam à margem do 

sistema econômico.

Mas, a exterioridade não pode ser apenas subjetividade. A exterioridade 

deve ser histórica, social e econômica Portanto, amplamente concreta. Pela 

lógica dos mandamentos, no entanto, não se encontra solução para o dilema da 

ausência de libertação dos escravos ou para os atualmente denominados 

excluídos. Mesmo após a libertação do Egito, entre o povo escolhido 

permaneceu a escravidão. Apenas se pode dizer que a lei não é para eles. Pelo 

menos, há plena coerência com o princípio da reciprocidade: não se pode exigir 

ou punir conduta sem oferecer condição para o agente cumpri-la.

Em torno dos mandamentos, tanto os de formulação positiva, como 

negativa, circulam uma multiplicidade de infrações. O procedimento adotado é o 

de assumir os mandamentos como o centro de uma constelação para a partir 

deles verificar as correlatas infrações religiosas.

3.2.2 Não terás outros deuses diante de mim

O primeiro dos mandamentos apresenta diversidade de interpretação ainda 

hoje não resolvida sequer nas correntes cristãs. Os Padres Gregos, os hebreus 

modernos, as igrejas gregas e reformadas modernas dividem-no em proibição de 

deuses falsos ou estrangeiros e de imagens, formando-se dois mandamentos 

distintos. Sem buscar solução para debates teológicos, sem dúvida há 

modificação do texto bíblico por parte da tradição das igrejas católica latina e lu
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terana. De fato, a síntese de Santo Agostinho, não retrata todo o teor do texto 

bíblico que contempla uma série de proibições e que foram transformadas em 

uma norma positiva que determina amar a Deus sobre todas as coisas.

Biblicamente, a partir da moldura, “Eu sou o Senhor teu Deus que te fez 

sair da terra do Egito, da casa da servidão”, proíbe-se fazer escultura e figura do 

que está em cima nos céus, ou embaixo sobre a terra; prostrar-se diante dessas 

imagens ou prestar-lhes culto. Segue-se uma ameaça de vingança divina sobre 

os iníquos que atingirá seus descendentes e de misericórdia até à milésima gera

ção aos que guardarem seus mandamentos.

Embora a diversidade interpretativa sobre fazer ou não imagens, não há 

divergência de que toda a estrutura dos mandamentos sustenta-se sobre a “pri

meira palavra”, auto-apresentação de Javé, rei que oferece ao seu vassalo o dom 

do Êxodo É o prólogo histórico, “eu sou o Senhor teu Deus que te fez sair do 

Egito, da casa da servidão”, que fundamenta em fatos a autoridade divina.

Em conseqüência da atividade histórica de Javé em favor de Israel, afirma- 

se o Direito de exclusividade divina: “ Não terás outros deuses diante de mim”.

O Código permite entender que existiam outros deuses. Mesmo admitindo- 

se que a norma expressa exigência moral e legal, e não discussão dogmática, é 

visível que Israel vivia em um mundo politeísta, diante do qual devia precaver-se. 

Em meio à diversidade de deuses, Javé não dividirá seu louvor com quem quer 

que seja; ele é o único. Proíbe, também, a fabricação de imagens, inclusive as 

destinadas a representá-lo. Certamente a motivação é o perigo de idolatria em 

relação a imagens de outros deuses e falsificação, pela inerente limitação icono- 

gráfica, em relação a Javé.



O corolário do mandamento é um conjunto de bênçãos e maldições. A 

ruptura da aliança de exclusividade resulta em vingança sobre os pais e os filhos, 

até aos bisnetos. A observância, em misericórdia até à milésima geração.

No primeiro mandamento explicita-se claramente uma das características 

das religiões: a exclusividade. Toda a religião apresenta-se como sendo a única 

verdadeira. Por outro lado, exige exclusividade de seu adepto. Paradoxalmente, 

religião diferente aparece vinculada ao mal. No contexto bíblico, a aceitação de 

outros deuses significa idolatria, que adquire caráter muito mais prático que teóri

co.

Pelo caráter prático da idolatria, a feitiçana que significa agir em nome de 

deuses para perscrutar o futuro, provocar prodígios e provar superioridade de 

um ou outro ser divino, adquire grande importância no rol das infrações religio

sas. Ela consubstancia a expressão da força divina no confronto dos deuses.

Nessa lógica, o próprio Javé não se recusa a praticar prodígios quando se 

trata de enfrentar os deuses estrangeiros. É o caso de Moisés frente ao Faraó 

que transforma vara em serpente. Faraó chama seus sábios, encantadores e má

gicos que de suas varas fazem surgir várias serpentes. No entanto, a serpente 

originada do bastão de Moisés devora as serpentes dos magos. Seguem-se as 

chamadas pragas do Egito nas quais Javé demonstra seu poder e determinação 

em libertar o povo de Israel.

Episódio de disputa entre deuses aparece, também, no desafio de Elias 

contra os sacerdotes de Baal, no tempo do Rei Acab. Sozinho, o profeta enfren

tou quatrocentos e cinqüenta sacerdotes de Baal. A prova consistia em fazer 

surgir fogo para o sacrificio de dois novilhos através da invocação do nome dos
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Deuses. O resultado é previsível. Os sacerdotes de Baal retalharam seus cor

pos com espadas até cobrirem-se de sangue, gritaram da manhã ao meio dia 

mas, “não houve voz, nem resposta, nem sinal algum de atenção”. Elias, por 

sua vez, mandou jogar água sobre a lenha do altar, e com uma invocação ao 

Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, fez crepitar o fogo sobre o holocausto. Os 

sacerdotes de Baal foram perseguidos pelo povo e mortos por Elias no Vale de 

Cison.

Muitas narrativas associam a feitiçaria à idolatria e a comparam à prostitui

ção. É o caso, por exemplo, da mulher do Rei Acab, Jezabel, que tramou a mor

te de Nabot para que o Rei se apossasse de sua vinha, mediante acusação de 

que Nabot havia amaldiçoado a Deus e ao Rei, e que é chamada de prostituta e 

maga e acusada de seguir os ídolos dos amorreus. Outros textos, como Deute- 

ronômio capítulo 13, tratam da sedução dos deuses estrangeiros através de seus 

visionáhos, como caminho de prostituição do povo. No entanto, a grande explici

tação da similaridade da infidelidade a Javé com a prostituição da mulher casa

da, que coloca o amante no lugar do mando, é acentuada poeticamente por O- 

séias: Israel, que segue deuses estrangeiros é a esposa amada e infiel que se 

volta para outros deuses e gosta da torta de uvas (oferecidas aos ídolos). Mes

mo assim, Oséias, símbolo de Javé, ama sua esposa, símbolo do povo de Israel.

Se o adultério consistia em relação sexual da mulher casada com outro 

homem que não seu marido, na idolatria o hebreu se equivalia à mulher enquanto 

traía a aliança de exclusividade com Javé.

A punição à feitiçaria, forma prática de idolatria, era a morte: “não deixarás 

viver uma feiticeira” (Ex 22,18). É a mesma pena que é imposta ao que oferecer
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sacrifícios a outros deuses: ‘‘Aquele que oferecer sacrifícios a outros deuses fora 

do Senhor, será votado ao interdito” (Ex 22,20).

Mas, o aspecto prático não exclui certa noção de heresia, enquanto teoria 

sobre os deuses. Assim, aparece a incitação a servir a outros deuses. Aqueles 

que tivessem tal procedimento, mesmo que fossem familiares, tinham que ser 

denunciados pelo israelita, sem nenhuma compaixão e, antes que qualquer outro 

do povo, o familiar tinha a obrigação de levantar a mão para matá-los (Dt 13, 6- 

11).

A imposição de exclusividade penetra o simbólico. O texto exige, sob pro

messa de bênção ou pena, fidelidade absoluta, inclusive no nível simbólico. Isso 

inclui proibição de práticas supersticiosas como cortar o cabelo em redondo, ras

par as barbas pelos lados, fazer cortes ou qualquer tatuagem no próprio corpo 

(Lv 19,27-28). Mas, sobretudo, veda a confecção de imagens de deuses estran

geiros e do próprio Javé. Se deuses estrangeiros fossem representados, carac

terizava-se a prática idolátrica da infidelidade. Se a imagem representasse o 

próprio Javé, sua glória estaria sendo mutilada pela desproporção entre real e a 

representação.

Num paralelo com outros momentos históricos, torna-se possível destacar- 

se, desde aqui, uma inversão que ocorrerá no ocidente: nos mandamentos o sa

grado fala por si mesmo e impõe-se ao humano; na patrística, que se refletirá em 

toda a Idade Média, que redefinirá os mandamentos, estabelecendo que Deus 

deve ser amado sobre todas as coisas, é o humano legislando sobre as obriga

ções para com Deus; nas legislações penais modernas, como no Código Penal 

Brasileiro, é o Estado, antropocêntrico, que estabelece a possibilidade de polite-
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ísmo, omitindo-se sobre a supremacia divina em relação a “todas as coisas”, ou 

de um Deus sobre todos os outros.

Duas conseqüências, correlacionam-se com os reflexos legislativos atuais: 

a multiplicidade de religiões e o monoteísmo de mercado, temas a serem retoma

dos no transcorrer da pesquisa.

A transformação dos mandamentos se opera, tomando-se como referência 

o texto primitivo e a redação dos Padres Latinos e Igreja Luterana, em contextos 

políticos, econômicos e culturais próprios. Os mandamentos primitivos foram es

tabelecidos a um povo nômade que encontrava sua identidade, opondo-se a ou

tros deuses, em um sagrado absoluto. A guerra dos povos, era uma guerra divi

na. Sua história era traçada pelo sagrado. A partir da adaptação de Santo Agos

tinho, as normas parecem pronunciadas para preservar monoteísmo do passado, 

mas sob um geocentrismo antropocêntrico, no qual o homem olhava para Deus, 

espírito e distante, quem sabe sonhando construir aqui uma cidade divina.

Em relação aos Códigos penais modernos, os referenciais são completa

mente diferentes. É o homem que volta-se para si mesmo e se reconhece religi

oso. Porém, inseguro não se arrisca a pronunciar-se sobre a verdade. Mas, 

também não se refugia na subjetividade como poderia acontecer. Ao contrário, 

abriga-se em suas construções teóricas objetivas, sacrificando-se a si mesmo e, 

sobretudo aos outros, no altar jurídico por ele construído.

O primeiro mandamento cerca-se de um conjunto de proibições e Penali

dades que concretizam Javé como sagrado absoluto. Em geral, a legislação de

cretava o extermínio dos idólatras teóricos ou cúlticos com variadas formas de 

execução. Observe-se o seguinte rol de infrações e a severidade das penas.
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a. Sacrificar animais no campo ao invés de apresentá-las ao sacerdote. 

Pena: morte por lapidação (Lv 17,2-5). b. Incitar à idolatria. Pena: morte por la

pidação (Dt 23,7-11). c. Converter-se à idolatria. Pena: decapitação (Dt 13,13- 

18). d. Profetizar em nome de outros deuses. Pena: estrangulamento (Dt 18,20). 

Sacrificar filho a Maloc. Pena: lapidação (Lv 20,2).

3.2.3 Não tomarás seu santo nome em vão

O segundo mandamento apresenta redação mais concisa:

Não pronunciarás o nome de Javé, teu Deus, em prova de fal

sidade, porque o Senhor não deixa impune aquele que pronuncia seu 

nome em favor do erro (Ex 20,7).

A expressão “em favor do erro” é, também, traduzida por “em favor do que 

não é”. Trata-se de proibição da utilização mágica do nome de Deus e de todo 

juramento falso. Em conseqüência do mandamento, o Judaísmo chegou a evitar o 

uso do nome de Deus. Este só era pronunciado uma vez por ano, pelo sumo- 

sacerdote, ao abençoar o povo no grande Dia da Expiação.

Sobre a utilização mágica, trata-se de concepção amplamente difundida 

que o conhecimento do nome de uma pessoa, proporciona um certo poder sobre 

a mesma. Pronunciar um nome secreto de Deus, segundo essa pretensão mági

ca, coloca a própria força divina à disposição do agente. Semelhante concepção, 

encontra-se entre os indígenas guarani, do que resultava caráter secreto do no

me, só revelado aos de confiança.



A proibição do juramento é norma comum aos sistemas religiosos tanto 

antigos como novos. Jurar significa chamar a Deus como testemunha e atribuir 

poder sobrenatural às palavras.

Quando alguém jura para confirmar mentira, entende-se como perjúrio. Se 

for para empenhar palavra como garantia de cumpnmento de uma promessa, 

torna-se voto. A ambas as formas opõe-se o ensinamento de Jesus, no Sermão 

da Montanha:

Ouvistes o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas 

cumprirás para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos di

go: Não jureis de modo algum: nem pelo céu, porque é o trono de 

Deus; nem pela terra , porque é o escabelo de seus pés; nem por Je

rusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabe

ça, porque não podes fazer um cabelo tornar-se branco ou negro. Di

zei somente: “sim”, se é sim; “não”, se é não” (Mt 5, 33-37).

Ou seja, conforme o ensinamento de Jesus, o homem deve ser natural

mente verídico, usando a linguagem com simplicidade para confirmar ou negar, 

sempre em conformidade com a verdade.

O Código de Direito Canônico de 1983, dedica seis Cânones ao juramento. 

Parte do conceito e passa a regulamentar a possibilidade do ato religioso de Ju

rar:

Cân. 1199 - O juramento, isto é, a invocação do nome de Deus 

como testemunha da verdade, não se pode fazer, a não ser na verda

de, no discernimento e na justiça
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O juramento é classificado em assertório se tem como finalidade confirmar 

a verdade do que se declara e promissório, se serve para reforçar a obrigação 

que se assume para o futuro. O Código Canônico só impõe o juramento em ma

téria processual. Embora o admita em outras hipóteses.

Convém observar que a exigência da norma decorre do modo de ser do 

ente do qual emana o imperativo. Assim, o ser humano deve ser fiel porque Javé 

é fiel; verídico porque Javé é verdadeiro. Por outro lado, a reciprocidade com o 

sagrado deve pautar todas as relações sociais do ser humano.

As infrações religiosas correlatas ao segundo mandamento são punidas 

severamente. A seguir, são destacadas algumas e respectivas penas. a. Blas

femar (Lv 24,10-16). Pena: lapidação, b. Profetizar falsamente. Pena: estrangu

lamento (Dt 18,20). c. Magia. Pena: lapidação. A magia adquire as seguintes 

formas: Pitonismo (Lv 20,27); necromancia (Lv 20,2); bruxaria e feitiçaria (Ex 

22,18).

Há hipótese que relaciona o segundo ao sétimo mandamento por ter o ju

ramento falso finalidade de apropriação. É o caso do depositário que jura que o 

depósito foi roubado para eximir-se de responsabilidade. Descoberta a fraude a 

pena é a devolução em dobro do depósito que lhe tinha sido confiado.

3.2.4 Lembra-te de santificar o dia de sábado

Além dos mandamentos, repetidamente no Pentateuco determina-se a 

santificação do sábado. Esse dia é o da festa da criação e de sinal do pacto com

Javé.
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A celebração da criação, com sua expressão material, reafirma a visão de 

religião comprometida com a totalidade. Observe-se que não se trata de festa 

para os mortos ou de caráter meramente transcendental. Mas, a festa do sagra

do que se alegra com a terra, as árvores, os animais e os homens. Foi com a 

reinterpretação cristã que o dia do descanso assumiu características escatológi- 

cas, vinculadas à morte e ressurreição, passando do último para o pnmeiro dia da 

semana.

Ao lado da celebração da natureza como criação, o dia de sábado atrela- 

se á história. É o cume de uma seqüência de seis dias de atividade sagrada e 

humana. E, portanto, da mesma forma que Javé descansou, o israelita deve 

descansar. Além disso, é apelo para repensar as relações sociais de tal forma 

que possam espelhar-se no modelo inicial da pureza do recém criado. Por isso, 

além do sábado semanal, celebrava-se o mês e o ano sabáticos. O mês tinha 

significado cúltico. O ano, social. Neste, todo o credor devia remitir o emprésti

mo feito a seu próximo e não exercer opressão alguma contra seus irmãos. Se 

um irmão hebreu se tivesse vendido como escravo, no sétimo ano devia ser liber

to

O Sábado é, também, o sinal perpétuo da aliança entre Javé e Israel. Ou 

seja, além do contexto geral de aliança que envolve o conjunto dos mandamen

tos, o terceiro, em particular, é expressão do pacto entre Javé e seu povo. Neste 

caso em particular, requer-se o descanso tomando-se o sagrado como protótipo: 

“porque o Senhor fez o céu e a terra em seis dias, e no sétimo dia ele cessou de 

trabalhar e descansou” (Ex 31,17).
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Duas penas acompanhavam a inobservância do sábado: a morte e a ex

clusão do povo.

O livro dos Números relata episódio no qual os israelitas encontraram um 

homem que apanhava lenha no dia de Sábado. O homem foi conduzido à pre

sença de Moisés e Aarão que puseram-no sob guarda, pois ainda não estava 

determinado o que se lhe havia de fazer. Então o Senhor disse a Moisés: “que 

esse homem seja punido de morte, e a assembléia o apedreje fora do acampa

mento” (Nu 15,35). E toda a assembléia o apedrejou até à morte.

Mas a pena de morte por violação do sábado não aparece apenas de for

ma episódica. Ela é determinada genénca e imperativamente: “Guardareis o 

Sábado, pois ele vos deve ser sagrado. Aquele que o violar será morto (Ex 

31,14; 35,1-3).

A outra ameaça que acompanha a exigência de descanso no sábado é a 

exclusão do meio do povo. Em Êxodo esculpe-se a determinação: “quem fizer 

naquele dia uma obra qualquer, será cortado do meio do seu povo” (Ex 31,14b). 

Cortar do meio do povo equivale a decretar a morte do infrator. O gênero de 

morte ao que violasse o sábado era a lapidação.

A punição em sua forma “cortar do meio do povo” ressalta o caráter na

cionalista da observância do Sábado. Observá-lo, embora não haja clara deter

minação do que podia ou não ser realizado no dia de descanso e homenagem à 

criação, é identificar-se com a lei mosaica e com a comunidade. Violá-lo, opor-se 

aos ditames impostos a todo o povo e ficar sujeito às prescritas Penalidades.
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3.2.5 Honra teu pai e tua mãe

É com a determinação de honrar pai e mãe que se inicia uma série de 

normas que, embora em contexto teológico, tem caráter eminentemente social.

O respeito aos pais é uma freqüente regra do Direito hebreu. Os filhos são 

obrigados à obediência e a rebeldia resulta em severas Penalidades. Mas, o 

mandamento que se refere aos pais é dirigido não a crianças e sim ao homem 

adulto. Visa-se preservar a vida do ancião na sociedade. Como ressalta Walter 

Harrelson,139 é preciso cuidar dos pais e respeitá-los em sua velhice.

A norma em enfoque tem acoplada uma promessa: a vida longa. A impor

tância dessa promessa decorre da visão geral da religião hebraica que pouca 

esperança deixa para a vida além-túmulo. Até tardiamente há uma escatologia 

que prevê gerações e gerações enquanto coletividade mas não ressurreição indi

vidual. Com isso, a vida longa toma-se a maior esperança pessoal.

Mas, como honrar pai e mãe pode provocar vida longa? Novamente aden

tra-se diretamente no contexto de reciprocidade das relações humanas e com o 

sagrado. É a lógica do olho por olho em contexto diferenciado. Aquele que favo

recer a vida longa a outrem terá também vida longa.

Teologicamente, a importância do mandamento vincula-se a similaridade 

que se estabelecia entre a relação sagrado e povo e pai e filho no Antigo Oriente. 

Na visão histórica, os pais representam o vínculo com o passado e, portanto, o

139 Cf. Walter Harrelson, Os dez mandamentos e os D ire ito s  humanos, p 126
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elo de identidade do povo escolhido, desde Abraão. Pais e filhos encontram-se 

como elos da história sagrada.

Pode-se desdobrar o mandamento em algumas infrações e Penalidades 

correlatas:

a. Ferir o pai ou a mãe. Pena: morte por estrangulamento (Ex 21,15).

b.Amaldiçoar o pai ou a mãe. Pena: morte por lapidação (Ex 21,17).

c. Filhos incorrigíveis, que vivem na embriaguez e dissolução, que não atendem 

as ordens de seu pai nem de sua mãe. Pena: morte por lapidação (Dt 21,18-21).

3.2.6 Não matarás

Após uma seqüência de normas cuja violação punia-se com a morte, a de

terminação legal de forma apodítica “não matarás”, parece incoerente. Ao lado 

de punição por morte por violação de mandamentos não se pode olvidar que a 

prática da guerra foi uma constante do Israel antigo, e com o aval do próprio Javé 

massacrava-se o inimigo. E, em alguns casos, matar o inimigo não era só um 

Direito mas, até, um imperativo divino.

Qual seria, então, o significado da proibição de matar?

A discussão tem fundamento pois ainda nos dias atuais permanece o 

questionamento sobre a extensão da norma proibitiva, especialmente em ques

tões de guerra e pena por crimes graves.

Nos mandamentos bíblicos, o assassinato é a primeira de uma série de 

proibições com construção apodítica: Não Matarás. Em princípio, o mandamento 

caracteriza-se pela generalidade. No entanto, a forma retrata mais contundência



que abrangência. Não se trata, de forma alguma, de proibição absoluta. Pela 

exegese global, Walter Harrelson propõe a seguinte alternativa redacional como 

mais coerente: “não tirarás a vida do teu próximo”.140 Pois, afirma o autor, há um 

matar que é ordenado na forma de execução pela comunidade, ou na guerra que 

se distingue do matar por ato de violência contra o semelhante. À conclusão 

análoga chega-se pelo verbo utilizado para expressar a proibição: rasah.

O verbo rasah, relativamente raro no texto bíblico, aparece apenas quaren

ta e sete vezes, contra mais de duzentas de outros que também significam matar, 

refere-se a um tipo específico de assassinato: trata-se de um homicídio injusto, 

tanto por ódio como por furto ou numa explosão de fúria. Às vezes é utilizado, 

também, para significar atitudes que não indicam, diretamente, ação de matar. É 

o caso do Salmo 94 que admoesta aos juizes iníquos que em seus veredictos 

“trucidam a viúva e o estrangeiro, tiram a vida aos órfãos” (SI 94,6); ou para tra

duzir assassinato por pessoa intermediária, como o caso de Nabot, cuja morte foi 

decretada por ordem de Jezabel, que escreveu uma carta em nome do Rei Acab, 

acusando-o de proferir maldição contra Deus e o Rei e que, em conseqüência, foi 

conduzido para fora da cidade, apedrejado e morto, ficando o Rei com a vinha 

que lhe pertencia e a reprimenda a Acab é traduzida nos seguintes termos: “ma

taste e agora usurpas” (1Rs 21,19).

Constata-se que a proibição de matar um concidadão é comum nas legis

lações do Oriente Antigo, seja no Código de Hamurabi, no Livro dos Mortos ou

140 Cf. Walter harrelson. Os dez mandamentos e os Direitos humanos, p. 140.



no próprio Decálogo. Mas o conteúdo e a forma da proibição não são homogê

neos.

Embora o Código de Hamurabi, outorgado pelo rei que viveu de 1728 a 

1686 a.C., não tenha artigo específico sobre matar alguém, apresenta-os em 

número de 19 (dezenove) destinados a regular a punição para lesões corporais 

(artigos 195 a 214), por vezes seguidas de morte, retribuídas pelo princípio de 

Talião ou compensação financeira. Como todo o Código de Hamurábi, as normas 

referentes às lesões corporais têm formulação casuística.

O Livro dos Mortos, composições inscritas pelos antigos egípcios em pa

redes de túmulos e sarcófagos, esquifes e esteias fúnebres, papiros e amuletos, 

a fim de assegurar o bem-estar dos mortos em sua vida além-túmulo e compila

das pelos escribas desde 1600 a.C. até 900 a.C., reproduz múltiplas referências 

ao homicídio, lesões corporais e sofrimentos infligidos ao próximo, em forma de 

confissão negativa no ingresso à sala de julgamento e diante das deusas Isis e 

Neftis, que simbolizavam a justiça e a verdade, e de mais 42 (quarenta e dois) 

deuses, encarregados de julgar as almas dos que se apresentavam para o julga

mento. Realizando-se paralelos com outras legislações orientais, ressaltam-se 

peculiaridades do texto Bíblico.

Em relação ao Livro dos Mortos, tem caráter mais prático. O livro egípcio é 

profundamente místico e trata das ofensas ao próximo num olhar retrospectivo 

do morto que deseja justificar-se diante dos deuses, circundando o homicídio por 

uma série de outras atitudes negativas em relação ao próximo:
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Não causei dor. Não fiz nenhum homem sofrer fome. Não fiz 

ninguém chorar. Não pratiquei homicídio. Não dei oraem para que 

nenhum homicídio fosse praticado em meu proveito. Não infligi so

frimento ao gênero humano.141

O homicídio direto ou indireto, tanto nos mandamentos como no texto e- 

gípcio, constituem ofensas ao sagrado. No entanto, a formulação apodítica e ge

ral dos mandamentos, que indica aperfeiçoamento legislativo, não encontra simi

laridade no Livro dos Mortos.

As duas exceções principais à proibição de matar são a guerra e a morte 

como pena em caso de delito.

As religiões em sistemas teocráticos criam forte coesão interna, seja por 

processos formativos, seja por mecanismos de coerção que incluem a severidade 

das punições em caso de infrações religiosas. A coesão interna coaduna-se com 

a oposição ao externo que podem levar a conflitos armados. No judaísmo os 

conflitos foram bastante freqüentes. Interessa perscrutar as justificativas ideoló

gicas e religiosas que fundamentam a guerra, fenômeno que concretiza um matar 

que não constitui nenhum pecado ou infração no Direito hebreu.

A ideologia religiosa é bastante evidente: as guerras de Israel eram guer

ras de Deus, no sentido árabe de girhãd e comandantes e soldados empunhavam 

as armas conscientes de que sua vitória contribuiria para a glória de Javé. Os 

chefes militares eram homens escolhidos por Deus para salvar o povo eleito, 

frente aos idólatras. A vitória militar não era só sobre o estrangeiro, mas do Deus 

nacional contra os deuses dos infiéis.

141. E. A. Wallis Budge, O Livro Egipcio dos Mortos, p 324



Como atividade religiosa, a guerra era acompanhada de uma série de ritu

ais Antes de iniciá-la consultava-se Javé sobre sua oporunidade (Juizes, 

4,14;20,23); oferecia-se sacrifícios (1Sm 13,9.12); os combatentes eram purifica

dos e deviam guardar continência durante as lutas (Jos 3,5); o acampamento era 

considerado lugar santo (Dt 23,14); a arca, símbolo da presença de Deus, era 

levada ao combate (Nu 10,35); a melhor parte do espólio era destinada ao servi

ço litúrgico (Nu 31).

Há referência bíblica de um denominado Livro das Guerras do Senhor” 

(Nu 21,14). Embora tal livro não tenha sido encontrado, há uma certa unanimida

de em considerá-lo como um épico no qual se descrevia o heroísmo do Deus de 

Israel, presente nas guerras de seu povo. Portanto, ao contrário do que poder- 

se-ia pensar, o mandamento que proíbe matar, não se opõe a uma visão guerrei

ra do povo escolhido, que resulta em mortes não só aceitas mas cantadas como 

obras divinas.

Outra é a questão da pena de morte. Ela encontra-se freqüentemente vin

culada a delitos no Israel antigo. Na lei mosaica são três as justificativas para 

sua execução: a eliminação de elementos perniciosos ao povo; servir de exemplo 

para a comunidade para que delitos semelhantes não se repetissem; expiação 

para conseguir o perdão divino. Portanto, ao longo do Pentateuco, mesmo sem a 

devida sistematização, pode-se encontrar possibilidades para uma teoria social 

ou de expiação da pena.

São duas as ramificações da teona social do Direito hebreu: evitar que o 

povo sofra as conseqüências sociais e místicas do delito; intimidação ou exem- 

plandade para que delitos semelhantes não se repetissem.
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Evidentemente que no primeiro sentido, evitar efeitos deletérios ao povo 

seja pela prática de novos crimes, seja por possibilidade de punição divina ao 

coletivo por delito não expiado, refere-se a uma teoria de caráter teológico, so

bretudo por seu segundo aspecto. A guarida a essa visão de pena está em con

siderar-se o sagrado não apenas vulnerável mas comprometido de forma neces

sária com efeitos das condutas humanas. Chega-se a colocar a ação em supra- 

macia ao ser, a práxis sobre a ontologia. Daí poder justificar-se que alguém seja 

morto por causa de suas ações. Portanto, não surpreende que a morte seja pre

vista como punição a tantos delitos.

A noção de punição como mecanismo utilitário para evitar repetição de 

delitos não é exclusiva do Direito hebreu. Aliás, é comum a um conjunto de teori

as que vão de Aristóteles com seu caráter medicinal da pena, passa pelos roma

nos com a teoria da intimidação para defender a inviolabilidade do Estado e che

ga aos tantos esclarecidos do século XVIII. Genericamente, essa exemplaridade 

intimidativa é mais função secundária da pena que seu fundamento. Reduz a 

justiça a um conceito utilitário, afastando-se do delinqüente e voltando-se para 

interesses externos. Mas, não é isso o que acontece no Direito hebreu por sua 

referência direta a Javé, como fonte da norma e proptótipo do justo. Aqui, exem

plar é o que está em conformidade com a justiça.

A expiação como fundamento de pena é comum no ensinamento judaico e 

cristão. Porém, sua compreensão não é uniforme. A visão judaica ressalta a 

expiação como uma reparação por violação de obrigação quase contratual entre 

o membro do povo ou a coletividade e Javé. A visão cristã tem relação com a 

salvação da alma e a expiação significa meio de obter o perdão divino em vistas
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a uma vida futura. Daí o caráter penitencial de suas penas, inclusive a de morte 

precedida de tortura do período medieval.

Exatamente essa diferenciação com outras compreensões da expiação é 

preciso ressaltar no Judaísmo. Platão também pensava a pena como expiação, 

mas enquanto meio de purificar a alma. Ou mesmo Hegel, por violação do Direi

to. Para o hebreu, no entanto, é violação de um pacto feito com Javé, portanto, 

com alguém que é perfeito e justo e que já vinculou às normas promessas de 

bênçãos e castigos. Ao lado disso, a pena individual é sempre considerada no 

contexto coletivo, conforme já se mencionou ao tratar-se da dimensão social da 

punição. A pena tem como efeito restaurar a aliança e permitir que as promessas 

inerentes ao pacto possam concretizar-se historicamente.

A perspetiva de punição a partir do pacto da aliança ao tratar-se da exten

são da proibição de matar, tem seu momento prévio já na criação da vida, obra 

divina: “Antes que no seio fosses formado, eu já te conhecia; antes de teu nas

cimento, eu já te havia consagrado” (Jer 1,5). O hebreu ao inserir-se na comuni

dade participa dos benefícios e imposições do pacto. Ambos, assassino e vítima 

encontram-se em contextos teológicos idênticos.

De forma generica, a punição segue o princípio da reciprocidade: se ferir 

voluntariamente e a vítima vier a morrer, o autor também será morto; se o feri

mento for involuntáno, prepondera o Direito de asilo; mas, literalmente, “se al

guém, por maldade, armar ciladas para matar o seu próximo, tirá-lo-ás mesmo do 

meu altar para matá-lo” (Ex 21,14); mesmo que a morte ocorra através de uma 

animal, por descuido de seu dono, este será punido com a morte. Mas a clássica 

síntese regulamentadora da punição é a Lei de Talião:
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Mas, se houver outros danos, urge dar vida por vida, olho por 

olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por quei

madura, ferida por ferida, golpe por golpe” (Ex 21,23).

A medida eqüitativa para punição das ofensas representa limite ao ímpeto 

vingativo privado que tende a retribuir com incontrolável severidade as ofensas à 

vida

Encontra-se paralelo punitivo em múltiplos artigos do Código de Hamurabi, 

como nos exemplos seguintes:

196 Se um awilum destruiu o olho de um (outro) awilum: des

truirão o seu olho.

197 Se quebrou o osso de um awilum: quebrarão o seu osso.14'

A formulação bíblica é, aparentemente, mais genérica que a do Código 

Babilónico que estabelece no texto legal equivalência entre dano e pena para 

relações entre homens livres. Mas, na verdade não se distanciam pois o sujeito é 

sempre o homem livre, sendo a diferença apenas de formulação.

Seria possível construir uma justificativa viável para a pena de morte no 

contexto do Pentateuco? Se Deus é o Senhor da vida e da morte (1Sm 2,6), co

mo pode admitir que se puna uma pessoa com a morte?

Busca-se resolver o paradoxo pelo argumento de que quem usurpa o Direi

to divino, deve morrer. Aquele que viola normas divinas é um usurpador do Direi

l42. E. Bouzon, O Código de Hammurabi, p X”7



to divino e nos casos mais graves deve morrer. E a morte, é a paga mais eleva

da possível, para retribuir a usurpação do Direito sagrado e os danos causados 

à sociedade.

Ao lado disso, a pena vinculada ao delito é de direito divino. Mata-se com 

o consentimento divino, portanto, sem contrariar o sagrado. Com isso, por de

terminação do senhor da vida, é que diferentes crimes como o do maldição do 

pai ou da mãe, seqüestro de homem livre para vendê-lo e o assassinato são 

punidos com a morte.

A tradição judia admite quatro formas de execução. Três delas aparecem 

no texto bíblico, a lapidação, a cremação e a decapitação.

Praticava-se a lapidação quando o crime exigia punição pública, normal

mente contra delitos teológicos como adivinhação, blasfêmia, idolatria e violação 

do Sábado. O lugar do suplicio era fora da cidade, sendo que as testemunhas é 

que atiravam a primeira pedra. Às vezes o executado ficava coberto de pedras. 

A pena podia ser agravada com a cremação do cadáver ou com empalação. O 

executado devia sempre ser enterrado no mesmo dia da execução.

Queimar o criminoso era forma menos comum de execução. No Pentateu- 

co aparece nos casos de prostituição da filha de um sacerdote (Lv 21,9)e em 

casos de incesto (Lv 20,14). Era comum na Mesopotâmia, sendo prevista no ca

so de saque durante um incêndio, de sacerdotisa que adentrasse a tabernas e 

incesto entre mãe e filho após a morte do pai.

A decapitação também não aparece com muita freqüência. Era aplicada 

quando uma comunidade se convertia à idolatria e em caso de homicídio. Esta 

forma de pena é de dedução rabínica, não de expressão bíblica literal.
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O estrangulamento não aparece no texto bíblico. No entanto, era uma 

forma admitida por dedução rabínica por ser considerada menos cruel. Era pre

vista em caso de adultério com mulher casada e de seqüestro.

Os crimes punidos com a pena capital são em número de trinta e cinco e 

sobre eles já se fez menção ao tratar-se das transgressões relacionadas com os 

mandamentos.

Pela gravidade da pena o Direito Hebreu procurou cercar-se de segurança 

na sua aplicação. O Pentateuco exigia certeza probatória e o Talmud, texto par

cialmente recolhido por volta do século VI a.C. e desenvolvido por escolas poste

riores, recomenda várias exigências processuais para sua aplicação tanto em 

relação às testemunhas como aos juizes

Para que se pudesse condenar é necessário que todas as testemunhas 

estivessem regulares: “Se em cem testemunhas descobre-se uma única irregular, 

é suficiente para absolver o acusado, por que se devem procurar todos os moti

vos para evitar a pena capital” .143 E propunha-se uma regra que praticamente 

abolia a pena: ela só podia ser aplicada quando houvesse testemunhas, que as 

testemunhas tivessem advertido ao delinqüente da pena em que incorreria come

tendo o crime e do gênero de morte a que seria submetido.

Os juizes deviam buscar de todas as formas favorecer o acusado. Quando 

num colegiado de setenta e um juizes, trinta e seis condenassem e trinta e cin

co absolvesem, devia prolongar-se a discussão até que um dos que condenavam 

se pronunciasse pela absolvição. Ao contrário, se num tribunal houvessem doze

143 Talmud, Série clássica de cultura, 16, p. 150



vozes pela absolvição e onze pela condenação, o acusado devia ser absolvido 

pela voz da maioria.

Em caso de condenação por erro, o julgamento devia ser anulado. Na ab

solvição, mantido. Diferentemente do que ocorria nas indenização em que se 

devia anular tanto na absolvição como na condenação.

De forma concreta o Pentateuco apresenta alguns crimes relacionados com o 

quinto mandamento e suas respectivas punições.

a. Assassinato voluntário. Pena: decapitação.

b. Homicídio involuntário. Pena: desterro para cidades de refúgio.

c. Lesão corporal em uma briga. Pena: indenização pelo tempo em que o ofendi

do perdeu e com os gastos com remédios (Ex 21,18).

d. Ferir mulher grávida durante uma briga: indenização ao marido (Ex 21,22).

3.2.7 Não cometerás adultério

A proibição do adultério é uma norma que encontrou reflexos em legisla

ções antigas e modernas. No momento, na legislação nacional passa por pro

cesso de descriminalização.

Na legislação hebraica antiga seu significado é bem mais restrito do que 

lhe é normalmente atribuído. Cometia adultério a mulher casada ou prometida 

que tivesse relações sexuais com outro homem que não fosse seu marido, ou 

com quem estivesse prometida. O homem só cometia adultério contra seu próxi

mo em caso de relações com mulher prometida ou casada com outro homem.
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Assim, exclui-se do adultério a relação com prostituta ou mulher não comprometi

da.

Importante destacar que o sexo no antigo Israel não tinha visão negativa 

como a de procedência grega. Ao contrário, tanto o homem como a mulher reali- 

zam-se no casamento, no sexo e na prole. O Talmud chega a afirmar que o ho

mem que não tem mulher não se pode chamar homem e que a palavra kadoche 

que exprime matrimônio significa santificar, pois pelo casamento a mulher se tor

na sagrada para todos os homens.144

Neste sentido, a visão de totalidade exprime-se de duas formas: pela valo

rização da sexualidade e da descendência. A sexualidade não é discriminada 

como impulso axiologicamente inferior e a descendência insere a visão religiosa 

no contexto histórico diacrônico.

A norma mandamental é concisa, sem fazer referência a nenhum outro de

lito sexual e sequer estabelecer em sua fórmula apodítica a pena correlata. No 

entanto, na legislação do Pentateuco, muitos são os delitos que podem encontrar 

referência no mandamento, desde que entendido de forma extensiva, como o fez 

Santo Agostinho que o transformou em “não pecar contra a castidade”. É o que 

se indica na relação seguinte.

a. Adultério. Pena: morte. “Se se encontrar um homem dormindo com uma mu

lher casada, todos os dois deverão morrer” (Dt. 22,22). Se o adulténo fosse co

metido por filha de sacerdote já casada, a morte devia ser na fogueira (Lv 21,9)). 

No adultério com mulher casada o gênero de morte era o estrangulamento (Lv
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20,10). No adultério com mulher prometida em casamento a pena era a lapida

ção (Dt 22,23-24).

b. Estupro. Pena: morte. Se o homem atacasse à mulher na cidade e ela não 

gritasse por socorro, ambos deviam ser apedrejados. Se o ataque acontecesse 

no campo, só devia morrer o homem, pois a mulher não podia se defender (Dt 

22,23-27).

c. Incesto. Pena: morte. São numerosas as relações consideradas incestuosas. 

São criminosas as relações com a mãe, a madrasta, esposa secundária do pai, 

irmã ou meia irmã, neta, tia, nora, filha, filha adotiva, sogra e cunhada (Lv 18,6- 

18). Conforme o caso, a execução era na fogueira ou por lapidação.

d. Relações durante a menstruação. Pena: morte para ambos (Lv 20,18).

e. Relações contra a natureza. Pena: morte. Relação entre homem ou mulher 

e animal: lapidação. Homossexualismo: lapidação.

f. Violar uma virgem: multa de cinqüenta moedas de prata.

g. Mulher casar-se não virgem. Pena: morte (Lv 22,20-22).

h. Mulher durante briga agarrar partes íntimas de adversário de seu marido. Pe

na: amputação da mão (Dt 25,11-12).

3.2.8 Não Furtarás

Em relação à propriedade, a legislação judaica é bem menos completa que 

outras do Oriente. A norma apodítica “Não furtarás" (Ex 20,15), conforme repeti

da exegese, parece referir-se sobretudo ao Direito à liberdade e significaria proi

bição do rapto com propósito de escravidão. Frente à essa interpretação, o séti
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mo mandamento tem sido relacionado ao nono que enumera propriedades alhei

as que não devem ser desejadas. O verbo desejar (hãmad) no sentido hebraico 

indica mais que um sentimento interior. Equivale a uma atitude de aquisição, 

como furtar um boi ou carneiro, deixar animais pastar no campo de outro, fazer 

estragos em uma vinha, arrombar a casa de outrem para furtar objetos e etc..

Mas, o mandamento é protótipo do modelo de reciprocidade. Negativa

mente, exigia compensação. Se um homem furtasse um boi ou carneiro e o ma

tasse ou vendesse, pagaria cinco bois pelo boi, e quatro carneiros pelo carneiro; 

se o ladrão fosse surpreendido, devia restituir o que tivesse roubado ou seria 

vendido em compensação de seu roubo. Se um fogo se alastrasse pelo trigo, o 

autor do incêndio devia pagar indenização, etc.

A reciprocidade em relação à propnedade não se traduz pela equivalência, 

como no caso lesões corporais ou homicídio. A diferença entre o dano e a resti

tuição indica reprovação dos atos atentatórios à propriedade, e forma de punição. 

Exatamente essa diferença consubstancia materialmente a reprovabilidade do 

furto, cuja avaliação não era a mesma de um simples negócio em que devesse 

imperar igualdade de valores transacionados entre as partes.

Outro aspecto da reciprocidade diz respeito à fonte da norma. Javé esta

belece a proibição, mas dele se espera condições para cumprir o seu mandamen

to. A reciprocidade se estabelece, portanto, não só na origem mas, também, no 

transcorrer histórico, enquanto vigorar a norma. A providência divina deve estar 

presente sob pena de responsabilização pela violação do mandamento por ele 

outorgado. É o que se explicita no Livro dos Provérbios:
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Eu te peço duas coisas, não mas negues antes de minha mor

te: afasta de mim falsidade e mentira, não me dês nem pobreza nem 

riqueza, para que, saciado eu não te renegue, e não diga: ‘Quem é o 

Senhor?’ Ou que, pobre, eu não roube, e não profane o nome do meu 

Deus. (Pro 30,7-9).

Mas, a reciprocidade, como condição de proteção da propriedade explicita- 

se também nos diversos mecanismos sociais de coerção que impediam a 

distribuição drasticamente desigual dos bens terrenos. Por evocação da aliança, 

requeria-se da comunidade que não tratasse o fraco com violência e protegesse 

as pessoas desamparadas pela família, tanto órfãos como viúvas. A lembrança 

da escravidão no Egito, era experiência para nunca ser esquecida e que devia 

resultar em solidariedade. A situação rejeitada de opressão não devia repetir-se 

mudando apenas os termos da relação injusta. Assim, a escravidão e libertação 

do Egito torna-se modelo ético que não se fixa para um único momento histórico 

mas que deve tomar-se protótipo para as relações humanas e que merece desta

que no trato das coisas pertinentes à propriedade.

Concretamente, em sentido positivo, a legislação estabelecia claras regras 

de proteção ao fraco. Era a determinação de deixar-se parte dos cereais no 

campo para ser colhido pelo pobre, a remissão das dívidas e a restituição da 

terra ao antigo proprietário a cada sete anos. Genericamente, os profetas cons

tantemente alertavam que a injustiça no trato com os necessitados invalidavam, 

inclusive no aspecto cúltico, a aliança entre Javé e seu povo.

A norma apodítica, no sentido Penal, encontra muitas explicitações casuís- 

ticas referentes à proteção da propriedade.



Chama a atenção que, embora uma certa concepção sagrada da proprie

dade, de forma geral, as penas para o furto são menos severas que para outros 

delitos. Há apenas duas exceções: o rapto de pessoa para vendê-la, que resulta 

em morte para o autor (Ex 21,16). E o do furto cujo autor não tem nada para res

tituir que resulta na única hipótese de escravidão reconhecida pela jurisprudência 

Penal hebréia ((Ex 22,3). As outras infrações, no entanto, todas elas, admitem 

compensação e, regra geral, não são castigadas corporalmente. Aplica-se com

pensação por objeto idêntico ou pena pecuniária.

Relacionam-se à primeira hipótese, casos de danos causados por touros. 

Se o animal era sabidamente perigoso: o dono pagaria boi por boi. Se não o era: 

compensação da metade do prejuízo. Observe-se que a pena vincula-se a culpa 

do proprietário conforme a previsibilidade do dano.

Em caso de furto, a compensação não é equivalente, incluindo um excesso 

com caráter eminentemente Penal. A norma casuística bem ilustra a função puni

tiva da multa no caso do furto de um boi. As penas variam conforme a situação 

do objeto furtado: se o boi tivesse sido morto ou vendido, compensação de cinco 

bois; se o boi estiver vivo, restituição em dobro.

A devolução em dobro é regra geral para casos de fraude. O Êxodo as

sim estabelece: “Em toda a questão fraudulenta, quer se trate de um boi, de um 

jumento, de uma ovelha, de uma veste; quer se trate de qualquer outro objeto 

perdido, do qual se dirá: esta é a coisa, o litígio entre as duas partes irá diante de 

Deus, e aquele que Deus declarar culpado, restituirá o dobro a seu próximo” (Ex 

22,9).
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Em Números aparece regra semelhante: “se um homem ou uma mulher 

causa um prejuízo qualquer a seu próximo, tornando-se assim culpado de uma 

infidelidade para com o Senhor, ele confessará a sua falta e restituirá integral

mente o objeto do delito ajuntando um quinto a mais àquele que foi lesado (Nu

5,7).

Outra forma da multa é pecuniária. São exemplos de penas pecuniánas 

as trinta moedas de prata em caso de um touro matar um escravo alheio (Ex 

21,32); e as cinqüenta moedas pagas ao pai da jovem em caso de sedução de 

uma virgem (Ex 22,15-16).

3.2.9 Não levantarás falso testemunho contra teu próximo

O presente mandamento tem interesse processual. É regra complementar 

ao segundo que determina que o indivíduo deve ser verídico em qualquer cir

cunstância. Este refere-se ao testemunho prestado diante dos juizes.

O segundo mandamento é genérico: a veracidade é um imperativo em 

qualquer circunstância. O nono é específico: proíbe o falso testemunho diante 

dos tribunais, durante um julgamento. A seriedade do testemunho decorre das 

características do processo e das penas no Antigo Israel.

Os julgamentos eram realizados em público, à porta da cidade ou no san

tuário. A iniciativa cabia a um ou diversos particulares. Quem tivesse notícia de 

um delito apresentava-se diante do juiz, denunciava o culpado e pedia sua puni

ção. Ao mesmo tempo, era delator e testemunha de acusação. Nas acusações 

mais graves exigia-se duas ou três testemunhas. Elas é que iniciavam também,
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a execução. Por exemplo, quando havia acusação de idolatria, prescrevia o Livro 

do Deuteronômio:

Se for verdade o que se disse, se verificares que realmente se 

cometeu tal abominação em Israel, farás conduzir à porta da cidade o 

homem ou a mulher que cometeu esta má ação, e os apedrejarás até 

que morram. Sobre o depoimento de duas ou três testemunhas mor

rerá aquele que tiver de ser morto. Mas não será morto sobre o depo

imento de uma só. A mão das testemunhas será a primeira a feri-lo 

para o matar, depois a mão de todo o povo. Assim extirparás o mal 

de diante de ti (Dt 17,4-7)

Mas, comprovando-se a falsidade da acusação, as testemunhas eram pu

nidas com as penas que desejavam aos acusados. A mesma severidade não 

pesava sobre testemunhas de defesa.

Quando a acusação não era suficientemente consistente, o acusado podia 

livrar-se com juramento de inocência. Porém, às vezes, era submetido ao ordálio, 

como no caso das mulheres suspeitas de infidelidade cuja conduta não podia ser 

comprovada, narrado em Nu 5,11-31.

Convém observar que a exigência da norma decorre do modo de ser do 

ente do qual emana o imperativo. Assim, o ser humano deve ser fiel porque Javé 

é fiel; verídico porque Javé é verdadeiro. Por outro lado, a reciprocidade com o 

sagrado deve pautar todas as relações sociais do ser humano.

Alerta o Êxodo para alguns perigos na aplicação da justiça. Um deles, é 

deixar-se levar pela multidão e perverter a justiça em um processo: “Não deporás 

num processo, mantendo-te do lado da maioria de maneira a perverter a justiça”



(Ex. 23,2). A justiça, portanto, não é o que a maioria afirma. Aproxima-se do 

conceito de verdade e veracidade que encontram eco no indivíduo que, em de

terminadas circunstâncias, toma-se o referencial principal, mesmo que em oposi

ção ao coletivo. Outro perigo é o suborno: “Não aceitarás presentes, porque os 

presentes cegam aqueles que vêem claro, e perdem as causas justas” (Ex. 23, 8). 

Deuteronômio é mais peremptório: “Maldito o que aceita gratificação para levar à 

morte um inocente”. O terceiro perigo é a parcialidade ideológica: Não se devia 

beneficiar o pobre em seu julgamento nem atentar contra seu Direito em uma 

causa (Ex. 23,2;6).

As decisões eram tomadas por juizes escolhidos pelo povo e que apresen

tassem as seguintes características: “homens prudentes, tementes a Deus, ínte

gros e desinteressados” (Ex 18, 21). Nas causas comuns, resolviam por si mes

mos. Nas importantes, podia-se recorrer a Moisés ou, mais tarde, ao Rei (Ex 

18,25; 1Re 3, 1 ss).

Havia, também, o tribunal sacerdotal ao qual eram submetidas as causas 

excepcionais. Havia a regra genérica: “Se aparecer uma questão cujo juízo te 

seja muito difícil de fazer, assassinato, disputa, ferida, um processo qualquer em 

tua cidade, terás o dever de subir ao lugar escolhido pelo Senhor teu Deus. Irás 

ter com os sacerdotes... (Dt 17, 8-9). Neste tribunal é que se aplicava o ordálio 

para testar à mulher em caso de ciúmes do marido Nu 5,12-15); também julgava- 

se a acusação de falso testemunho, cuja determinação aos juizes era a seguinte: 

“Não terás compaixão: vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por 

mão, pé por pé” (Dt 19,21). Ou seja, no testemunho falso, a Penalidade preten

dida recaía sobre o acusador. O mesmo procedimento será mantido nos tribu
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nais da inquisição. Outro caso típico de atuação do tribunal sacerdotal era o do 

homicida desconhecido, quando como expiação oferecia-se uma novilha em sa

crifício para que o delito não fosse imputado aos da cidade mais próxima (Dt. 

21,1-9). Observe-se que a punição é indispensável: se houver delito, deve ser 

reparado nem que seja através do sacrifício de um animal. É nessa terrível lógica 

da reciprocidade que pode ser pensada a morte de Jesus. Sem dúvida, o exem

plo mais cruel, no qual o pai exige a morte do filho como condição de reparação 

dos delitos contra ele cometidos.

Havia sete tipos de penas: açoites, amputação, morte, desterro, retaliação, 

e multas.

Os açoites eram aplicados na presença do juiz, em número proporcional 

ao delito. O número de golpes não podia ultrapassar quarenta. Para evitar o 

risco de se ir além no número de golpes por equívoco na contagem, na prática 

aplicava-se trinta e nove chicotadas. A Bíblia não especifica os casos de aplica

ção de açoites.

A amputação não é uma pena comum entre os hebreus antigos. No entan

to, encontra aplicação em exemplo mencionado no sexto mandamento, em caso 

de mulher agarrar partes íntimas do adversário de seu marido durante uma luta.

Sobre a pena de morte e suas formas de execução já se tratou no quinto 

mandamento.

As multas encontram-se sobretudo ligadas ao sétimo mandamento. Podi

am ter objeto equivalente ao dano causado ou pecuniárias, conforme visto ante

riormente.
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Há uma única hipótese de pena de desterro no Pentateuco: o homicídio 

involuntário. As cidades de refúgio eram o destino dos que involuntariamente 

cometessem homicídio. Nelas deviam permanecer até à morte do sumo sacerdo

te. Se fossem encontrados fora da cidade de refúgio podiam ser executados pe

los parentes da vítima, conforme o pnncípio de talião.

Também para a escravidão existe apenas uma hipótese na jurisprudência 

hebréia: a do ladrão que não pode indenizar à vítima. Neste caso, o ladrão era 

vendido como escravo em compensação de seu roubo.

Estritamente, a punição ao falso testemunho era de severa aplicação da lei 

de talião. O texto bíblico conclama aos juizes que não tenham compaixão, retri

buindo “vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé” 

(Dt 19,13). Os rabinos afirmam que a proporção era mais severa que no caso de 

lesões corporais ou morte.

3.2.10 Não cobiçarás a casa de teu próximo

O décimo mandamento representa exceção ao caráter prático das normas 

judaicas, voltando-se para uma disposição em direção à ação. Mas, não se refe

re apenas à uma disposição interior. O verbo hebraico hamad, cobiçar, freqüen

temente, significa mais que desejar, expressando providências para a posse de 

alguma coisa. Mas, nem sempre. Às vezes, simplesmente exprime vontade de 

alguma coisa.

Paradoxalmente, portanto, há um mandamento que trata de emoções e 

pensamentos. Isso não era normal em Israel na época de Moisés. Retidão era
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fidelidade que se manifestava em palavras e ações. No caso em apreço a norma 

dá importância tanto aos anos de consecução de finalidade proibida como ao que 

se encontra na raiz de muitas ações que dizem respeito à propriedade. E quais 

são os objetos de cobiça, que pertencem ao próximo? A mulher, o escravo, a es

crava, o boi o jumento, e qualquer coisa que lhe pertencesse (Ex20,17).

É possível que além da vinculação com o sétimo, esse mandamento tenha 

caráter genérico. Fecha ele o conjunto de normas, cujo pilar principal encontra-se 

em sua abertura: eu sou o Senhor teu Deus que te fiz sair da terra do Egito. Ago

ra, encerra-se a moldura com um princípio que pode evitar que o homem rompa a 

aliança. O desejo, a ganância e a cobiça podem romper com qualquer harmonia 

social. Por isso, ao lado de uma visão masculinizada da legislação, é coerente 

que apareçam lado a lado a mulher e todas as outras propriedades. Se não to

das, pelo menos grande parte das infrações anteriores decorrem de ações em 

direção a esses objetivos.

Tratando-se de norma moral, não aparecem infrações vinculadas a Penali

dades como nos mandamentos anteriores.

Conclusão

No direito hebreu antigo, a punição aparece em contexto geral, inserida em 

visão de totalidade. A justificativa retríbutiva é construção histórica anterior de 

escolha e libertação e concomitante acompanhamento tanto do delinqüente como 

do aplicador da lei. A pena consiste em num segmento de uma seqüência medi

ada pela norma.



No contexto de totalidade teológica, histórica e antropológica a punição ju

rídica torna-se um importante elo na corrente das relações que se pautam na re

ciprocidade social e com o sagrado.

Mas, a fonte da norma é um sagrado que se identifica com o povo hebreu. 

Que pratica e exige libertação social econômica e jurídica. Conseqüentemente, a 

observância da lei é condição para não ser cortado dentre o povo. E a delin

qüência é meio para excluir-se do povo escolhido. Ou seja, a exclusão é posteri

or ao delito. Previamente, todos são escolhidos e trazem a tradição da libertação 

do Egito.

Ao contrário, os estrangeiros são previamente excluídos. Os que adoram 

outros deuses e contra os quais freqüentemente ordena-se a guerra.

A punição em contexrto de totalidade diverge de uma noção metafísica do 

direito como vai ocorrer no direito canônico. Nele, olvida-se de contextos sociais 

e econômicos, mantendo-se apenas dimensões transcendetais e anímicas. Esse 

tema será melhor desenvolvido no capítulo seguinte.
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4. O DIREITO CANÔNICO

Pois, é muito mais grave perverter a fé, vida da alma, do que falsifi

car o dinheiro, ajuda da vida temporal. Ora, se os príncipes secula

res logo condenam justamente à morte os falsificadores de moedas 

ou outros malfeitores, com maior razão os heréticos, desde que são 

convencidos de heresia, podem logo ser, não só excomungados, 

mas também justamente condenados à morte (São Tomás de Aqui- 

no).

No estudo dos crimes contra a religião insere-se um capítulo no qual são 

tratados os crimes sob visão religiosa, no direito penal canônico. Trata-se de um 

patrimônio jurídico específico, preservado historicamente e que situa a problemá

tica no enfoque religioso. Não se trata aqui, de uma visão da religião por parte
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do direito penal, mas de uma perspectiva religiosa na visão do delito, do proces

so e das penas.

O direito penal canônico tem sido evocado com muita freqüência circuns

crito à Idade Média. Após a autonomia dos direitos civis e religiosos há distanci

amento e até rejeição entre parentes com os mesmos ancestrais. Os dois mundos 

jurídicos pouco se visitam, permanecendo suspeitas mútuas.

Por outro lado, no interior da própria instituição eclesiástica, esse ramo do 

direito tem poucos privilégios. É o oposto do que ocorre no direito matrimonial, 

sobre o que multiplicam-se estudos e publicações. Pouco se escreve sobre os 

delitos e as penas, recaindo a preocupação eclesiástica em aspectos morais e 

cúlticos.

Em relação ao direito penal, além disso, impera uma certa repulsa e temor, 

por evocação de um periodo detestado da história eclesiástica, no qual o sagra

do e o repúdio aos demônios justificava excomunhão, tortura e morte, com refina

do aparato formal teológico, como ocorreu na inquisição.

Mas, o passado teria contaminado todo o direito penal canônico a ponto de 

ser necessário relegá-lo ao ostracismo? Não tem o direito penal canônico uma 

função específica no interior da instituição católica e uma possível contribuição 

ao Direito Penal em geral?

Acredita-se que a resposta seja positiva. Por isso, sem olvidar o insuperá

vel terror clerical de determinados períodos do passado, busca-se neste capítulo 

verificar de forma geral os conceitos e institutos Canônicos sob o prisma do Có

digo atual e, especificamente, analisar os crimes Canônicos.



Mas a intenção vai além. Almeja-se demonstrar um conflito histórico com 

alternância de rejeição e aproximação, engajamento e omissão entre as esferas 

espirituais e materiais, poderes religiosos e políticos. Esse conflito com raízes 

também antropológicas e cosmológicas que ao final do século XIX decreta a se

paração do civil e do religioso, confina o Direito Penal Canônico em uma metafí

sica da subjetividade, que abarca todos os seus institutos.

Nos capítulos anteiores foi possível constatar uma tendência globalizadora 

na religião. Como sistema ideológico, ela cobre a totalidade das relações soci

ais, inclusive jurídicas e com o sagrado. Em relação ao Ocidente cristão, no en

tanto, o sistema religioso passa constantemente por crises. Em nenhuma etapa 

histórica a religião constituiu um todo harmônico. Mesmo nos momentos de uni

ão de poderes a religião parecia elemento exótico. No caso de Constantino, foi 

religião oficial, mas não aderida pessoalmente pelo imperador. Na inquisição, a 

integração, até com alto fundamento teórico, rejeitava o elemento feminino e en

gendrou inimigos, como os apóstatas, os cismáticos e os hereges. Mas, sobre

tudo forjou uma categoria que identificava-se com o maligno e previamente esta

va destinada às fogueiras: os feiticeiros e feiticeiras. Era a consubstandação de 

um dualismo maniqueísta que engendrava servidores de Deus e do Diabo. Fi

losoficamente, as duas ddades, da terra e do céu, a matéria e a forma, o corpo e 

a alma jamais conseguiram compatibilizar-se.

Esse mal-estar religioso, histórico e cotidiano e que divide o próprio indiví

duo com exigências díspares entre o que requer o religioso e lhe impõe o sodal, 

tem, sem dúvida, como uma das causas a ausênda de uma religião oddental, ao 

contrário do que ocorre no oriente que possui alta produção religiosa nacional.
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Para o ocidente, embora sem contranar o pnncípio antropológico da universali

dade do fenômeno religioso, religião é artigo de importação. Significa dizer, não 

há uma religião natural. E a tendência a transformá-la em elemento acessóno, 

arremessada exclusivamente aos pontos críticos existenciais, ou negar sua vali

dade essencial e consistência social e ontológica, soa coerente com a implanta

ção de uma forma de expressão religiosa que não se identifica com o modo de 

ser do homem ocidental.

Como resolve-se o problema da totalidade religiosa com a ausência de 

uma religião natural? Pela dicotomia. Separação dos poderes e do Direito.

A secularização, portanto, com cisão entre Direito eclesiástico e laico, 

não se constrói só na filosofia secular. Tem raízes na própha filosofia e teologia 

cristã, principalmente em Santo agostinho e São Tomás de Aquino. Não nasce 

da descrença, mas da fé que bifurca o real como alma e corpo, forma e matéria, 

cidade de Deus e dos homens , céu e terra, Deus e o Diabo

Nessa visão dualística na qual teoricamente só resta à religião uma parce

la, o que contraria a visão de totalidade inerente ao fenômeno religioso, o catoli

cismo dá um salto salvador: da divindade à subjetividade, excluindo as esferas 

materiais. Portanto, elabora uma metafísica da subjetividade que exclui as medi

ações sociais e econômicas, transformando o homem em intenção e coração.

A totalidade estaria preservada se o civil assumisse o matenal. Duas par- 

cialidades formariam um todo. No entanto, não é isso o que acontece. Abando

nando pressupostos dos rebeldes ao sagrado, como Fuerbach145, que já criticava
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os que arrancam os olhos para verem melhor a realidade, também o Direito mer

gulha em uma metafísica própria, às vezes como pressupostos de fé.

Assim, o homem concreto, em suas relações sociais e econômicas fica ex

cluído. A ele, só resta, muitas vezes, uma pena descontextualizada, e, portanto, 

só justificável em uma visão racionalista da punibilidade.

4.1 Referências históricas

As leis eclesiásticas, historicamente, são apresentadas como divididas em 

três períodos: Direito antigo, do início do cristianismo até Graciano (1150); Direito 

novo, de Graciano ao Concílio de Trento; Direito novíssimo, do Concílio de Tren- 

to aos dias atuais.

Embora reconhecendo a arbitrariedade da divisão em períodos, inegavel

mente, o seccionamento da linha diacrônica, favorece a apresentação de uma 

visão geral e sintética de conteúdo que seria impossível abranger de outra for

ma. Assim assume-se a divisão apresentada pelo Cardeal Pedro Gasparri no 

prefácio da primeira edição do Código de 1917 e reproduzida por Mons. Maurílio 

Cesar de Lima146, em texto utilizado nas academias teológicas.

No aspecto histórico serão destacadas duas dimensões:

1. a oscilação constante entre esfera religiosa e civil, que afronta a totalida

de, e as adequações antropológicas e cosmológicas que permitem entender um 

convívio dicotômico;

148

146 C f Maurílio Cesar de Lima. Introdução à história do Direito Canônico, p 29.



2 Informações que permitam entender o direito canônico que se desenvolve 

em processo diacrônico no interior da cultura ocidental.

4.1.1 Direito Canônico Antigo

4.1.1.1 Das ongens a Constantino

Com o surgimento do cristianismo inicia-se a partir do oriente uma revolu

ção religiosa sem precedentes. Essa seita, como denominavam os próprios ju

deus (At 28,22), sai de Jerusalém e vai para Roma por volta do ano 40, por in

termédio de judeus convertidos.

Já no ano 49, um Edito do Imperador Cláudio, expulsava os judeus de 

Roma, por causa de contendas internas, por motivos religiosos. Provavelmente, 

dissensões entre cristãos e judeus.

Na década da 50, conforme a Epístola aos Romanos, grande parte de 

convertidos era composta por gentios, principalmente de estrangeiros de língua 

grega que residiam em Roma.

São Paulo teve influência decisiva na estruturação do cristianismo em Ro

ma.

Tanto em Jerusalém como em Roma o cristianismo nasce e começa a se 

desenvolver em oposição aos poderes centrais tanto políticos como religiosos. A 

teologia da libertação bem destaca o caráter crítico da pregação, vida, morte e 

ressurreição de Jesus, em relação às instituições de sua época Em Roma, o 

cristianismo não surge nas elites e sequer na oficialidade. Uma das conseqüên
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cias desse caráter clandestino inicial são as perseguições que marcam todo o 

período dos mártires.

A clandestinidade inicial do cristianismo não é apenas uma questão socio

lógica, mas também de conteúdo. É a expectativa escatológica e não o assédio 

ao poder que orienta a religião em formação. Em conformidade com essa desvin

culação com este mundo e os poderes terrenos algumas metáforas buscam ex

pressar a compreensão da religião em formação. Duas delas são muito significa

tivas: a metáfora do navio e da Arca de Noé.

Na primeira, a religião cristã é um navio que se move pelo mar do mundo. 

Seu timoneiro é Cristo. O mar é revolto e cheio de vicissitudes. Mas quem se 

apega ao timoneiro jamais irá sossobrar.

Na metáfora da arca demonstra-se que a Igreja oferece segurança, acolhi

da e salvação no dilúvio do tempo e do mundo. Mas, em ambas, religião cristã e 

mundo são inconfundíveis.

Além disso, desenvolve-se a noção de caminho exclusivo de salvação. O 

adágio “extra ecclesiam nulla salus” toma-se comum em vários Padres da Igre

ja.147 Além de ser a Igreja caminho exclusivo de salvação, esta não é para todos. 

No final, haverá a ressurreição, mas não de todos. Muitos perecerão. Então o 

mundo verá o Senhor vindo sobre as nuvens do céu.

Desde aqui cabe uma interrogação: o afastamento religião e poder civil é 

essencial ou apenas contingência histónca? O problema não encontra solução.
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O que se observa é um início dualístico, com oscilações monísticas posteriores e 

a formação de poderes paralelos a partir do Renascimento.

Numa compreensão religiosa de separação de poderes, em que o mundo 

presente toma-se um mar singrado por um navio em direção ao Reino dos Céus, 

a Didaqué, em sua conclusão, faz um eloqüente apelo à perseverança: “Vigiem 

sobre a vida de vocês. Não deixem que suas lâmpadas se apaguem, nem soltem 

os cintos dos rins. Fiquem preparados, porque vocês não sabem a que hora o 

Senhor nosso vai chegar” .148

Juridicamente, no período inicial, não há clara separação entre moral e Di

reito. A Didaqué149, documento do fim do I século, apresenta suas determina

ções às vezes em forma de conselhos e, ao tratar das infrações, coloca-as como 

caminho da morte, numa referência apocalíptica sobre o destino dos que prati

cam o mal. Muitas das condutas têm similaridade com os mandamentos. São 

elas as seguintes: homicídio, adultério, paixões, fornicações, roubos, idolatrias, 

práticas mágicas, feitiçarias, rapinas, falsos testemunhos, hipocrisia, duplicidade 

de coração, fraude, orgulho, maldade, arrogância, avareza, conversa obscena, 

ciúme, insolência, altivez, ostentação e ausência de temor de Deus.

As práticas supersticiosas são diretamente vinculadas à idolatria:

Meu filho, não seja dado à adivinhação, pois a adivinhação leva 

à idolatria. Também não pratique encantamentos, astroiogias ou puri

ficações, nem queira ver ou ouvir sobre essas coisas, pois de todas 

essas coisas provém a idolatria.150

148 Didaqué, o catecismo dos primeiros cristãos, p.29.
149 Cf. Didaqué, O catecismo dos primeiros cristãos para as comunidades de hoje. p 17
150 Didaqué, pp 11-12
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Observe-se que a idolatria deixa de estar ligada aos deuses estrangeiros, 

como acontecia no judaísmo e toma-se práticas que representam invasão a á- 

reas restritas aos desígnios divinos. Vislumbra-se o aspecto de universalidade 

do cristianismo, com normas genéricas que não se vinculam a nacionalidades. A 

divisão que ora se estabelece, é entre os bons e os maus, os que seguem o ca

minho da vida e os que seguem o caminho da morte.

Nesse período, também denomindado período dos mártires, alguns delitos 

são especialmente reprovados: a apostasia, o homicídio a idolatria e a impudicí- 

cia. A principal pena era a exclusão da comunidade que podia ser temporána ou 

perpétua. A autoridade judiciária era o bispo e o colégio presbiteral. O processo 

comum era o penitencial que, para os pecados mais graves, comportava a exo- 

mologênese ou, em casos menos graves, uma simples imposição de penas, como 

exclusão da eucaristia ou jejum, normalmente através do bispo.

4.1.1.2 Do século IV ao VII

No século IV, dois acontecimentos políticos marcarão profundamente a i- 

greja cristã e o Direito eclesiástico: a equiparação do cristianismo a qualquer ou

tro culto em 313 e a transformação em religião oficial do Estado, em 380

Até Constantino a religião cristã manteve-se em clandestinidade. Perse

guida, caracterizou-se como época de martírios. Clara era a oposição entre a pre

tensão de divindade dos reis e o dever de adorar absolutamente a Deus. A visão 

teocrátíca monista dos imperadores esbarrava no ensinamento de Jesus de dar a



César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas, desde os primeiros 

tempos houve oscilações e contradições. O Padre Tertuliano (160-225), ao con

trário de Orígenes que afirmava a espiritualidade divina, assumia dos estóicos 

uma visão materialista dos seres, segundo a qual não há nada incorpóreo, se

quer a alma. O próprio sagrado é um corpo sui generís e a ressurreição humana 

é de corpo e alma. Portanto, a união com o poder que se inicia com Constantino 

não destoa da hipótese de coerência entre antropologia, cosmologia e visão jurí

dica.

Se num primeiro momento histórico, o período dos mártires, a religião es

tava voltada para o mistério e a escatologia, com a “virada constantiniana” o ex

clusivismo cristão asssume características imperiais. Aos poucos as religiões 

concorrentes foram enfraquecendo-se até que com Teodósio passaram a ser 

perseguidas. A nau que navegava no revolto mar, toma-se a religião predomi

nante e num império cristão, coaduna-se geográfica e politicamente com o Impé

rio Romano. Deixa de ser nau e é metafoncamente intitulada de senhora e impe

ratriz. Ao lado do império ela é a senhora do mundo e ambos em suas vitórias 

expandem o reino divino sobre a terra.

Mas, a glória romana não perdura por longo tempo após a aliança com o 

cristianismo. Do Oriente procede uma concorrente: Constantinopla. O Reino 

político e eclesiástico divide-se: impérios do oriente e ocidente; cristianismo ori

ental e ocidental, cuja divisão consuma-se no ano de 1050. No entanto, com o 

enfraquecimento do império político, tarefas administrativas concentram-se nas 

mãos do episcopado e uma consciência de importância, poder, e valor temporal
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desenvolve-se entre os cristãos. Papas como Leão I e Gregório I bem comprova

ram sua astúcia politico-administrativas.

Diante da ameaça externa, a aproximação dos bárbaros, uma nova conjun

tura política e cultural é desenhada. A religião alia-se ao novo poder e constitui- 

se um sistema exemplarmente teocrático com Carlos Magno, conforme será visto 

em item seguinte.

Juridicamente, a partir da união com o poder romano, a igreja cristã recebe 

estatuto privilegiado, as sentenças do tribunal episcopal, mesmo em matéria pu

ramente civil, são reconhecidas como válidas pelo Estado, adquire a capacidade 

legal de herdar, permitindo o desenvolvimento de seu patrimônio, os sacerdotes 

são isentos de impostos municipais, basílicas são erigidas em diversas partes do 

império, o monograma de Cristo é esculpido em algumas moedas e em estandar

tes militares. Proíbe-se a cruz como instrumento de suplício, substitui-se o sol 

pela ressurreição de Jesus como motivo de celebração do domingo, tomam-se 

medidas contra a escravatura, o concubinato, o adultério, o rapto e a prostituição. 

De imediato, também, são convocados concílios e inicia-se o combate às heresi

as, especialmente o Donatismo que, no entanto, resistiu até o século V, e o Aria

nismo, que tão fortemente marcará presença no concílio de Nicéia.

Ao mesmo tempo em que poderes espirituais se unem, o papa adquire po

sição imperial e o imperador reivindica posição na hierarquia eclesiástica. A ori

entação escatológica dá lugar a um privilegiado conceito sociológico e político de 

cnstão no contexto terreno do Império.

No concílio de Nicéia aparece a distinção entre cânones (regras) aplicados 

às normas eclesiásticas e leis (nomoi) que significavam as leis civis.
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Dentre as penas introduz-se o anátema, termo utilizado nos concílios de 

Elvira (304) e Nicéia (325), e correlato à excomunhão solene e presente ainda 

no Código de 1917. Abrangia exclusão da igreja e, num período monístico, de 

toda a vida social. Ao lado da pena de anátema, cujo conceito não é unívoco e 

que é substituído, às vezes por excomunhão, como ocorreu no concílio de Toledo 

(400), aparecem a privação dos bens espirituais, o cárcere o exílio e o confisco.

No período em enfoque, embora não se pretenda um tratado histónco, os 

fatos indicados são suficientes para demonstrar uma aproximação monística. Há 

uma certa adequação entre o dualismo inicial, que persiste a partir dos escntos 

revelados, e um monismo real, que constrói sua justificativa na Civitate Dei, 

modelo adotado por carlos Magno.

4.1.1.3 Do século VIII ao XI

Embora a partir de Constantino tenham se desenvolvido várias coleções 

canônicas, tanto nas igrejas ocidentais como orientais, o grande salto do Direito 

será com a renascença carolíngia, durante o império de Carlos Magno, de 742 a 

814

Carlos Magno, militar, reformador e estadista cristão de origem germânica, 

inspirou-se na Civitate Dei de santo Agostinho como modelo de seu império. 

Com substrato teórico dualista, causa estranheza o resultado aparentemente mo- 

nista de sua política. Santo Agostinho, tanto no plano antropológico como políti

co apresenta compreensão dicotômica: corpo e alma; bem e mal; pecado e graça; 

cidade de Deus e cidade dos homens.



No entanto, a dialética agostiniana opera-se em totalidades únicas e inse

paráveis, embora hierarquicamente distintas, como a alma que está ligada ao 

corpo e, no entanto, é superior a ele. Da mesma forma, as cidades de Deus e 

dos homens são oposições que, por enquanto, encontram-se no mesmo invólu

cro. Mas, sempre em combate.

A concupiscência é dado antropológico e político. Da mesma forma que o 

espírito não dispensa a matéria no caminho de perfeição, a cidade de Deus, 

consubstanciada na Igreja, e a cidade dos homens, representada pelo estado 

romano, devem harmonizar-se para evitar e combater o mal.

Estabelece-se o “sacro império romano”. Raramente, arcabouço teórico e 

organização política manifestam-se de forma tão lúcida.

Coerentemente, a oposição intrínseca requererá que se angarie todos os 

instrumentos, materiais e espirituais, políticos e religiosos, para o inevitável com

bate que se opera no interior do homem (corpo e alma) e na sociedade, campo 

de oposição maniqueísta entre o bem e o mal.

Na esfera do combate entre o bem e o mal, um dos instrumentos é o Direi

to. Para os indivíduos, organizam-se as penitenciais, com “penitências tarifadas”, 

onde cada acusação tem sua Penalidade correspondente, e a confissão auricu

lar, em que se considerava a intenção do penitente e as circunstâncias da queda

As Penitenciais continham catálogos de pecados e de penas expiatórias, 

destinadas, sobretudo, aos sacerdotes no exercício de seu ministério. De origem 

monacal, voltavam-se mais a um certo individualismo da religião. Por isso não 

deixaram de encontrar resistência entre bispos que tinham visão mais pública do 

Direito
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O período carolíngio, por outro lado, levará a toda a Europa o Direito ger

mânico. Sua influência, até pela visão unificada de aspectos jurídicos e morais, 

marcará toda a chamada moral casuística, suplemento moral do Direito e o prór- 

pio Direito Canônico.

O Direito germânico desconhecia a diferenciação entre público e privado. 

Da mesma forma, entre sagrado e profano, ou sacerdócio e império. Daí a legiti

midade da tutela imperial sobre a Igreja Pelo mundibúrnio, o imperador do Sacro 

Império era, ao mesmo tempo, tutor e advogado da Igreja, protetor e defensor do 

povo cristão e particularmente do Pontífice. E a religião co-partícipe dos pode

res temporais por motivos espirituauis. Parecia que a totalidade religiosa tinha 

encontrado seu perfeito abrigo na históna ocidental

Essa comunhão de poderes tem fatos marcantes. Assim, a coroação de 

Carlos Magno na Basílica Vaticana, no ano 800. Na ocasião, proclamou solene

mente o Papa Leão III: “A Carlos Magno, por vontade de Deus coroado grande e 

pacifico imperador romano, vida e vitória.’’151 Coerentemente com a teologia a- 

gostiniana, os poderes religiosos e políticos aparecem inseparáveis.

Na prática, todo o súdito deve ser cnstão; tudo deve desembocar na Cape

la Imperial, órgão central composto de clérigos. Temporariamente, triunfava a 

cidade de Deus, num regime teocrático.

Juridicamente, o imperador recebe do Papa Adriano a Dionisiana, a mais 

antiga, genuína e universal coleção canônica. Mas, de forma já modificada e por 

isso denominada “Dionísio-Adriana”. No prefácio, demonstrando a comunhão de

1,1 Monge-Sunonetlo, História da Igreja, p .107
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poderes, ao invés do prefácio da Dionisiana, um poema dedicado ao imperador 

Carlos Magno.

Da reforma Carolíngia até à Gregonana, poucos são os avanços do Direito 

Canônico. O que o marca são as denominadas coleções espúrias, e os conflitos 

de investiduras. Com Gregório VII (1073-1085), fortalecem-se as oposições entre 

mundo leigo e clerical e desenvolve-se um Direito com base na autoridade do 

pontífice. Uma de suas mais controvertidas medidas foi a proibição de bispos e 

padres receberem cargos das mãos de leigos. Mas, constitui-se engano pensar 

em separação entre poderes como meta de Gregório VII. O que há é inversão de 

supremacia. Se em séculos antenores a Igreja, por vezes, esteve submissa, com 

Gregório propõe-se a assumir a primazia. Chega à codificação da teoria da su

premacia pontifícia na Ditactus Papae, na qual prescreve, por exemplo, que só o 

pontífice romano merece ser chamado universal, sendo-lhe permitido, inclusive, 

depor os imperadores. Não pode ser submetido a julgamento por ninguém. To

dos os assuntos de importância, devem ser submetidos à Santa Sé.

Paralelamente à luta política, multiplicaram-se os textos jurídicos, desta- 

cando-se como coleções romanas o Decreto de Bucardo, o Breviário do Cardeal 

Atto, o controvertido Dictatus Papae, a Coleção dos 74 Títulos de Anselmo de 

Luca, o Livro da Vida Cristã e a Coleção Britânica.

Penalmente, estabelecem-se os conceitos de penas ferendae sententiae e 

latae sententiae. Além de delitos eclesiásticos terem penas civis, estende-se o 

seu conceito que passa a abranger toda a gama de delitos Promiscuamente, 

penas civis eram aplicadas pela autondade eclesiástica e a autoridade civil, com
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o denominado braço secular, executava penas decretadas pelas autoridades e- 

clesiástica.

4.1.2 Direito Novo

4.1.2.1 Do século XII ao XIV

O poder eclesiástico adentra com vigor ao período denominado Direito No

vo. Inocêncio III, cujo pontificado vai de 1198 a 1216) o papa-imperador, vai além 

na exaltação da autoridade papal, declarando que se o papa era menos que 

Deus, era, porém, muito mais que um homem. Bonifácio VIII, em 1302, na Bula 

Unam Sanctam, traduz o poder da Igreja no símbolo das duas espadas concen

tradas nas mãos papais.

Ao lado do poder papal imperava uma mentalidade de ecclesia militans, 

que levou Inocêncio IV (1243-1254) a admitir oficialmente a tortura como instru

mento no processo de perseguição a feiticeiros e hereges. Justificativas não fal

tavam: o erro não podia existir nem propagar-se, como será visto ao tratar-se do 

aspecto processual, ao enfocar-se a inquisição

O monismo religioso no aspecto político radicaliza a oposição dualístíca 

entre o bem e o mal, amparado por fundamento teórico procedente, inclusive, de 

São Tomás de Aquino.

Juridicamente, esse é o período mais fecundo do Direito Canônico 

A multiplicidade de textos jurídicos que além dos da reforma gregoriana 

mantinha coleções anteriores, vai resultar na obra do maior compilador das fon

tes do Direito Canônico: a Concordantia Discordantium Canonum de João Graci-



ano (+ 1160). Além de aspectos administrativos como Direitos episcopais, dos 

clérigos e dos religiosos; processuais, como o Direito de acusar, testemunhar e 

julgar, Graciano compila questões vanadas onde se incluem os crimes de simoni- 

a, usura, juramento, perjúrio, adivinhação e heresia.

A obra de Graciano será a base do Direito Canônico e terá desenvolvimn- 

to nos decretistas, comentadores e intérpretes que a divulgarão nas diversas es

colas jurídicas que passam a surgir, sendo a de Bolonha a de maior destaque.

A partir do século XIII, formam-se as universitas studiorum, com muitos pri

vilégios e isenções papais. A primeira foi Paris, logo seguida pelas escolas de 

Bolonha e Oxford.

O século XIII é o apogeu do Direito Canônico. Como obra destaca-se o Li

vro Extra do papa Gregório IX, que ab-rogou todas as leis gerais que contradizi

am a nova compilação.

As relações entre Direito Canônico e o Direito civil tomam-se muito estrei

tas na denominada Idade Média florescente. Seguiam ambos os mesmos méto

dos de pesquisa e de ensino e produziam-se paralelamente os mesmos gêneros 

literários e jurídicos. Por parte de canonistas, como os da Escola de Bolonha, 

prodamava-se que devia receber-se o Direito romano, a não ser que os sagrados 

cânones obstassem. Na escola de Paris, considerava-se o Direito romano como 

ius commune ou ratio scripta. Tanto decretistas, como decretalistas dedicavam- 

se. simultaneamente ao Direito Canônico e romano, correndo indusive o adágio: 

“Legista sem cânones pouco vale; canonista sem leis é nada”.152
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O método de ensino era o escolástico. Primeiramente apresentava-se um 

caso verídico ou hipotético. Explicavam-se seus termos e seu sentido (status 

quaestionis). Expunha-se as alegações (thesis demonstranda), destacando-se 

semelhanças e diferenças com outras afirmações. Apresentavam-se as discre- 

pâncias e oposições (videtur quod nom). Solucionadas as divergências concluía- 

se com uma a assertiva verdadeira (thesis conclusio).

A língua era o latim, o que facilitava a explanação sobre a gênese, a exe

gese, diferentes interpretações, corolários e consequências das leis. Duas vezes 

por ano, no Natal e na Páscoa, sob a presidência de um dignitário e árbitros, tra- 

vavam-se as disputationes academicae, quando se defrontavam os estudantes 

com ataques e defesas de teses.

Bem destaca o Dr. Nilo Batista 153 que a redescoberta do Direito romano 

justinianeu a partir do século XI, coincide com o desenvolvimento do Direito Ca

nônico. O Direito romano do Código Justiniano, já se encontrava imbuído de es

pírito religioso cristão. Como ressalta Dom Domingos de Oliveira,154

Justianiano ao dirigir-se ao Senado, iniciava seu discurso proclamando a 

soberania e a divindade de Jesus: “In nomine Domini et Dei Nostri Jesu Christf’. 

Nada, portanto, mais viável num período de intenso poder religioso que operar-se 

a união de ambos os Direitos a partir de um Código já com concepção mística. E, 

conseqüentemente, toda a atividade jurídica, seja de compilação de Direito roma

no ou Canônico circunscreve-se entre as atividades religiosas
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153 N ilo Batista. Matrizes Ibéricas do Sistema Penal Brasileiro, p 166.
' 4 J. Domingos de Oliveira, O Direito romano, suas relações com a moral e o Direito Canônico, p 19.
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4.1.3 Novíssimo Direito Canônico

4.1.3.1 Do século XV ao XX

A partir do século XV o dualismo adquire nova face: rompe-se o exclusi

vismo religioso, seja enquanto sistema ideológico, como centro único de poder, 

ou como imposição aos indivíduos. Portanto, o paradoxal monismo passa a en

frentar uma profunda crise que se reflete na diversidade religiosa, no rompimento 

com a única matriz de pensamento que se impunha e numa visão dicotômica do 

poder.

Juridicamente, o Direito Canônico sobrevive e desenvolve-se com o huma

nismo do século XV. Aderindo à crítica humanística, os canonistas dedicam-se à 

verificação da autenticidade histórica das fontes, pelo método histórico-filológico.

No renascimento, acompanhado da formação dos Estados nacionais, Ro

ma pretende ser o centro cultural do mundo. Volta-se para o esplendor das artes. 

Forma a Biblioteca Vaticana, considerada, ainda hoje, a mais rica do mundo. 

Mas, entendem os reformistas, afasta-se do espírito evangélico. No dizer do his

toriador Pierre Pienrard, enquanto a Europa era sublevada pela Renascença e os 

membros mais humildes da Igreja estavam em estado de reforma, os papas, “em

bora não sendo propriamente sacerdotes indignos, eram verdadeiros príncipes 

seculares, com tudo o que isso podia comportar em termos de violências e com

promissos na Itália de Maquiavel, dos condottieri, do luxo e da voluptuosidade”155.

155 Pierre Pierrard, História da Igreja, p. 165.



Sem olvidar motivações políticas da reforma, é no contexto de insatisfação 

religiosa que se desenvolve a reforma luterana que, inclusive, queima livros de 

Direito Canônico, a mando de Lutero, e a cuja reação se deve o Concílio de Tren- 

to, que representará marco na metodologia e gênero literário do Direito Canôni

co.

Com os canonistas Lancelotti e Marcos Antônio (+1563), inaugura-se o 

método das instituições, que trata do Direito de forma sumária, observando a se

guinte ordem: pessoas, coisas e ações. A mesma sequência metodológica foi 

adotada pelo primeiro Código de Direito Canônico, em 1917.

Também após Trento surgiram reapresentações do Direito Canônico do 

Decreto de Graciano e Decretais de Gregório IX, alterando-se no entanto, a or

dem de apresentação dos livros, organizando-se a legislação de forma mais lógi

ca. Assim procedeu, por exemplo, o Jesuíta Ehrenreich Pirring (+1679).

Ainda no século XVII, influenciado pelo lluminismo, desenvolve-se o Direi

to Público Eclesiástico, discutindo a relação da Igreja a sociedade e o Estado 

Esse ramo do Direito Canónico reaproxima conceitos do Direito dvil e Canônico. 

Almeja-se, conforme obra do Professor de Lovaina (+1728) e do bispo de Tréve- 

ris, João Nicolau Von Honthein, um Direito Canônico integral, o que representava 

um rompimento com o passado por agregar elementos do galicanismo, lluminis

mo, racionalismo e jansenismo.

Outros dois gêneros desenvolvem-se no estudo no período posterior a 

Trento: a história do Direito Canónico e o enciclopedismo.

O iniciador do estudo sistemático da históna do Direito foi Antônio Agustin 

(+1586), seguido por Luís Tomassin (+1695), com a obra Antiga e Nova Discipli
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na da Igreja e, ainda entre outros, Próspero Lambertini, que, como Papa Bento 

XV, recuperou o antigo respeito tributado aos professores da Universidade de 

Bolonha.

O enciclopedismo produz grandes sínteses de Direito, em todos os seus 

âmbitos. Algumas obras merecem especial destaque, como o Léxico Maior de 

Direito simultaneamente Imperial, Canônico e Feudal, publicado em 1600, por 

João Kahl e a Pronta Biblioteca Canônica, Jurídica, Moral, Teológica e Ascética, 

Polêmica, Rubricista e Histórica, cuja última edição ficou a cargo de Paulo Migne 

(+1875) e que serviu de substrato ao Código de 1917.

Desde o Renascimento, embora persista e se readapte a novos métodos e 

gêneros, da mesma forma que a religião católica, o Direito Canônico passa a en

contrar fortes oposições, não apenas no âmbito das disparidades religiosas, mas, 

inclusive, em visões antropocêntricas que se recusam a aceitar um Direito consi

derado de origem divina. É o período denominado de reformador que, no campo 

Penal, supera os denominados práticos e abre caminho para a Escola Clássica, a 

partir da qual o Direito Penal passa a ser considerado de forma orgânica e des- 

vincula-se dos liames teológicos.

4.1.3.2 O Código de 1917

Na medida em que se desenvolvem esferas autônomas do saber jurídico, 

filosófico e científico, decai a autoridade eclesiástica e o interesse por suas es



pecíficas instituições. Em conseqüência, de forma geral, ao chegar-se ao século 

XVIII, pouco havia de atividade canônica.

Internamente, no entanto, a Igreja Católica mantinha sua solidez. Arma-se 

para combater o secularismo e a secularização. Enquanto os estados não mais 

aceitavam submissão com argumentos teológicos, o Direito Canônico, procura 

seus próprios caminhos.

Como se conciliam a totalidade, o monismo e o dualismo na visão jurídica? 

Na doutrina das duas sociedades.

A Escola Canonística Italiana, confrontando prerrogativas legislativas e 

processuais da Igreja com as do Estado, encontra legitimidade para a entidade 

eclesiástica no entendimento de que seja ela uma sociedade perfeita. Sendo 

sociedade perfeita, com todos os elementos constitutivos do Estado, povo, territó

rio e soberania, possui, em conseqüência, tal como os estados soberanos, o Di

reito nativo, inclusive para punir os fiéis delinqüentes.

A distinção principal entre as duas ordens de poder diz respeito aos dife

rentes fins: o Estado age “in ordine temporair e a Igreja “in ordine spirituair. A 

totalidade permanece: a sociedade perfeita é uma totalidade.

A totalidade, sociedade perfeita, resssalta uma dimensão sociológica da 

Igreja, portanto, dessacralização própna do racionalismo. Ao mesmo tempo, con- 

tranando albores democráticos, a instituição fecha-se no centralismo hierárquico. 

Ela é uma sociedade de desiguais. Alguns a presidem. São chefes que devem 

zelar pela observância exata das leis. Outros, juizes que julgam as ações. Admi

nistradores eficientes. Mas, é sobretudo, a Igreja do Papa, o sucessor infalível 

de Pedro.
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reflete o espírito centralizador, hierárquico e, ao mesmo tempo, carrega um certo 

espírito triunfalista. A metáfora da Igreja que subjaz ao Código é a da “rocha no 

mar encapelado” e da “arca do dilúvio”.157

O texto legislativo de 1917, compõe-se de 2.414 cânones, de breve reda

ção, distribuídos em cinco livros. O quinto, De delictis et poenis,disciplina a maté

ria Penal.

O Código adota metodologia própria dos Códigos civis, com rígida separa

ção entre história e Direito, privilegiando conceitos jurídicos e formas abstratas. 

A Igreja, como sociedade perfeita, sob autoridade do papa, toma-se, no entender 

dos legisladores, legítima para legislar visando a universalidade, sem necessi

dade de recorrer ao relativismo histórico. A abstração, neste sentido, seja nos 

Códigos civis ou religiosos, retrata mentalidade autoritária.

Se na metodologia o Código adota as formas próprias dos Códigos esta

tais modernos, no conteúdo, no entanto, retrata um espírito de reação ao 

secularismo, à multiplicidade de religiões e filosofias de vida. Assim, nos delitos 

contra autoridades, pessoas e coisas eclesiásticas, Penaliza-se com a 

excomunhão, os que pertencessem à maçonana ou “associações deste gênero”, 

os que levassem autoridades eclesiásticas aos tribunais dvis e os leitores e 

possuidores de livros nominalmente proibidos pela Santa Sé. Estava selada a 

divisão entre os poderes civis e religiosos. A dicotomia Agostiniana e Tomista, 

prevalecia

|s Joahannes Feiner e  Maanus Loehrer. Mvsterium salutis, iV /2, p 49
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4.1.3.3 O Código de 1983

O espírito de isolamento eclesiástico perdurou por algumas décadas. Mas, 

a religião católica que havia se preservado institucional e doutrinariamente, res- 

sentia-se da falta de atualização e de integração com o mundo. Ao conceito de 

Igreja hierárquica contrapõe-se o de povo de Deus, incluindo todos os homens 

para “fazê-los cidadãos de um Reino com índole não terrestre, mas celeste”.158 A 

universalidade e a unidade, portanto, são acentuadas. Essas duas característi

cas, bem destacam a totalidade pretendida pelo Concílio. Mas, é uma totalidade 

em termos de “natureza humana”, que apela a todos para formarem um reino de 

índole celeste, não um Reino deste mundo.

Almejava-se o espírito de uma nova integração também em termos jurídi

cos. Por isso, concomitantemente à convocação do Concílio Ecumênico Vatica

no II, O Papa João XXIII, anunciou a sua decisão de reformar o Corpus então 

vigente das leis canônicas.

Promulgado já no pontificado de João Paulo II, em 1983, o novo Código vi

sava, no dizer do próprio Papa, adaptar-se á eclesiologia conciliar e traduzir a 

imagem de uma doutrina que propõe a Igreja como povo de Deus e a autoridade 

eclesiástica como serviço. Além disso, apresentar a Igreja como comunhão e, 

por conseguinte, normatizar as relações que devem haver entre Igreja particular 

e Igreja universal, entre a colegialidade e o primado e regular o modo de exercí

cio do tríplice munus de Cristo: sacerdotal profético e régio. E, também a que se

158 Constituição Dogmática Lumen Gentium, n.° 35
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al, a um Reino celeste, qual a possibilidade que resta ao Direito Penal Canônico? 

Quais são seus mecanismos coercitivos? Essa problemática discute-se no item 

seguinte.

4.2 Metafísica da subjetividade

O Código de 1983 parece inibido frente aos delitos. Reduz sua extensão 

Se no Código de 1917 eram 219 (duzentos e dezenove) os cânones, no de 1983 

são, apenas, 88 (oitenta e oito) subdivididos em duas partes, sendo a primeira 

sobre os delitos e as penas em geral, e a segunda sobre as penas para cada de

lito.

Preserva-se um patrimônio jurídico clássico aliado a uma visão subjetiva 

do Direito Penal. Não se trata de um Direito Penal do fato, mas do sujeito 

Sujeito que adere a um sistema e que psicologicamente é imputado a partir de 

sua razão e vontade.

A subjetividade não se circunscreve ao infrator. A abrangência do critério 

judicial na concretização da pena situa a lei entre duas polaridades subjetivas: a 

do infrator e a do juiz. Além disso, a própria lei é vista não a partir de critério so

ciológico, mas de fundamentos transcendentais que mantêm sintonia direta com a 

subjetividade através da consciência. De tal forma que aquele que violar a lei, 

comete um delito contra si mesmo. Na polaridade inversa, as autoridades são 

escolhidas por essa consciência e racionalidade universais. Tudo leva a concluir 

que, embora a visão de clara distinção entre criador e criaturas, terra e céu, Deus 

e homem, ao tratar-se de assuntos jurídicos tudo se insere em uma visão totali-
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zadora. Ao infrator busca-se, através das penas, uma nova integração participa

tiva que a todos coloca em perspectiva de perfeição.

4.2.1 O Direito eclesiástico de punir

A Igreja Católica afirma possuir um “Direito fundamental” , independente de 

qualquer poder estatal de punir. Na expressão do Cânon 1311 do Código de 

1983, trata-se de um Direito nativo e próprio de punir os fiéis delinqüentes.

O texto Canônico suscita a questão do fundamento da punibilidade no âm

bito religioso. Por isso merece explicitação.

A problemática não é de simples solução. Como ponto de partida surge 

questionamento sobre a legitimidade da Igreja legislar e ter, inclusive, seu Código 

Penal independente dos Códigos estatais. A questão torna-se relevante, a partir 

da clara separação entre Igreja e Estado.

O Direito estatal não tem amplitude suficiente para regular o bom convívio 

social? Não protege suficientemente os bens jurídicos de uma determinada soci

edade? É possível outro Direito, além do estatal?

Atribuindo-se à Igreja um caráter particular, privado a um grupo entre tan

tas outras religiões, pode-se afirmar que possui um Direito sancionador originá

rio?

As questões nos situam frente ao problema do estatuto jurídico do Direito 

Canônico. De um lado há certa incompatibilidade da coerção jurídica com a es-



Todos os delitos previstos, exceto os contra a vida, referem-se a agres

sões diretamente ligadas à religião católica. Assim, delitos contra a religião e 

a unidade da Igreja, contra as autoridades eclesiásticas e a liberdade da Igreja, 

da usurpação dos cargos eclesiásticos e delitos no seu exercício, do crime de 

falsidade e dos delitos contra deveres especiais.

Acentua-se a subjetividade na aplicação da pena. A violação punível é a 

consciente tanto da proibição como da pena. Ao juiz, por sua discricionaneda- 

de, por sua subjetividade judicial, compete possibilidade de punir mais severa

mente do que previsto na lei ou preceito.

Todos esses aspectos serão enfocados a partir dos cânones do Código de

1983.

O Livro VI do Código de Direito Canônico de 1983, com o título “Das San

ções na Igreja”, abrangendo os cânones 1311 a1399, trata do Direito Penal da 

Igreja, e, em sua “I Parte”, cânones 1311 a 1363, dos delitos e das penas em ge

ral.

Mas, qual o conceito canônico de delito? O Código de 1983 não o apre

senta. No entanto, o de 1917, o conceitua da seguinte forma:

Cân. 2195 § 1o - Por delito entende-se, segundo o direito ecle- 

sial, a violação externa e moralmente imputável da lei, à qual vai uni

da uma sanção canônica, pelo menos indeterminada.

Pela análise em conjunto dos cânones 1321 e 1399, chega-se à conclusão 

de que manteve-se o que fora definido em 1917.
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O cânon 1321 estabelece que ninguém será punido a não ser pela viola

ção externa da lei ou do preceito. A violação externa da lei é elemento funda

mental na definição de crime por apresentar-se como um divisor de águas entre 

os conceitos de pecado e de crime canônico.

Desde a tradição medieval o direito canônico busca punir apenas ações ou 

omissões que se extemalizam e não as intencionalidades íntimas dos indivíduos. 

Não que as intencionalidades não possuam grande relevância no entendimento 

eclesiástico. No entanto, o âmbito da consciência, quando não há uma extemali- 

zaçáo, diz respeito ao conceito de pecado, que pode ser cometido por pensa

mentos, palavras atos e omissões. Há, portanto, pecados que dizem respeito só à 

interioridade. Outros que se extemalizam em ações e omissões. Já no conceito 

de crime exclui-se o que ocorre apenas em pensamento.

Por outro lado, a realidade penal eclesiástica é bem mais complexa que a 

simples interpretação do código. Pois, correlatas aos denominados pecados, 

também vigoram punições, como a exclusão de participação em sacramentos. 

Significa dizer, que a mesma complexidade da eclesiologia transfere-se para o 

âmbito punitivo. Pois, soa estranho punição externa para infração que não consti

tui delito. Suscita-se o problema da relação entre o visível e o invisível e o mate

rial e o espiritual na teologia moral católica.

Mas, é equívoco operar-se por exclusão na discussão dos conceitos de 

pecado e delito. Ocorre que todo o delito é também pecado e alguns pecados 

graves são tipificados como delitos. Além disso, historicamente pode ocorrer que 

alguns pecados passem a ser considerados delitos e outros percam tal qualifica

ção. Adentra-se aqui ao outro elemento indispensável para a constituição de um



crime eclesiástico: a legalidade. O cânon 1321 refere-se a lei ou preceito, legis 

vel praecepti violatio.

O código trata da lei em geral no Livro I. Porém, da mesma forma que em 

relação ao delito em geral, não a conceitua. Regula, no entanto, as questões 

relativas à sua produção, eficácia e interpretação.

A doutrina de forma generalizada tem aceito o conceito de lei tomista, se

gundo o qual a lei é uma disposição da razão (ordinatio rationis) dirigida ao bem 

comum e promulgada por quem tem a responsabilidade sobre a coletividade.

Etimologicamente, lei procede de ligar, por vincular ação e regra. Neste 

sentido a racionalidade da lei possui dois aspectos:

1o. A lei deve regular as ações humanas visando alcançar o bem comum.

A racionalidade intrínseca da lei ordena para o bem comum e deve corres

ponder aos valores, bens e direitos inalienáveis de cada pessoa. Além disso, as 

leis configuram e regulam as instituições que surgem das relações intersubjeti- 

vas, em direção aos fins individuais e coletivos. Racionalidade significa ordena

ção de atos em vistas da perfeição, finalidade individual e coletiva.

Pelo requisito de racionalidade, a lei só é vinculante se for racional, isto é, 

coerente com os valores fundamentais do ordenamento jurídico canônico e com 

as concepções gerais do catolicismo.

2o. A lei positiva, promulgada por autoridade competente, por sua raciona

lidade intrínseca, tem o caráter de obrigatoriedade

Antropologicamente, a obrigatoriedade decorre dos valores subjacentes à 

lei. Por isso a adesão não é apenas externa, mas exige conformidade interior.
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Nas leis eclesiásticas a obngatonedade procede de uma razão iluminada pela fé. 

Portanto, não apenas da razão prática. Há uma obrigatoriedade mística.

O conceito Tomista tem limitação na expressão da obrigatoriedade. Por 

isso, outro conceito goza de grande consenso eclesiástico, dede o século XVI: “a 

lei é uma intimação da legítima autoridade para o bem dos súditos, comum, per

pétua, suficientemente promulgada”.161

A racionalidade deve estar presente em todas as normas, não sendo ca

racterística exclusiva da lei. A expressão intimação, permite distinguir a lei de 

outras fontes do direito, ressaltando seu poder coercitivo.

O objetivo da lei Tomista é o bem comum. O bem comum relaciona o indi

víduo e a coletividade e significa um conjunto de condições para que todos os 

membros da sociedade possam, da maneira mais completa, atingira perfeição.

Na interpretação doutrinária o bem comum compõe-se de três elementos: 

o respeito aos direitos inalienáveis da pessoa, o bem-estar social e o desenvol

vimento do grupo e a segurança.

Na segurança inclui-se a legítima defesa pessoal e coletiva, como funda

mento de punição ao injusto agressor. A tipificação dos crimes Canônicos tem 

caráter de defesa, o que será melhor explicitado posteriormente.

Dois outros requisitos para a legitimidade da lei são que seja emanada de 

autoridade legítima e a promulgação.

A promulgação é a divulgação de forma absoluta e externa pela autoridade 

competente.
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O cânon 49 determina o entendimento do preceito como um decreto pelo 

qual se impõe, direta e legitimamente , a determinada pessoa ou pessoas, fazer 

ou omitir alguma coisa, pnncipalmente para urgir a observância de uma lei.

Como se percebe, o poder para constituir penas na Igreja não é centrali

zado. Além do Papa, possuem poder de regime, conforme o cânon 129 § 1, a- 

queles que foram promovidos à ordem sacra. Portanto, o papa, os bispos, os 

padres e os diáconos.

O poder de regime inclui três aspectos: legislativo, judiciário e executivo. 

Portanto, o poder na Igreja católica centraliza-se nas figuras ordenadas. Aos lei

gos cabe, ainda, apenas o poder de cooperação.

Por outro lado, a centralização monárquica do poder demonstra que se te

oricamente, conforme o Concílio Vaticano II, a Igreja buscava atualizar-se e abrir- 

se às ciências modernas, juridicamente manteve-se enclausurada, privilegiando 

centralismo autoritário com características incompatíveis com os princípios de

mocráticos.

O preceito Penal tem a função coativa de forçar a observância de uma lei. 

Destina-se a determinada pessoa ou grupo de pessoas e visa obrigar a uma 

ação ou omissão.

Sempre o preceito tem caráter de complementariedade da lei, à qual visa 

aplicar em jurisdição determinada.

O Código, no entanto, preocupa-se em bem delimitar a extensão dos pre

ceitos, no referente à cominação de penas. Algumas são vedadas: a pena de 

demissão do estado clerical e penas expiatórias perpétuas. Outras são restritas: 

a censura e pnncipalmente a excomunhão e as latae sententiae
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A promulgação de uma lei é bem regulada canonicamente. O Código es

tabelece que a lei tem sua existência a partir de sua promulgação. Em regra, as 

leis universais são promulgadas pela publicação na Revista Oficial Acta Apostoli- 

cae Sedis e entram em vigor três meses após sua publicação na revista oficial. 

As leis particulares começam a vigorar um mês após sua publicação.

Embora o destaque ao aspecto da previsão legal, no Direito Canônico, 

não vigora a regra nulla poena sine lege poenali praevia. Na aplicação da pena, 

em muitos casos, prevalece o critério judicial, cabendo sua determinação “à pru

dente ponderação do juiz” (can. 1315 § 2. ), que pode inclusive agravá-la além 

dos limites legais. Pode, também, ser estabelecida por preceito e indeterminada. 

Significa dizer que tipicidade e pena não são intrinsecamente unidos. E só relati

vamente permanece válido para o Direito Canônico, pela exigênda de promulga

ção, o prindpio de que não existe crime sem tipiddade (nullum crimen sine lege). 

Excepdonalmente, pode-se punir uma violação externa de uma lei divina ou ca

nônica (mesmo não Penal), com justa pena, conforme prescreve o cãnon 1399.

A relativização do princípio da legalidade demonstra que a mesma está in

serida na visão da Igreja no elemento constitutivo moralidade que é muito mais 

abrangente. Mais que isso, a legalidade canônica está a serviço da moralidade 

teológica, sendo, apenas um de seus sustentáculos.

Outro elemento suscitado no conceito de delito edesiástico é a imputabili

dade do agente. No Título III do Livro VI, o Código trata do “sujeito passível de 

sanções penais” . Trata-se de um fundamental momento de interseção da morali

dade individual com a legalidade.

Mas, coaduna-se a legalidade canônica com a metafísica do subjetivismo?
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Na análise do conceito de delito constata-se uma genérica metafísica sub

jetiva que harmoniza visão de totalidade com as noções antropológicas e cosmo- 

lógicas dicotômicas. Isso engendra-se, sobretudo, pela racionalidade da lei que 

vincula a razão individual a uma universal racioanlidade, sendo a lei apenas uma 

mediação. A mediação legal só exprime obrigatoriedade pela sintonia que re

presenta entre o universal e o particular. Aqui, um universal sagrado que se ma

nifestou pela revelação. Há, portanto, uma metafísica da subjetividade que vai 

além do aspecto penitencial, já reconhecido pelo Dr. Nilo Batista162 e que atinge 

um grau de ontologia na norma eclesiástica. A partir dessa visão orgânica totali

zadora podem ser pensados os outros elementos constitutivos do delito, inclusive 

do poder legislativo de todas as autoridadedes eclesiásticas.

Essa metafísica da subjetividade, em relação ao infrator, melhor se de

monstra na análise do dolo e da culpa como “le fonti dell imputabilità”,163 das ex- 

cludentes e atenuantes da punibilidade e da antijuridicidade e da culpabilidade, 

como ver-se-á a seguir.

4.2.3 Dolo e culpa

Para a visão subjetiva do Direito Penal, os conceitos de dolo e culpa são 

fundamentais, por ligarem-se à ação deliberada do sujeito na violação da lei. Por 

isso mesmo, dolo e culpa são temas centrais no Direito Canônico.

lo: N ilo Batista, Matrizes Ibéricas do Sistema Penal Brasileiro, p 205 s
l0' Antonio Calabresc, Díritto Penale Canonico, p.42.
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Tradicionalmente, o dolo foi definido como “deliberata voluntas violandi le- 

gem”.164 O Código de 1983 mantém o mesmo significado ao cominar pena esta

belecida pela lei a quem “deliberadamente violou a norma ou o preceito” (Cãn. 

1321, §2.).

Como regra, somente podem ser punidos os delitos dolosos. Os culposos 

só serão punidos nas hipóteses previstas nas leis ou preceitos.

Dois requisitos são inerentes ao dolo: o conhecimento pelo intelecto e a 

deliberação da vontade. Ou, Conforme interpretação de Velásio de Paolis, “da 

parte do entendimento, o conhecimento da obrigação ilegal e, da parte da vonta

de, a liberdade na violação da norma”.165

O conhecimento deve ser da lei ou do preceito e da pena. E não apenas 

de forma geral. Deve ser conhecimento específico, não sendo suficiente um co

nhecimento vago e genérico da existência de uma lei ou preceito.

Acentua-se a subjetivação da pena: aquele que crer, em legítimo engano, 

que ao delito vincula-se pena diversa da estabelecida, não incorre na cominada, 

mas na que acreditava estar sujeito. Antonio Calabrese166 apresenta um exem

plo: aquele que cometer um delito, como o de transportar hóstias consagradas 

para fins sacrílegos, acreditar estar cometendo uma irreverência, sem conhecer 

que há uma lei proibitiva ou, se conhecendo a lei ignorava a pena, ou se acredi

tava haver uma pena, mas não a estabelecida, não incorre na pena de excomu

nhão, fixada pela lei (Cãn. 1367). Pode, no entanto, incorrer em pena menos 

grave que a da previsão canônica.

loJ Código de Direito Canônico de 1917. can 2200 S 1
lo:> V.D. P. Dicionário de Direito Canônico, p. 288
100 Antonio Calabrese, Diritto Penal Canonico, p. 43.



A necessidade do conhecimento da lei, fica estabelecida no cânon 1323, § 

2o, que determina que não é passível de nenhuma pena , ao violar a lei ou precei

to, quem, sem sua culpa, ignorava estar violando uma lei ou um preceito.

Correlata à afirmação da necessidade de conhecimento da lei ou preceito 

como requisito da infração dolosa, o Direito Canónico delimita a extensão da e- 

ximente ou atenuante estabelecendo que nunca pode ser levada em conta “a 

ignorância crassa, supina ou afetada” (Cân. 1325).

Crassa e supina é a ignorância excessiva. Aquela na qual permanece o 

indivíduo por falta de diligência em conhecer a lei ou o preceito. Na expressão de 

Tomás de Aquino167, essa ignorância é voluntária, pois ao não querer e não agir, 

desconhece o que pode e deve saber, pois não agir também pode ser voluntário, 

portanto, imputável.

Afetada é a voluntária, da qual alguém quer se valer para ter excusa do 

pecado, ou para não se abster dele. No Direito Canônico, para excusar-se do 

delito.

A ignorância sem culpa da lei é eximente. A ignorância da pena é atenu

ante, conforme o cânon 1324, §9° que estabelece que não se exime de pena, 

mas deve ter sua pena mitigada ou substituída por uma penitência, o delito co

metido por alguém que, sem culpa, ignorava ter uma pena anexa a lei ou precei

to.

Este acento subjetivo distingue o Direito Canônico do Direito Penal moder

no. O Direito Canônico para caracterizar como dolosa uma infração não apenas
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exige previsão e vontade do resultado da ação delituosa. Mas, também, pleno 

conhecimento da existência da lei e, inclusive, das penas inerentes. Para ser 

doloso, portanto, há que haver um encontro consciente entre conhecimento, von

tade e norma. Significa dizer, que o delito doloso pressupõe dois elementos sub

jetivos, o conhecimento e a vontade (sobre o que será tratado a seguir) e duas 

exterioridades: a ação (ou omissão) e a lei.

O segundo requisito essencial do dolo é a vontade. A vontade pessoal se 

expressa na liberdade de violação da norma. No dolo, requer-se a vontade posi

tiva de praticar ou omitir uma ação como fim ou como meio para conseguir um 

escopo.

O conceito de vontade procede de Aristóteles e desenvolveu-se na moral 

cristã. Sem dúvida, é um conceito complexo.

Uma ação é voluntária quando sua origem está no agente e este reconhe

ce as circunstâncias em que o ato se realiza e involuntário quando é produto da 

força ou da ignorância. Como visto anteriormente, a ignorância diz respeito ao 

conhecimento, que é portanto, integrante indispensável da vontade em momento 

que precede a ação.

Há outros integrantes que devem inserir-se na discussão da vontade. As

sim, a eleição, o desejo e a deliberação. Esses integrantes são melhor esclareci

dos em São Tomás de Aquino.

São Tomás de Aquino, no tratado de actibus hamanis, distingue atos do 

homem, entendidos como espontâneos, naturais e reflexos ou realizados por
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pressão de causas exteriores dos atos humanos168 que são atos voluntários, 

sendo a vontade o apetite racional próprio do homem. Ela representa o termo 

médio do silogismo que se estabelece entre o intelecto e a operação exterior.

Na moral racionalista, o intelecto apreende algo como o bem e a vontade é 

o movimento que conduz ao bem. Antes da execução, o ato voluntário vem pre

cedido de ampla operação anímica interior.

A separação entre momento interno e externo, objetivo e subjetivo, ou in

tencional e de execução tem validade para fins heurísticos. Na realidade, os atos 

humanos em todos os momentos carregam intencionalidade subjetiva, não sendo 

possível estabelecer limites concretos. Se a subdivisão fosse admitida, só se 

poderia responsabilizar o agente pelos antecedentes da ação e não pela execu

ção, pois esta já não lhe pertenceria, sendo exclusivamente mecânica. A disse

cação do agir humano possui validade na medida em que se segmentando o to

do toma-se mais possível, pela menor extensão, avançar-se em sua compreen

são. Além disso, busca-se interpretar a compreensão tomista, tantas vezes acu

sada de atomística, por imposição do substrato doutrinário inerente ao Código 

Canônico.

Tomás de Aquino apresenta três momentos prévios à execução: o conse

lho, a eleição e o consentimento.

O conselho diz respeito à inquirição da razão sobre o que se deve esco

lher, considerando que os atos humanos versam sobre singulares contingentes.

108 Confira a aplicação do conceito de atos humanos ao Direito Canônico no comentário de Lorenzo Migué- 
lez Dominguez e outros, da BAC., cânon 2199



Os fins últimos, ou princípios, não são discutíveis mas supostos em toda a 

deliberação racional. Por conseqüência, a deliberação tem por objeto não os fins 

mas só os meios, compreendidos como atos necessários para o fim. A ação cogi

tada é meio para aproximação do fim e, dentre as possíveis, estabelece-se a de

liberação íntima ou coletiva. Mas, o conselho pode tomar-se dispensável por 

dois motivos: quando as vias já estão previamente determinadas para os fins al

mejados, como, por exemplo, o escritor não precisa deliberar sobre o modo de 

traçar as letras ao escrever uma obra de arte; quando os atos tem mínima impor

tância, que pouco ajudam ou impedem a consecução de determinado fim. Nestas 

hipóteses, não atua o elemento deliberativo da vontade.

Sendo o autor referencial da visão jurídico canônica, convém analisar tam

bém o proceder deliberativo em Tomás de Aquino. Entende o aquinata que o 

proceder racional é resolutório, partindo do intencionalmente futuro até chegar ao 

que imediatamente deve ser feito. Assim, a ordem do raciocínio é contraria à or

dem do agir: o raciocínio parte do fim; o agir segue uma ordem temporal na se

qüência dos atos. O raciocínio, portanto, prevê o fim almejado. Na ação consci

ente permanece só uma margem limitada de surpresa no resultado. Daí a res

ponsabilidade da ação racional tanto nos meios como nos resultados.

Mas, permanece o problema: se os fins aparecem como bons, não estaria 

limitada a responsabilidade humana pelos males provenientes da intenção e da 

ação? Pode o ser humano eleger o mal como meio e fim?

Todo o agir humano é finalístico. Mas o fim pode ser considerado de duplo 

modo: como termo último ou médio. Deus, em quem o humano realiza-se plena

mente, é o fim último. Outras realizações, são fins parciais, análogos a segmen
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tos de uma reta. Portanto, fins intermediários e últimos não estão em oposição. 

Só existe incompatibilidade na intenção duplicada de fins últimos. Em termos de 

tendência para o fim, há similaridade entre irracionais e o homem. O que especi

fica o racional é sua possibilidade de ordenar livremente ao fim seu movimento 

ou alheio no concernente aos bens particulares. A ordenação supõe a escolha 

dos meios denominada eleição.

A eleição é operação interior em que se escolhe um meio dentre outros. 

Supõe possibilidades múltiplas e discernimento de meios. Feita a eleição, deve 

atualizar-se o consentimento. Consentir é assumir ativamente o meio para con

secução do fim. Na descrição fenomenológica, consentir significa anuir à neces

sidade, enquanto um ato de concordância pessoal à necessidade. Afirma-se a 

liberdade frente à necessidade.

Após a deliberação, a eleição e o consentimento, inicia-se propriamente a 

execução que se subdivide em uso e fruição.

O uso é aplicação de potências da alma, dos membros do corpo e de ins

trumentos como meios para atingir o fim. Evidentemente, o agente atua como mo

tor principal, por isso a ação é sua e não do instrumento.

O uso pode coincidir com a fruição. É o caso do dinheiro para o avarento 

que se compraz apenas em possuí-lo. Neste caso, porém, há confusão subjetiva 

do relativo e do absoluto. Do meio e do fim. Pode também, preceder o consen

timento e a eleição, quando diz respeito ao uso da razão.

Portanto, tanto os atos anímicos como executivos externos não possuem 

uma seqüência lógica necessária, pois os atos da vontade refletem-se sobre si 

próprios e em qualquer deles pode-se achar os seus diversos integrantes.
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Fruição é a satisfação pela consecução do fim almejado. É, também, denomina

do gozo. A satisfação plena só acontece na perfeição. Enquanto perfeição limi

tada, a fruição sempre carrega certo grau de frustração.

Os atos humanos conforme esquema desenvolvido anteriormente podem 

estar ordenados por condutas boas ou más.

O que distingue a boa da má conduta, considerando que o fim último ao 

qual direcionam-se não é passível de defeitos?

A maldade da ação consiste em deficiência de bondade. Todo o mal é ca

rência, pois é mal na medida em que se afasta do bem. Para ser reconhecida 

como boa, a ação humana deve ser analisada em quatro dimensões: uma gené

rica, relacionada ao ser, em que é boa na medida em que for ação; a segunda 

procede do objeto, ou seja, resultado, pois existe proporção entre efeito e especi

ficidade da ação; a terceira, em relação aos acidentes, como circunstâncias do 

ato; em relação a seu fim, ou intenção. A dimensão genérica é objeto privilegiado 

da ontologia. As outras três dimensões são critérios especificamente morais. Po

de ocorrer ambigüidades na relação ação com as possibilidades da bondade. 

Assim, um ato bom pode ter um fim mau (como dar esmola por vanglória) ou um 

mau possuir fim bom, como roubar para dar aos pobres.

Como avaliar a reprovabilidade do ato? Por seu objeto, pelo fim visado ou 

intenção e por suas circunstâncias.

O objeto é a matéria do ato humano. As regras objetivas da moralidade 

determinam atos intrinsecamente maus e, portanto, ilícitos independentemente 

das circunstâncias e intenções. São exemplos de atos matenalmente maus e 

ilícitos a blasfêmia, o perjúno, o homicídio e o adulténo.
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A análise é um juízo retroativo, pois as diferenças no objeto resultam da 

diversidade moral específica dos atos. O objeto diz respeito ao ato extenor e 

corresponde ao fim interior.

O fim visado é subjetivo. Designa a meta almejada na ação e é um movi

mento da vontade em direção ao fim perseguido. Uma boa intenção não torna 

bom nem justo um comportamento desordenado e um ato intrinsecamente bom 

pode tomar-se mau quando se lhe acrescenta uma intenção má.

As circunstâncias são elementos secundários de um ato moral. Podem a- 

gravar ou atenuar a bondade de um ato.

O dolo, propriamente, encontra-se na interseção que se estabelece entre a 

lei e a conduta humana, tanto em relação aos fins, como aos objetos e aos meios. 

Isso porque tanto norma como sujeito estão imersos na grande racionalidade. É 

mau o ato humano contrário à razão e bom àquele que lhe é conveniente. Por 

princípio, portanto, toda a violação da norma é dolosa e contrária à própna pes

soa.. Deliberar e agir contra a lei, é agir dolosamente.

O dolo não é restrito à vontade que se rebela à razão interior. É, também, 

externo, confronto com a norma, ente que expressa a mesma racionalidade inte

rior. Na expressão do Direito Canônico, “praticada a violação externa, presume- 

se a imputabilidade, a não ser que pareça o contrário” (Cân. 1321). O Código de 

1917, presumia o dolo, explicitamente: “Posita externa legis violatione, dolus in 

foro praesumitur, donec contrarium probetur” (Cân. 2200§2.). O atual presume o 

dolo e só excepcionalmente, por determinação da lei ou do preceito, a culpa. 

Não seria objetivismo? Não, pois ressalta-se o encontro de racionalidades nor

mativas e racionalidade individual.
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Tecnicamente, a doutrina canônica distingue várias formas de dolo e as 

elenca em espécies e distinções.

Em relação à intenção o dolo pode ser genérico ou específico. O dolo ge

nérico ocorre quando há vontade deliberada de violar a lei ou o preceito, sem que 

o autor do delito tivesse motivo determinado ou escopo específico na violação. 

Na expressão de Antonio Calabrese o dolo genérico é “raro e piuttosto teorico”.169 

No dolo específico, o autor da violação tem motivo determinado ou escopo espe

cífico como, por exemplo, vingança ou rapto para matrimônio ou fins libidinosos.

Quanto ao efeito desejado pelo sujeito ativo, o dolo pode ser determinado 

ou indeterminado, direto ou indireto.

O dolo é determinado quando a vontade é diretamente dirigida à lesão de 

um bem específico. Na expressão do Código Penal Brasileiro, “quando o agente 

quis resultado” (Art. 18,1 a). O dolo é indeterminado, quando da ação do sujeito 

podem derivar efeitos alternativos, como quando alguém golpeia a vítima para 

feri-la ou matá-la.

O dolo pode também ser direto ou indireto. É dolo direto quando o agente 

advertido do nexo de causalidade de sua ação ou omissão com um efeito antiju- 

rídico ou criminoso, positivamente viola a norma buscando tal efeito. Indireto, 

quando o sujeito advertido que de sua ação ou omissão pode derivar um efeito 

criminoso, assume o risco do resultado. Corresponde ao dolo eventual.170

O dolo direto pode ser dolo de dano, perigo, ímpeto, de propósito ou pre- 

meditação. De dano, quando o sujeito intenta efetivamente a lesão de um bem;

190

lov Atonio Calabrese, Diritto Penal e  Canônico, p 44
C f Magalhães Noronha, Direito Penal, v. l , p .  135



191

de perigo, quando o sujeito, voluntariamente, expõe a perigo um bem juridica

mente tutelado; de ímpeto, quando a decisão é súbita, sem as devidas conside

rações; de propósito ou de premeditação, quando a decisão é acompanhada de 

madura consideração do modo, tempo e meios para realização do ato.

As variantes do dolo, que o aproximam da culpa, quando incluem a previ

são da violação da norma, o Código de 1917 equipara ao dolo propriamente dito. 

É o que estabelece o cânon 2203:

§ 1. Quod si rem praeviderit , et nihilominus cautiones ad eam 

evrtandam omiserit, quas difigens quivis adhibuisset, culpa est próxi

ma dolo.

Ou seja, quando há previsão do resultado e mesmo assim não se tomou as 

providências para evitá-lo, como no caso do dolo eventual, embora não sendo 

direto, a imputação é por violação dolosa. Portanto, dúbia ou equívoca a firma- 

ção de Antonio Calabrese de que “il nostro Codice, come quello precedente, 

ammete solo il dolo diretto”.171

Há sim, divergência de determinação entre o Código de 1917 e o de 1983. 

As variantes do dolo que o aproximam da culpa, são consideradas pelo novo Có

digo como agravantes da culpa

Cân. 1326 - § 1. O juiz pode punir mais gravemente do que es

tabelece a lei ou o preceito:

1 1 Antonio Calabrese. D intto Penal e Canonico. p. 45.
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3.° o réu que, estando fixada uma pena para determinado delito 

culposo, previu o acontecimento e, não obstante, nada fez para evitar 

o delito, como o teria feito qualquer pessoa diligente.

A subjetividade do juiz é que agravará a pena no delito culposo que se a- 

proximar do doloso. Com isso, no Código de 1983, no aspecto específico em 

consideração, restringe-se os limites do dolo e aumenta-se o da culpa. No entan

to, como regra geral, o delito só é punível por dolo.

Na culpa, diferentemente do que ocorre no dolo, não se deseja o evento 

delituoso como fim ou meio. Decorre da falta de diligência em prevê-lo, quando 

podia ser previsto ao menos confusamente e se era obrigado a evitá-lo.

A culpa no Código de 1917 tinha dois fundamentos: ignorância da lei ou 

omissão da devida diligência. Literalmente: “ Imputabilitas delicti pendet ex dolo 

delinquentis vel ex eiusdem culpa in ignorantia legis violatae aut in omissione de- 

brtae diligentiae” (Cân. 2199). A ignorância culposa da lei deve ser a que resulta 

da falta de diligência do agente. Deve resultar de negligência grave, quando se 

deixa de empregar os meios que qualquer pessoa usaria para agir retamente. A 

omissão da devida diligência ocorre quando, embora conhecendo a lei que obriga 

ou proíbe, pratica-se ou omite-se a ação de forma que se siga o efeito delitivo.

O Código de 1983 exclui de seu conceito de culpa o fundamento ignorân

cia, incluindo-o na falta de diligência. Pois, só é fundamento de culpa a ignorân

cia decorrente da falta de diligência na busca do conhecimento.

De forma geral, a devida diligência é aquela usada normalmente pelo ho

mem prudente em circunstâncias determinadas. Seu fundamento é o dever de



respeitar as leis e as normas para que, mesmo involuntariamente, não ocorram 

efeitos proibidos. É regra de segurança jurídica e social.

Para que a omissão da devida diligência tenha efeitos jurídicos penais pa

ra o Direito Canônico são necessárias várias condições subjetivas e objetivas.

Subjetivamente, supõe o dever de impedir o efeito danoso provável; a pre

visibilidade; a possibilidade de evitar o delito.

Se o sujeito não tinha o dever de, positivamente, impedir o efeito crimino

so que seguiu-se de sua obrigação de fazer ou não fazer, as conseqüências de

rivadas não lhe podem ser imputadas por culpa. No entanto, a hipótese que exi

me de culpa neste caso, requer algumas ressalvas.

Para que não derive efeito imputável por culpa, a ação ou omissão devem 

ser intrinsecamente boas, ou pelo menos indiferentes. O intrinsecamente ilícito é 

vedado. Considera-se que muitas condutas humanas são eivadas de ambigüida

des. Embora visem efeitos bons produzem, colateral mente, efeitos ilícitos. Na 

ação ou omissão de duplo efeito, a intenção deve estar voltada para o efeito líci

to. O ilícito nunca é querido mas, em determinadas circunstâncias, tolerado.

Relacionado com o mesmo princípio estabelece-se que o efeito bom não 

pode decorrer do mau, ou intrinsecamente ilícito, como, por exemplo, a honra 

salva através de aborto.

E, por fim, uma vez prevista a lesão, que haja motivo suficientemente gra

ve para que se ocorra o risco. Deve existir proporcionalidade dos efeitos, na qual 

o bem visado deve ser superior ao provável dano previsto.

O segundo elemento subjetivo indispensável para caracterização da culpa 

é a possibilidade de previsão do efeito ilícito. O critério de previsibilidade é o ho



mem comum em circunstâncias similares. Sendo impossível a previsão atribui-se 

o efeito a caso fortuito.

O terceiro elemento subjetivo é a possibilidade de evitar o efeito ilícito. 

Sendo inevitável, o fato exclui a voluntariedade e exime de culpa.

Há que se ressaltar ainda circunstâncias de previsão e previsibilidade. O 

previsível nem sempre é previsto.

Sendo o previsível não previsto por falta de diligência é culpável, caracte

rizando-se como culpa inconsciente. Se previsível, se o sujeito estima, erronea

mente, poder evitá-lo a culpa é classificada como consciente. No entanto quan

do, embora previsto, não se envida precauções ou esforços para impedi-lo, tor

na-se admitido e por isso doloso.

4.2.4 Imputabilidade

Da exegese do Código Canônico de 1983 conclui-se que a imputabilidade 

pode ser constitutiva do delito ou possibilidade de atribuição de pena.

A imputabilidade como constitutiva do delito fica expressa ao determinar- 

se que "os que não têm habitualmente o uso da razão, mesmo que tenham viola

do a lei ou o preceito quando pareciam sadios, consideram-se incapazes de deli

to" (Cân. 1322). Fica, pelo texto legal, excluído o delito, não apenas eximida a 

pena. Análoga é a situação da criança com menos de sete anos, que é equipa

rada ao que carece habitualmente da razão (Cân. 99). Mas há outro requisito
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sem o qual não ocorre delito Canônico: ser batizado ou recebido na Igreja Católi

ca (Cân. 11). Portanto, para uma infração delituosa canônica, devem ocorrer si

multaneamente no mesmo sujeito, o batismo, o uso da razão e os sete anos de 

idade completos.

Imputabilidade moral e Penal são distintas. Mas ambas de grande interes

se eclesial, pois a finalidade salvífica da Igreja pode ser frustrada em relação aos 

indivíduos por simples infrações morais denominadas pecados graves e que não 

constituem delitos. A Penal supõe a moral. Mas, a moral é mais abrangente. 

Para imputar-se Penalmente é indispensável a imputabilidade moral e a previsão 

legal. A previsão legal determina, como é lógico, que os que não têm uso da ra

zão, portanto, sem responsabilidade moral e sem condições de praticar um ato 

humano em sentido estrito, são incapazes de consumar um delito. É o caso do 

infante e dos que habitualmente não têm o uso da razão. Os não batizados na 

Igreja Católica são excluídos dentre os destinatários da lei por critério eclesioló- 

gico 172pois, com a separação dos poderes civil e religioso, há limites determina

dos ao poder da Igreja e sua competência legislativa.

Admitir-se que a imputabilidade Penal é a legal, não significa isentar-se de 

critica frente à lei. O Código apresenta um elenco de hipóteses nas quais o autor 

não é passível de nenhuma pena. No entanto, algumas eximentes do cânon 

1323, que serão examinadas a seguir, têm caráter de constitutivas do delito e não 

de isenção legal de pena. É o caso da ignorância, sem culpa, da lei ou daquele 

que agiu por violência física ou por caso fortuito imprevisível ou irremediável.
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Estas hipóteses atingem o conhecimento ou a vontade indispensáveis à determi

nação do ato humano, fundamento do crime.

Há que considerar-se que, nas hipóteses anteriores, o autor não é inca

paz, genericamente, de delito. No entanto, no caso concreto, carece-se de ele

mento essencial, e portanto, o delito não tem existência.

O Código parece voltar-se mais à preocupação prática e resolver a ques

tão de aplicação ou não das penas em casos concretos. Por outro lado, destaca- 

se a falta de um conceito mais elaborado de delito, de tal forma que pudesse ser 

coerentemente tratado o problema da imputabilidade. Mas, ressalta-se uma vi

são subjetiva do Direito que volta-se para o sujeito da infração e, no outro extre

mo, para critérios judiciais de aplicação da pena.

Significa afirmar que o Direito punitivo não tem acompanhado o desenvol

vimento Penal secular e a lei e a pena estão colocados entre duas polaridades 

subjetivas: a do infrator e do que detém o poder judicial.

4.2.5 Circunstâncias eximentes e atenuantes

4.2.5.1 Menoridade

O Código de Direito Canônico de 1983 delimita os conceitos de maiondade 

e menoridade, determinando que a pessoa que completou dezoito anos é maior e 

abaixo dessa idade é menor (Cân. 97, § 1). Determina, também, que antes dos
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sete anos o infante não é considerado senhor de si e a partir dessa idade presu- 

me-se que tem o uso da razão.

A responsabilidade Penal canônica inicia-se aos dezesseis anos. No dizer 

do Código, não é passível de nenhuma pena, quem ainda não completou dezes

seis anos de idade (Cân. 1323,1). Como desde os sete anos pressupõe-se o uso 

da razão, requisito indispensável à consecução do delito, a não imputablidade 

antes dos dezesseis anos é uma concessão legal que atinge a punibilidade e 

não ontologicamente o delito.

A determinação de idades para maioridade e menoridade é uma inovação 

em relação ao de 1917, que utilizava-se do conceito romano de puberdade. Pe

nalmente, não existiam limites precisos, exceto o entendimento de que o uso da 

razão inicia-se aos sete anos. Prescrevia, que a menoridade diminuía a imputa

bilidade de forma proporcional à aproximação da infância. Os impúberes ficavam 

isentos de penas latae sententiae e deviam ser punidos, de preferência, com cas

tigos educativos ao invés de censuras ou dos com caráter vindicativo.

O Código de 1983, além de isentar de pena o menor de dezesseis anos, 

determina como atenuante o interstício entre os dezesseis e dezoito anos. Neste 

caso, a pena deve ser mitigada ou substituída por uma penitência.

4.2.5.2 Ignorância da lei ou preceito

É o caso daquele que sem culpa ignorava violar uma lei ou preceito. Não 

existem divergências neste aspecto entre os Códigos de 1917 e 1983. Como
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anteriormente referido, o conhecimento é constitutivo indispensável ao delito. 

Portanto, a ignorância não culposa impede o delito, mesmo que haja um evento 

que objetivamente fira um bem jurídico tutelado.

A dificuldade surge em determinar quando a ignorância da lei é inculpável. 

Doutrinariamente, afirma-se que existem princípios da lei moral inscritos na cons

ciência de todo o ser humano173. E as leis canônicas pretendem ser expressões 

do Direito natural inerente à intimidade pessoal. Além disso, a instituição religio

sa dedica-se constantemente ao processo educativo de seus seguidores, 

estabelecendo como corresponsabilidade recíproca a formação desde à infância 

até os últimos instantes da existência.

Frente a isso, o próprio Direito procura resguardar-se da volatilidade do 

conceito, estabelecendo que não isentam da responsabilidade do delito a igno

rância crassa, supina ou afetada

A ignorância que isenta de qualquer Penalidade é a do sujeito diligente e 

de boa fé que ao agir acreditava na licitude de sua ação.

O Código equipara o erro e a inadvertência à ignorância. O erro consiste 

em julgamento equivocado quanto a ação que se pratica, pois, “julga-se praticar 

uma ação diversa da proibida pela norma”.174 Na inadvertência o agente não per

cebe a ilicitude da ação.

1 '3 Cf. Catecismo da Igreja Católica, 1860.
174 Dadeus Grings, A ortopráxis da Igreja, p. 181
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Se a ignorância da lei exime de pena, a ignorância de haver uma pena a- 

nexa à lei ou ao preceito é uma atenuante (Cân. 1324, 9.°). Na hipótese de erro 

em relação à pena vinculada ao delito, deve ser aplicada a pena presumida sub

jetivamente, se a previsão legal for de pena latae sententiae. Portanto, a subjeti

vidade não só atenua como transubstancia a pena.

4.2.5.3 Violência física ou caso fortuito

A violência eximente é a constrição física externa que não se pode resistir 

da qual resulta ação ou omissão delituosa. O Código de 1917 era explícito na 

determinação da força que exclui a imputabilidade: força física que impede toda a 

possibilidade de ação (Cân. 225, § 1.). A violência física não deve ser consenti

da pelo agente, caso contrário o ato caracteriza-se como voluntário e imputável. 

Para não ser imputável a força deve ser irresistível e levar a uma contradição en

tre o que de fato se manifesta exteriormente e os elementos internos subjetivos 

que caracterizam o ato humano.

O caso fortuito ocorre quando da ação ou omissão advêm efeitos antijurí- 

dicos que sequer confusamente podiam ser previstos ou considerados prováveis. 

Ou, se previstos, eram inevitáveis. Neste caso, falta completamente o elemento 

subjetivo do delito e, portanto, excluí-se a imputablidade.

Em ambas as hipóteses, força física ou caso fortuito, o autor não é passí

vel de nenhuma pena.



4.2.5.4 Temor grave

O temor é uma coação que se exerce sobre o ânimo do agente. O medo 

eximente há que ser absoluta ou relativamente grave.

A gravidade absoluta é aquela que causa perturbação anímica em qual

quer pessoa, mesmo naquelas que não se deixam intimidar facilmente, como a 

morte, por exemplo.

A gravidade relativa é de valoração eminentemente subjetiva. Diz respei

to à pessoa que percebe a ameaça. Em relação à pessoa que o causa, pode ser 

reverenciai ou comum.

O temor só é eximente se causar perturbação mental e procedente de 

causa externa. Ou seja, a gravidade relativa não retira a objetividade original do 

temor.

E, por fim, a ameaça deve ser injusta. Assim, o medo de ser punido por ilí

cito não constitui eximente. A injustiça pode consistir em castigo (ou mal?) ime

recido ou em temor de meios inadequados em sua aplicação. O atributo “injusto” 

requer vontade livre causante.

O ponto não é pacífico. O temor de forças naturais pode induzir à prática 

de ilícito. No entanto, a situação remete ao estado de necessidade.

Quando se confronta a eximente e a atenuante decorrente de medo grave 

constata-se um elemento objetivo como critério de aplicação da norma.
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Na hipótese da atenuante o Código estabelece que a pena será mitigada 

ou substituída por uma penitência, se o delito foi cometido por medo grave e “for 

intrinsecamente mau ou redundar em dano das almas” (Cân. 1324, 5.°). Ou seja, 

só serão incluídos como puníveis os delitos intrinsecamente maus e que causa

rem danos às almas. Os outros, ficam excluídos. O problema decorrente é em 

relação ao conceito do que seja um delito intrinsecamente mau e dano das al

mas.

O Canônico remete constantemente à filosofia moral clássica para elucida

ção de seus conceitos. É o que acontece na expressão delitos intrinsecamente 

maus. Na hipótese em foco, pelo vício da vontade, o que vai determinar se o 

delito deve ser punido ou não, é o seu objeto ou a materialidade do evento deli

tuoso. São considerados intnnsecamente maus os delitos que contrariam a lei 

divina ou natural.

Mas a aplicação não chega a resultados pacíficos. Antonio Calabrese175 

enumera como atos intrinsecamente maus o aborto, o desprezo da fé, a aposta

sia, a heresia e o cisma, a profanação das espécimes consagradas, o perjúrio, o 

sacrilégio, o desprezo da autondade eclesiástica e o recurso ao concílio contra o 

Romano Pontífice.

Outra hipótese de punição, embora atenuada, é o de dano às almas. A 

expressão, dano às almas, é eminentemente religiosa. Trata-se de pengo para 

terceiros resultante de circunstâncias ou natureza do ilícito. É o caso, por exem

1 5 Cf. Antonio Calabrese. D iritto Penal Canonico. pp. 63-64.
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plo, do escândalo que pode induzir à repetição do ilícito com seus efeitos não só 

materiais mas, sobretudo, espirituais.

4.2.5.5 Estado de necessidade

O estado de necessidade pode ser eximente ou atenuante.

A necessidade eximente decorre de situação objetiva, que não depende 

da vontade, que toma impossível ou muito difícil a observância de uma lei, sob 

pena de sacrificar bem jurídico relevante. É aplicacão concreta do princípio to- 

mista “necessitas nom habet legem”.

A necessidade de agir contra a lei é correlativa à impossibilidade de cum- 

pri-la sem causar lesão a um bem jurídico. Classicamente, a necessidade foi 

classificada em física ou espiritual, absoluta ou moral. A necessidade física ab

soluta ocorre quando faltam por completo as forças físicas para cumprir a lei; a 

absoluta moral quando cumprir a lei significaria violação de norma superior. A 

moral física, quando do cumprimento da lei resultaria prejuízo grave dos bens 

temporais, como a saúde, a fortuna e a fama. A moral espiritual, quando a ob

servância da lei traria prejuízo espiritual, como o escrúpulo no seguimento do 

caminho da perfeição.

Na aplicação jurídica do princípio, o estado de necessidade supõe alguns 

requisitos, conforme a doutrina canônica.
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O primeiro deles é que a situação de perigo não deve ser causada dolo

samente pelo agente. Exclui-se do campo da licitude do estado de necessidade 

o perigo voluntariamente provocado pelo agente.

Diferentemente dos Códigos penais modernos, como italiano que qualifica 

o perigo eximente como o não “voluntariamente causado” e o brasileiro que adota 

a expresão “perigo atual que não provocou por sua vontade”, o Código de Direito 

Canônico apenas apresenta no rol das eximentes e das atenuantes a necessida

de como uma dentre outras, sem qualquer outra explicitação. Assim, o perigo 

como sendo dolosamente causado, incluindo-se na eximente o perigo causado 

por culpa, é explicitação doutrinária.176

A expressão doutrinária de provocação dolosa do perigo resolve, de certa 

forma, a questão da depreciação dos bens jurídicos na qual se pode incorrer na 

utilização do termo voluntário, que é bem mais abrangente. Dolo é vontade diri

gida a um resultado típico.177 O que exclui do âmbito do estado de necessidade a 

provocação de perigo com intuito de delinqüir. Ou, quando por um delito doloso 

provoca-se o perigo. Mas não o que por ação lícita, embora voluntária, imerge 

em situção de perigo, tendo que atentar contra bem inferior para salvar bem 

maior.

No entanto, o problema não se encontra resolvido pelo confronto dos bens 

jurídicos com o âmbito da não provocação do pengo. A não ser pela adesão ao 

subjetivismo que olvida a hierarquia dos bens. Pois, se o perigo foi provocado,

r ° Cf. Antonio Calabrese. Diritto Penal e Canonico. p. 61.
Cf. Miguel Reale Jr., Teoria do delito, 228
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em situações concretas, deprecia-se o superior para preservar inferior, a vida 

para preservar espórtulas, por exemplo. O dado subjetivo prévio, passa a ser 

determinante para consignação ou não da eximente.

O segundo requisito é que o perigo deve ser iminente. De forma diversa 

da do Código Penal brasileiro, que requer perigo atual, a doutrina canônica refe

re-se a perigo iminente. Iminente é o que está próximo a atualizar-se. Uma vez 

passado da potencialidade ao ato, nada mais resta a fazer. Já tomou-se inde

fensável. Deixou de ser perigo e tomou-se fato. A iminência pode ser avaliada 

subjetivamente. A atualidade é imposição fática. Mais coerente, portanto, nos 

parece a expressão da doutrina canônica.

Ao requisito da iminência vincula-se a inevitabilidade do perigo sem a vio

lação da lei. A solução que infringe à lei não é uma possibilidade entre outras. 

É, ao menos no entender do agente, o único meio para evitar-se o dano.

Além disso, o mal temido deve ser grave, podendo dizer respeito à inte

gridade física, à vida, à liberdade ou à honra, tanto próprias como de terceiros. 

Pelo sopesamento dos bens e considerando o âmbito dos delitos Canônicos, co

mo sendo todos aquilatados como afrontas morais graves, a violação da norma, 

para legitimar-se pelo estado de necessidade, demanda que o dano previsto seja 

grave. Caso contrário, haveria inversão moral e jurídica, desvirtuando a eximen

te justificando-se o mal maior para preservar-se de dano inferior.

Mas, pela exigüidade do Direito Penal Canônico na tutela de bens jurídi

cos, pode ocorrer hipótese de legítima violação legal para salvaguardar bem com
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proteção exclusivamente moral? Por exemplo, violar segredo de confissão, para 

evitar-se furto de arma química? Desde que se imagine um titubeante penitente 

a adentrar em laboratório com intenções anteriormente confessadas, a hipótese 

toma-se possível. Significa afirmar a possibilidade de justificativas morais para 

violação da lei Penal. Assim, amplia-se a possibilidade de aplicação da eximente 

para além dos bens tutelados Penalmente. O moral, concretamente, pode revogar 

momentaneamente o legal.

Por fim, para caracterizar-se a eximente, requer-se a inexistência de dever 

legal de enfrentar o perigo. Não se exime, por exemplo, o pároco que deixa de 

ministrar sacramento por medo de contrair doença ou o médico que deixa de as

sistir doente por medo de contaminação.

O Código acrescenta uma ressalva: para ser eximente o ato não pode ser 

intrinsecamente mau ou redundar em dano para as almas, sobre o que já se fez 

referência em item anterior.

Vale ressaltar no referente aos atos intrinsecamente maus. Sua afirmação 

Constitui-se, numa ontologia dos atos humanos que são previamente classifica

dos. Mas, embora exclua-se subjetividade na eximente na prática de alguns 

poucos atos por serem considerados como intnnsecamente maus, a objetividade 

da exceção do estado de necessidade não persiste de forma absoluta, pois a 

subjetividade reaparece na consideração de que mesmo no homicídio ou no a- 

borto a necessidade pode representar uma atenuante.



206

Para ser eximente, todas as condições devem venficar-se conjuntamente 

A hipótese de estado de necessidade atenuante caracteriza-se, portanto, quando 

todos os requisitos anteriormente citados estiverem presentes, mas o fato não for 

intrinsecamente proibido ou causar dano às almas.

4.2.5.6 Incômodo grave

O incômodo grave inclui-se na necessidade relativa e coloca em confronto 

a observância de uma lei que, extrinsecamente, pode provocar grave dano. Tra

ta-se de incômodo extraordinário ou acidental, que ultrapassa o incômodo 

específico que acompanha o cumprimento de uma lei.

Para caracterizar-se a eximente basta o pengo de dano. Mas, deve ser, 

também, inevitável no sentido de que o cumprimento da norma acarretará o efeito 

danoso.

O incômodo pode ser constitutivo de um dano emergente ou lucro cessan

te e ser de ordem material, moral, espiritual ou misto. Exemplos de grave incô

modo são a perda da honra, de fortuna, doença, causa de pecado ou escândalo.

4.2.5.7 Legítima defesa

A legítima defesa encontra amplo desenvolvimento na doutrina católica. A 

sua aplicação é extensa. Abarca a necessidade de defesa de pessoas e socie

dades e não apenas como um Direito mas, como um grave dever em relação a si
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mesmo, a família e a sociedade. Sob o argumento da legítima defesa, abriga-se 

a possibilidade da autoridade legitimamente constituída “infligir penas proporcio

nadas à gravidade dos delitos, sem excluir, em casos de extrema gravidade a 

pena de morte".178 Por razões análogas, as autoridades têm o Direito de repelir 

pelas armas os agressores da comunidade civil.

A legítima defesa é uma reação violenta imediata para defender-se de a- 

gressão injusta que põe em perigo a vida ou a integridade física ou qualquer ou

tro bem de ordem material ou moral, em situação na qual não se pode valer da 

tutela da competente autoridade.

O Código Canônico delimita o âmbito da defesa legítima como sendo con

tra “injusto agressor seu ou de outros, mantendo a devida moderação” (Cân. 

1323, 5 o).

Há polêmica sobre o momento da agressão. Defende-se que a agressão 

deve ser atual, de modo que não se possa recorrer em tempo à autoridade com

petente. Caso contrário, seria vingança privada ou exercício arbitrário das pró

prias razões. Mas, aceita-se também como legítima a defesa de uma agressão 

que ainda não é ato, mas está a seguir-se de forma segura e iminente. Aí a de

fesa atua como prevenção, podendo ser mais eficaz. A legítima defesa de ata

que iminente tem sido mais admitida na hipótese da pessoa (vítima) temer não 

poder resistir ao agressor.

1 0 Catecismo da Igreja Católica, n.° 2260



A agressão deve ser injusta. Quer dizer, provocada por agente humano e 

contrária ao Direito.

Outro requisito da legítima defesa é a devida moderação. Significa dizer 

que se exige proporcionalidade entre a repulsa e o perigo causado pelo ataque. 

Outro aspecto da proporcionalidade resulta do confronto entre o bem agredido e 

o atingido pela repulsa. Fere o princípio da moderação e seu correlato, a propor

cionalidade, quem para defender-se de um pequeno furto mata o ladrão, por e- 

xemplo.

Para a legítima defesa basta a estimativa da vítima. É a denominada no 

Direito Penai de legítima defesa putativa ou subjetiva, na qual há suposição de 

ataque injusto atual ou iminente que é repelido com a devida moderação.

Quando há excesso, ou seja, quando estiverem presentes os outros pres

suposto, mas não se “manteve a devida moderação” (Cân. 1324, 6.°), a legítima 

defesa deixa de ser eximente e se toma atenuante. O pressuposto é de que a 

ação ocorre sem pleno uso da razão e do consentimento da vontade.

4.2.5.8 Ausência ou imperfeição do uso da razão

Quem não tinha o uso da razão ao violar a lei ou o preceito não é passível 

de nenhuma pena (Cân. 1323, 6 °). O uso da razão é inerente ao conceito de 

delito. Portanto, sua ausência retira-lhe toda a configuração.
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Se o uso for parcial, a pena deve ser mitigada ou substituída por uma pe

nitência.

No entanto, a perda ou diminuição do uso da razão pode ocorrer de forma 

voluntária ou involuntária. Pode, conforme o caso, manter a pena do delito, ate

nuá-la ou ser eximente. É o caso típico da embriaguez.

O Código de 1917 era extensivo na determinação da embnaguez como e- 

ximente ou atenuante:

2201, § 3. El delito en estado de embriaguez voluntaria no esta 

exento de alguna imputabilidad, si bién es menor que quando el mis- 

mo delito lo comete el que está plenamente en su sano juicio, a no ser 

que de intento se haya procurado la embriaguez para cometer el deli

to o para tener una escusa de el; mas si se infringe la ley em estado 

de embriaguez involuntária, desaparece en absoluto la imputabilidad, 

siempre que la embriaguez prive por completo dei uso de la razón; se 

disminuye, si priva sólo em parte. Lo mismo há de decirse de otras 

perturbaciones mentales semejantes.

A embriaguez ou uso de outra substância que afete o uso da razão deve 

ser analisado a partir da vontade de quem a usou. Se o fez intencionalmente 

para mais facilmente cometer o delito ou para ter uma escusa, o delito é doloso e 

plenamente imputável. Numa Segunda hipótese, se a embriaguez ou o uso de 

substância for voluntário, mas não visava delito, e este pudesse ser previsto em 

estado de lucidez, o delito é culposo e punido com atenuante. Se involuntário e
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privar completamente do uso da razão é eximente. Involuntária, com privação 

parcial do uso da razão, a imputabilidade é proporcional.

Equipara-se ao estado de embriaguez a hipnose, o sonambulismo e as 

drogas em geral. A perturbação deve ter causa exógena e não de constituição 

psico-física, caso que remete ao cânon 1322.

4.2.5.9 A Paixão

O forte ímpeto da paixão pode constituir atenuante, eximente ou agravan

te. Embora apareça entre as atenuantes no Direito Canônico, a redação do Có

digo não deixa dúvida sobre seus diferenciados efeitos jurídicos, ao determinar 

que não se exime de pena, mas que a pena estabelecida pela lei ou o preceito 

deve ser mitigada ou substituída por penitência, o autor da violação que cometeu 

o delito sob forte ímpeto da paixão, “que não tenha precedido e totalmente impe

dido a deliberação da mente e o consentimento da vontade; contanto que a pai

xão não tenha sido voluntariamente excitada ou alimentada” (Cân. 1324, 3.°).

Portanto, são três as hipóteses do Código.

Quando o autor age impelido por forte ímpeto de paixão que não tenha to

talmente impedido a deliberação da mente e o consentimento da vontade é cir

cunstância atenuante. Se tolher completamente o uso da razão e o consenso da 

vontade, é eximente. Se for voluntariamente excitada ou alimentada é circuns



tância agravante prevista no cânon 1325. Neste caso, o delito é punido como 

doloso.

4.2.5.10 Provocação

A violação da lei por reação a provocação grave e injusta é atenuante. A 

provocação é uma ação ou omissão que excita o estado emotivo da pessoa, po

dendo impeli-la à prática de um delito. Pode ser, por exemplo, uma injúria que 

desperta a fúria.

Para ser atenuante, requer-se que a injúria seja grave e injusta e que pro

voque um distúrbio emotivo no autor do delito.

Além das hipóteses determinadas pelo Código, “o juiz pode agir do mesmo 

modo se houver alguma outra circunstância que diminua a gravidade do delito” 

Cân. 1324, § 2.). Significa afirmar que o juiz tem poder discricionário para em 

hipóteses não elencadas pelo Código, amenizar a pena.

4.2.6 Circunstâncias agravavantes

As agravantes aparecem no Código no cânon 1326 e são de três ordens 

distintas: a reincidência, a decorrente da utilização da dignidade eclesiástica para 

consecução do delito com abuso de poder ou do cargo e a omissão da devida
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diligência. A agravante, ao contrário da atenuante, é de critério judicial, poden

do o juiz aplicá-la ou não.

4.2.6.1 Reincidência

A redação do inciso que define a reincidência é elucidativa, estabelecendo 

que a pena pode ser agravada para aquele que “após a condenação ou a decla

ração da pena, persistir em delinqüir, de tal modo que, pelas circunstâncias, se 

possa deduzir sua pertinácia na má vontade” (Cân. 1326, 1.°).

A reincidência pode ser genérica ou específica. Genérica quando o sujeito 

comete um novo delito diverso em gênero ou espécie do anterior. Específica, 

quando o novo delito pertence ao mesmo gênero ou espécie do anterior, como 

por exemplo, os delitos contra o sexto mandamento.

Os autores Canônicos defendem a necessidade da reincidência específi

ca para aplicação da agravante em decorrência da estrita interpretação inerente 

à matéria Penal.

Considerando o texto do Código, para configurar-se a reincidência requer- 

se os seguintes elementos:

a. Sentença condenatória ou declaratória anterior. A sentença condenató- 

ria é decorrente de pena ferendae sententiae. A declaratória, de pena latae sen- 

tentiae e consiste em declaração de que o sujeito foi ipso iuri incurso em determi

nado delito e sua pena.



b. A reincidência deve ser específica.

c. Pertinácia e má vontade. Não basta, portanto, a repetição de delitos. 

Requer-se análise subjetiva, para aquilatar-se a pertinácia na má vontade. Trata- 

se de aspecto moral e psicológico do delinqüente a ser perquirido pelo juiz.

Embora a expressão “pertinácia na má vontade” indique um estado moral e 

psíquico de opção pelo delito, a reincidência não se verifica nos crimes perma

nentes, como o concubinato, ou nos delitos conexos ad modum unius como meio 

e fim.

4.2.6.2 Abuso de autoridade, dignidade ou ofício

A agravante aplica-se para autoridade, dignidade ou oficio eclesiástico ou 

civil. Em qualquer das hipóteses, o autor para incidir na agravante deve valer-se 

do privilégio para a prática do delito.

No Código de 1917 a agravante abrangia a dignidade da pessoa que co

metia o delito e da ofendida. No de 1983, refere-se ao autor, não à vítima.

O fundamento para a agravante é o escândalo e o dano ao bem comum 

que contraria diametralmente a finalidade para a qual são instituídos os cargos, 

as dignidade e as autoridades.

4.2.6.3 Omissão da devida diligência

A violação da lei ou preceito, conforme cânon 1321, § 2., não é punida 

quando ocorre por omissão da devida diligência, salvo previsão legal.
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Quando, no entanto, a lei ou preceito estabelecem pena a um delito cul

poso e o réu tendo possibilidade de prevê-lo e evitá-lo não toma as devidas pre

cauções, caracteriza-se a agravante. O caso verifica-se, também, quando são 

tomadas precauções insuficientes ou inidôneas, não condizentes com medidas 

de pessoa diligente.

4.3 Penas canônicas

Da mesma forma que ao tratar do delito, ao referir-se às penas, Direito 

Canônico mergulha na subjetividade.

A doutrina reconhece uma quase aversão às penas afirmando que a Igreja 

“conhece o bem que pode ser obtido no coração da pessoa”.179 No entanto, o 

subjetivismo vai além da relutância na aplicação da pena. Aprofunda-se na au

sência do princípio da legalidade, na dispensa do processo nas latae sententiae e 

nas penas medicinais.

A ausência do princípio nulla poena sine lege poenali praevia encontra 

constituição legal no próprio Código que determina:

Cân. 1399 -  Além dos casos estabelecidos por esta ou por ou

tras leis, a violação externa de uma lei divina ou canônica só pode ser 

punida com justa pena, quando a gravidade especial da transgressão 

exige a punição e urge a necessidade de prevenir ou reparar escân

dalos

179 Velasio de Paolis, Dicionário de Direito Canônico, p 556.
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Na concentração dos poderes legislativo, judiciário e executivo, a autori

dade eclesiástica pode impor penas sem prévia legislação Penal. Portanto, cri- 

ando-a após o fato, sem exigir a anterioridade da lei. Nessa hipótese, impera a 

subjetividade da autoridade eclesiástica.

Outra demonstração clara do subjetivismo Canônico é a plicação das pe

nas latae sententiae. Nelas a subjetividade chega ao intimismo.

A aplicação das penas canônicas pode ser latae sententiae e ferendae 

sententiae. O próprio Código as distingue:

Cân. 1314 -  O mais das vezes, a pena é ferendae sententiae, 

não atingindo o réu, a não ser depois de infligida; é latae sententiae, 

quando nela se incorre pelo simples fato de praticar o delito, se a lei 

ou o preceito assim estabelecem expressamente

Embora pena, remete-se diretamente à consciência. Assim, toma-se alta

mente paradoxal: ao mesmo tempo que parece ressaltar a importância pessoal, é 

uma pena implacável, de aplicação automática, pelo simples fato de incorrer-se 

no delito, dispensando qualquer trâmite processual, exceto para fins declarató- 

rios. Esse subjetivismo é massacrante, pois o juízo da consciência muitas vezes 

é o mais severo e inseguro dos tribunais. Considere-se a hipótese de aborto, 

conforme a previsão do Cânon 1398.

Quanto à finalidade, as penas eclesiásticas são classificadas em expiató

rias e medicinais. As expiatórias eram chamadas de vindicatívas no Código de 

1917. Essa pena privilegia o restabeleci mento da justiça e a reparação do es
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cândalo mais que a correção do réu. Por isso podem ser temporárias ou perpé

tuas e atingem pessoas constituídas em status edesiásticos. O Cânon 1336, e- 

numera as penas expiatórias e de sua análise conclui-se que são penas adminis

trativas, como demissão de estado dencal, obrigação de morar em determinado 

lugar ou território, privação de poder, ofído, encargo, Direito privilégio, faculdade, 

graça, título ou insignia e, ainda, transfrência para outro ofído.

As medidnais visam à conversão do delinqüente. São elas, a excomu

nhão, o interdito e a suspensão. A excomunhão e o interdito podem atingir qual

quer católico. A suspensão, só os dérigos. Podem cessar, mediante arrependi

mento e a reparação do dano ou escândalo pelo réu que abandonou sua contu- 

máda. As penas medicinais voltam-se para o sujeito e osdlam conforme sua 

conduta. Portanto, são subjetivas. Por fim, o subjetivismo das penas, vincula-se 

ao do Direito Canônico em geral. Só está sujeito a esse Direito Penal, aquele 

que se subjuga por adesão. Para a população em geral, a deteminação canônica 

é mais ética que jurídica pela falta de império eclesiástico e conseqüente ausên

cia de poder de coerção objetiva.

4.4 Delitos Canônicos

A Segunda parte do Livro VI do Código de Direito Canônico trata das pe

nas para cada delito em particular. O subjetivismo é retratado na forma de apre

sentação dos cânones que sempre partem do sujeito infrator e não do verbo que 

consubstancia a infração. E, também, nas penas. Em muitos delitos a pena não



é fixada. Estabelece-se, apenas, que o infrator “seja punido com justa pena”. Em 

outros, a pena é imposta latae sententiae. Sobre a dispensa do processo na im

posição das penas já se fez menção anteriormente. É preciso ressaltar, no en

tanto, o subjetivismo também na ausência de previsão da punição específica para 

cada infração. A subjetividade diz respeito ao sujeito da infração e ao aplicador 

da pena.

4.4.1 Delitos contra a religião e a unidade da Igreja

O título I apresenta os delitos contra a religião e a unidade da Igreja. São 

infratores o apóstata, o herege, o cismático, o réu da comunicação in sacris, os 

pais que confiam seus filhos para serem batizados ou educados em religião aca- 

tólica, a profanação das sagradas espécies, o perjúrio e a blasfêmia.

Duas características marcam fortemente o primeiro título: a exclusividade e 

o respeito pelos símbolos sagrados. A exclusividade está presente nos cinco 

delitos iniciais. O respeito destaca-se nos três últimos.

Em seu cânon 1364, o Código determina que “o apóstata da fé, o herege 

ou o cismático” incorrem em excomunhão latae sententiae. Para a proteção da 

unidade da Igreja, portanto, prevê-se a excomunhão de três sujeitos de delitos 

que produzem discórdia: a apostasia, a heresia e o cisma.

Embora próximos, os três conceitos não se confundem sendo o próprio 

Código a distinguí-los:
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Cân. 751 -  Chama-se heresia a negação pertinaz, após a re

cepção do batismo, de qualquer verdade que se deva crer com fé di

vina e católica, ou a dúvida pertinaz a respeito dela; apostasia, o re

púdio total da fé cristã; cisma, a recusa de sujeição ao Sumo-

Pontífice ou de comunhão com os membros a ele sujeitos.

O conceito do cânon citado é moral e teológico. Para haver o delito de he

resia, além da recepção do batismo, da negação ou dúvida de parte da fé católi

ca, é indispensável a atitude externa, caso contrário pode reduzir-se a pecado de

heresia. E mais, é delito de caráter público, que só se consuma pela divulgação

e sua percepção públicas.

A apostasia, como repúdio total da fé cristã, tem os mesmos elementos 

constitutivos da heresia como requisitos: o sujeito deve ser batizado, o repúdio 

externo e percebido por alguém. Sem os requisitos, pode consistir em pecado, 

mas não em delito.

Por fim, o cisma como delito, tem significado restrito: recusa de obediência 

ao Pontífice e de comunhão eclesial. A insubordinação não necessariamente 

decorre de heresia ou apostasia. Pode alguém rebelar-se por motivo meramente 

econômico, como pagamento de dízimo, por exemplo. Mas, o delito requer sem

pre a publicidade e, como condição do sujeito, que este tenha sido previamente 

batizado.

O cânon 1365 trata do réu da comunhão in sacris O delito decorre da 

participação de culto litúrgico ou sacramentos com fiéis ou ministros que não es

tejam em plena comunhão com a Igreja Católica e que não se incluem nas exce

ções do cânon 844. O delito aqui previsto, ao lado do que trata da educação e



batismo dos filhos, determina juridicamente exclusividade e até oposição entre as 

diversas religiões, mesmo cristãs.

Também são passíveis de pena medicinal de censura, que pode ser inter

dito ou excomunhão, os pais que confiarem seus filhos para serem batizados ou 

educados em religião acatólica. A tipificação do delito pode assumir três formas: 

fazer batizar os filhos em religião não católica; educar os filhos em religião acató

lica; batizar e educar em religião não católica

O cânon 1367 trata da profanação das espécies consagradas. Essa pro

fanação assume três formas: jogar espécies consagradas; subtraí-las com fim 

sacrílego; conservá-las com a finalidade anterior. Jogar significa arremessar ao 

chão, ao fogo ou qualquer lugar sórdido, por desprezo, irreverência, malícia ou 

ódio. Subtraí-las é retirá-las de seu devido lugar. Fim sacrílego, é tomá-las obje

tos, por exemplo, de missa negra, rito satânico, magia, sortilégio ou qualquer ou

tra superstição. Conservá-las é mantê-las fora de seu devido lugar. Todas as 

formas exigem a vontade de profanação. Assim, o ladrão que joga espécie para 

furtar receptáculo, não comete o delito, pois não tem intenção de desprezo do 

pão e do vinho consagrados. A subtração e a conservação só se tomam delituo

sas se a finalidade for sacrílega. A pena é de excomunhão latae sententiae, sen

do aplicada automaticamente tanto ao delito público como oculto. Se o autor for 

clérigo, agravam-se as penas, não se excluindo a cnténo do Ordinário, a perda 

do estado clerical.

Outro delito é o perjúrio diante de autoridade eclesiástica. No Código, o 

juramento é um ato de culto divino pois nele invoca-se Deus como testemunho da 

verdade afirmada. Conforme o cânon 1368, é perjúno tanto o juramento assertó-
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rio como promissório, judicial ou extrajudicial, desde que proferido diante de auto

ridade eclesiástica. Não constitui o delito Canônico, portanto, o perjúrio cometido 

diante de autoridade civil. A pena é ferendae sententiae e indeterminada.

O último dos canônes dos delitos contra a religião pode ser desmembrado 

em várias infrações: a blasfêmia, a ofensa aos bons costumes, injúrias verbais 

contra a religião, injúrias verbais contra a Igreja, suscitar ódio ou desprezo contra 

a religião ou a Igreja.

A blasfêmia que é uma injúria a Deus, pode ser escrita ou oral e por ato 

ou gesto que manifestem desprezo a Deus direta ou mediatamente, na pessoa de 

Nossa Senhora ou dos Santos.

Em todos os delitos previstos, a publicidade é indispensável e se caracte

riza por espetáculos, escritos publicamente divulgados, reuniões, ou outro modo 

através dos meios de comunicação social. A pena para essas infrações não é 

fixada. Estabelece o artigo que os infratores devem ser punidos “com justa pe

na”, portanto, é indeterminada.

4.4.2 Delitos contra as autoridades eclesiásticas e a liberdade da Igreja

Os crimes contra as autoridades eclesiástica encontram-se nos cânones 

1370 a 1377 e são os seguintes: a violência física contra o romano pontífice, bis

po, clérigo ou religioso; ensinamento de doutrina condenada pelo magistério; de

sobediência à Sé Apostólica, ao bispo ou ao superior; recurso ao concílio ou Co

légio episcopal contra decisão do Sumo Pontífice; incitamento a aversão, ódio ou 

desobediência contra a Sé Apostólica ou ao Ordináno; inscrição em associação
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que maquina contra a Igreja; impedir o livre exercício do ministério ou jurisdição 

eclesiástica; profanação de coisa sagrada.

A injúria real é o pnmeiro dos crimes contra a autoridade eclesiástica (can 

1370). Trata-se de violência externa que pode ser contra a integridade física, a 

liberdade ou a dignidade. A pena varia conforme o grau hierárquico da vítima. Se 

for o Papa, excomunhão latae sententiae. Contra o bispo, interdito latae senten- 

tiae. Contra clérigo ou religioso, motivado por desprezo à fé, censura.

Observe-se que a violência em relação ao Papa e ao bispo, independem 

de motivo para constituírem o delito. Em relação ao clérigo ou religioso, só se 

consubstancia mediante o dolo específico. Outro aspecto subjetivo diz respeito 

ao autor da agressão. Sendo clérigo além das penas já citadas, na violência con

tra o Papa, é punido com demissão e contra o bispo, com suspensão.

O delito em enfoque passou por uma evolução em relação ao Código de 

1917. Lá se evocava o caráter sacrílego de “deitar violentamente as mãos” nas 

pessoas mencionadas (can. 2343).

Os três cânones seguintes caracterizam a centralização do poder eclesiás

tico e as restrições à liberdade de ensino de seus membros.

O cânon 1371, determina que seja punido com justa pena aquele que “en

sina doutrina condenada Pelo Romano Pontífice ou pelo Concílio Ecumênico”, ou 

que rejeitar tal doutrina e não se retratar após advertência, ou, ainda aquele que 

não obedece ordem ou proibição da Santa Sé, do Ordinário ou do Superior. O 

ensinamento referido é o que se dá por docentes, particularmente nas universi

dades católicas, nos instritutos superiores eclesiásticos e nas escolas. O docen



222

te não ensina sob sua própria autoridade, mas como representante da Igreja, em 

missão eclesiástica

O segundo aspecto da figura Penal refere-se à refutação pertinaz do ensi

namento eclesiástico, mesmo que não constitua dogma de fé. O conceito de dou

trina referida no delito é o do cânon 752, que requer “religioso obséquio de inteli

gência e vontade” ao que no exercício do magistério, o Papa e o colégio episco

pal enunciam sobre fé e costumes, mesmo que não tenham a intenção de pro- 

clamá-lo por ato definitivo. Tanto o ensinamento como a refutação requerem pu

blicidade, seja em aula, catequese, pregação ou meios de comunicação social. 

Antes da imposição da pena, o sujeito deve ser convidado a retratar-se pelo bis

po, superior religioso ou pela Congregação para a Doutrina da Fé.

O mesmo cânon determina que deve ser punido com justa pena aquele 

que não obedece a legítima ordem da Santa Sé, do Ordinário ou do Superior e, 

mesmo após advertência, persiste na desobediência.

O cânon 1372, consagra Penalmente, o Sumo Pontífice, como suprema e 

universal autoridade eclesial. Cabeça do concílio e do Colégio Episcopal Seus 

atos, portanto, não são passíveis de recurso a nenhuma instância. Só se consti

tui o delito se o ato for do próprio Papa e o recurso for formal. E os atos da Cúria 

Romana? Só são objeto do delito se tiverem mandato especial ou aprovação es

pecífica do Romano Pontífice. A pena é obrigatória, porém indeterminada.

O cânon 1373, apresenta dois delitos: excitar publicamente a aversão ou 

ódio dos súditos contra a Sé Apostólica ou Ordinário por ato de poder ou ministé

rio eclesiástico; incitar os súditos â desobediência.



O cânon 1374 tem gerado polêmicas históricas, sobretudo no confronto 

com a maçonaria. Literalmente estabelece o seguinte:

Cán. 1374 -  Quem se inscreve em alguma associação que ma

quina contra a Igreja, seja punido com justa pena; quem promove ou 

dirige uma dessas associações, seja punido com interdito.

O Código de 1917, citava “seitas maçónicas”. O de 1983, não o faz. Na 

Comissão de elaboração do Código, entendia-se que a Maçonaria inclui-se entre 

as associações cuja participação constitui o delito prescrito.

O cãnon 1375 diz respeita diz respeito à liberdade da Igreja. A norma es

tabelece várias figuras delitivas. Pratica o delito aquele que impede o exercício 

do ministério, a liberdade de uma eleição canônica, o exercício de poder eclesi

ástico de regime, o uso legítimo dos bens sagrados ou de outros bens eclesiásti

cos. Também o comete quem atemoriza o eleitor ou o eleito para algum ministé

rio eclesiástico. A pena é facultativa e ferendae sententiae.

O delito do 1376 é de profanação de coisa sagrada móvel ou imóvel. São 

sagradas as coisas destinadas ao culto divino por dedicação ou bênção. A pena 

para o uso indevido é obrigatória, embora indeterminada.

4.4.3 Delitos no exercício do cargo eclesiástico

Os primeiros delitos do Título III, referente à usurpação de cargos eclesiás

ticos e delitos no seu exercício, são de interesse interno. Os que se referem aos
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cometidos no exercício do cargo têm similaridade com tipos civis e até por seu 

paralelismo merecem atenção geral.

O primeiro deles é o suborno. Prevê-se pena obrigatória, embora indeter

minada, para quem dá ou promete alguma coisa para que alguém que exerce 

cargo na Igreja, faça ou omita algo ilegitimamente. Também incide no delito quem 

aceita as dádivas ou promessas (cân. 1386). Trata-se de um delito de intento em 

relação ao corrupção ativa, não sendo necessário que o corruptor obtenha o re

sultado.

Na sequência o Código incrimina a solicitação (cân. 1387). O sujeito ativo 

de delito é o sacerdote e é contra o sacramento da confissão. A figura consiste 

em solicitar o penitente no ato da confissão, por ocasião de confissão ou com 

pertexto de confissão, para pecado contra o sexto mandamentos do Decálogo. A 

solicitação pode ser por ato, palavra, sinal ou escrito. O penitente pode ser ho

mem ou mulher e configura-se o delito mesmo que o pecado não seja com o con

fessor.

O cânon 1388 prevê o delito de violação do sigilo sacramental. É delito 

que decorre da obrigatoriedade de sigilo do que for ouvido em confissão. O mi

nistro, em hipótese alguma pode revelá-lo, seja de forma direta ou indireta. Na 

violação direta, a pena é a excomunhão latae sententiae. Na indireta, é indeter

minada e obrigatória, sem excluir a possibilidade de excomunhão. O intérprete 

também pode incorrer em violação de sigilo, estando sujeito, inclusive, à exco

munhão.

A exceção possível ao dever de sigilo é a licença expressa dada livremen

te pelo próprio penitente.
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O Código de Processo Penal, proibe de depor como testemunhas pessoas 

que em razão de ministério devem guardar segredo a não ser que desobrigadas 

pela parte interessada. Portanto, ambos os Códigos estão em conformidade.

O último dos delitos do título é o abuso de poder. Caractenza-se como 

abuso de poder o exceder a competência ou atuar contra a norma canônica. O 

abuso pode dar-se na função legislativa, judiciária ou executiva. Além disso pode 

ser por omissão que resulte em dano alheio.

4.4.4 Do crime de falsidade e contra deveres especiais

No título IV o Código tipifica como crime de falsidade diversos delitos que 

têm em comum a falsificação, seja através de calúnia forjando-se documento e- 

clesiástico público.

A falsa denúncia do confessor junto ao superior eclesiástico do delito de 

solicitação é punida com interdito latae sententiae e se o denunciante for cléngo, 

também com suspensão. Se a denúncia caluniosa for de qualquer outro delito, 

com pena facultativa indeterminada, sem excluir a censura. Em pena facultativa 

indeterminada também incorre “quem de outro modo lesa a boa fama alheia” 

(Cãn. -  1390).

Outro aspecto do crime de falsidade diz respeito a documentos. Também 

aqui concentram-se várias hipóteses delitivas: falsificar documento eclesiástico 

público; alterar, destruir ou ocultar documento autêntico; usar documento falso ou 

alterado; afirmar algo falso em documento eclesiástico público. A pena é faculta

tiva e indeterminada.
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Os delitos contra deveres especiais como comércio ou negociação, tentati

va de matrimônio, concubinato e contra a obrigação de residência dizem respeito 

aos clérigos e religiosos e, portanto, são de interesse mais restrito que o crimes 

de falsidade.

4.4.5 Dos delitos contra a vida e a liberdade do homem

Além da parte geral, os delitos contra a vida e a liberdade são os de maior 

interesse do Código Canônico. Muitas das infrações religiosas mesmo oriundas 

do Decálogo encontram-se no âmbito dos pecados sem atingirem a gravidade 

dos delitos. Ao lado disso, a totalidade dos delitos anteriores, têm índole anticle- 

sial, coerentemente com a época de separação dos poderes civil e religioso. 

Mas, os delitos contra a vida e a liberdade tangem ambas as esferas, embora não 

de forma unívoca.

No Código Canônico os delitos previstos no título são os seguintes: homi

cídio, rapto, detenção, lesão, mutilação e aborto.

O homicídio é descrito pela doutrina católica como um pecado particular

mente grave180e relacionado ao quinto mandamento. É dos poucos delitos de ca

ráter geral, comum a todas as sociedades e sistemas religiosos que permanecem 

no Código religioso católico.

180 C atecism o da igreja católica, p 398.
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Em relação a de 1917, o Código de 1983 é bastante restrito. Naquele Có

digo, o título que contemplava o homicídio incluia infrações contra a boa fama, a 

propriedade e os bons costumes. E, nos delitos contra a vida, incluia-se o duelo 

e o suicídio.

Ajustifica-se a supressão de delitos de interesse punitivo comum com o 

Estado, por considerá-los suficientemente Penalizados pelas leis penais. Além 

disso, valoriza-se o princípio de subsidiaridade que exige das Igrejas particulares 

atuação Penal descentralizada. No entanto, mesmo de forma restrita, a Igreja 

busca salvaguardar uma série de valores de grande relevância, colocando-os sob 

a tutela Penal canônica. Neste quadro encontram-se os delitos em enfoque.

Em primeiro lugar aparece o homicídio. Nele inclui-se o parricídio, o as

sassinato e o infanticídio. Esses delitos devem ser punidos com penas expiató

rias, proporcionais à sua gravidade, conforme as previstas no cânon 1336. Além 

disso, o homicídio produz irregularidades canônicas, como para receber o sacra

mento da ordem (Can. 1041 § 4.°) e constitui impedimento matrimonial, regulado 

no cânone 1090. Se o homicídio for de Papa, bispo, clérigo ou religioso, as pe

nas devem ser as estabelecidas no cânon 1370.

Ao lado do homicídio, no mesmo cânon 1397, sanciona-se o rapto como 

delito contra a liberdade humana. Se no Código de 1917, espedficava-se como 

delito o rapto para fins matrimoniais, o de 1983 considera-o indendentemente do 

dolo específico. Pode ter finalidade libidinosa, matrimonial ou de extorsão. Não 

importa, outrossim, o sexo da pessoa raptada. Outras características como ida

de, por exemplo, só têm relevância à luz da parte geral do Código. Outra dimen
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são do delito é a detenção da vítima. Às vezes, a detenção supõe o rapto violen

to. Outras, pode dar-se com fraude. Na previsão do Código, portanto, engloba- 

se o rapto, o cárcere privado e o seqüestro.

Outro delito contra a vida previsto no cânon 1397 é a mutilação. A mutila

ção de órgão externo ou interno é sempre considerada uma lesão grave ao me

nos pela matéria ou objeto atingido. Nesta perspectiva sanciona-se como delito a 

esterelização.

Ainda entre os crimes contra a vida reunidos no cânon 1397 aparece a 

lesão grave. Não há critério Canônico legal para determinar lesão grave. Sua 

determinação compete à discricionariedade da autoridade eclesiástica.

O último dos delitos contra a vida é o aborto. Da mesma forma que nos 

delitos anteriores o cânon destaca o sujeito da infração:

Cân. 1398 - Quem provoca aborto, seguindo-se o efeito, incor

re em excomunhão latae sententiae.

O Código não apresenta um conceito de aborto. Se não há dúvida de que 

o tipo previsto é o aborto consumado e doloso pois a pena é latae sententiae, o 

que se define Penalmente como aborto é motivo de divergências doutrinárias.

Parte da doutrina o define como 1’interruzione, naturale o voluntaria, delia 

gravidanza mediante 1’espulsione delTessere concepito, com la conseguente mor

te dei medesimo, non ancora capace di una vita extrauterina.”181 Ou seja, a morte

181 Luígi Chiappeta, Prontuaio di Diritto Canonico e concorda tario. p 6
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decorre da expulsão e, portanto, não constitui aborto a morte do embrião no in- 

teior do seio materno, como a embriotomia ou a craneotomia. Distingue-se abor

to de feticídio, sendo o último punido com mais branda pena que o primeiro. Ou

tros, porém, apresentam conceito bem mais abrangente de aborto em considera

ção às novas técnicas abortivas. Assim, consideram superadas as distinções 

ente feticídio e aborto. Sendo assim a figura do delito produz-se quando com 

vontade deliberada, o feto é extraído vivo, mas não viável, ou memso quando se 

provoca a morte no ventre materno. A segunda corrente tem encontrado mais 

abrigo entre os intérpretes. Outro problema é a destruição de embriões fecunda

dos in vitro. Por necessidade de interpretação restritiva da norma Penal, o câ

non não se estende a esta hipótese.

4.5 Processos Canônicos

Dentre os processos Canônicos destacar-se-á especialmente o inquisito- 

rial, no qual a totalidade oscilante parece subjugar o material em favor do espiri

tual. Mas, o paradoxo permanece pois o corpo toma-se meio privilegiado de pu

nição com justitficativa salvífica. É a ambigüidade antropológica em que a alma 

instrumentaliza o corpo em seu benefício e as autoridades utilizam-se do sa

crifício de outrens em favor de interesses ideológicos e materiais. A mudança 

toma-se perceptível quando se confronta o processo da época da inquisição 

com o atual. Agora, a sociedade com fins espirituais abandona métodos afliti

vos corporais e mantém a violência simbólica.
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4.5.1 A inquisição

A inquisição abrange muitas facetas e um período significativo da históna 

ocidental. Caracteriza-se por império do poder religioso conjugado com o civil 

em que a universalidade e exclusividade do catolicismo impor-se-á a indivíduos e 

coletividades. Os recursos para hegemonia católica vão da retórica, passando 

por guerras e fogueiras.

Poder civil e hierarquia religiosa utilizar-se-ão de tradição greco-romana e 

judaico-cristã como fundamento teórico de uma guerra justa para implantação e 

sustentação de uma pretensa razão teocrática.

Nos gregos, sobretudo em Aristóteles, encontrou-se a noção da guerra 

como meio de executar tarefa civilizadora e de autodefesa.

Nos relatos bíblicos do Antigo Testamento confimnava-se a aliança entre 

Javé e o povo escolhido pela submissão dos povos estrangeiros que eram mas

sacrados e tinham suas terras confiscadas.

Os ensinamentos do Novo Testamento, de mansidão espiritual, eram miti

gados pela afirmação da guerra como meio para restituir a justiça e a paz viola

das pelos inimigos internos ou externos.

Para Filósofos cristãos, a guerra era legítima desde que sob ordem de um 

príncipe legítimo; feita por uma causa justa; tivesse como objetivo a promoção do 

bem.

A violência para combater inimigos internos ou externos, pagãos, heresiar

cas e bruxos, tinha perfeita justificativa teórica.



Embora partindo de racionalidade filosófico-metafísica, aplicada a ensina

mentos bíblicos, a inquisição envereda para a construção de verdadeiros fantas

mas ao tratar dos crimes religiosos, especialmente o da feitiçaria. De uma arqui

tetônica metafísico-religiosa elabora-se fatos e personagens diabólicos sobre os 

quais recai apreciação moral e jurídica. Trata-se de lógica inversa daquela en

contrada nos mandamentos bíblicos em que o enfoque fundamental é o da expe

riência histórica. Por outro lado, não coincide com o sentimento atual de valori

zação de subjetividade pessoal, não apenas como razão, mas também, como afe- 

tividade, embora sem a devida concretização histórico-material. Estende-se em 

mesmo toque físico pelo momento histórica da inquisição.

Paradoxalmente, na prática inquisitorial de perseguição à superstição sal

ta-se da racionalidade metafísica à suspeita e imaginação. Fantasticamente, e- 

labora-se o rol de condenados. A figura do suspeito, julgado e condenado ape

nas preenche a moldura pré-existente. Genericamente, o metafísico cria e explica 

o histórico. Como metafisicamente já se encontrou a causa dos males, o demô

nio, uma vez encontrados os seus instrumentos, não resta outra alternativa senão 

extirpá-los sem covardia ou complacência.

A perseguição à feitiçaria foi uma constante da inquisição. Mas, foi na A- 

lemanha que mereceu maior destaque. O Papa Inocêncio VIII, Pontífice de 1484 

a 1492, ilustra claramente a mentalidade e a crueldade do sistema através de 

uma Bula publicada em seu primeiro ano de pontificado, na qual nomeava os Pro

fessores de Teologia Heinnch Kramer e James Sprenger delegados da inquisição 

para a Alemanha.
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No documento o papa descrevia comportamentos e males causados pelas 

bruxas: entregavam-se a demônios, íncubos e súcubos e por encantamentos, 

malefícios, conjurações e feitiços, assassinavam crianças ainda no útero da mãe. 

arruinavam os produtos da terra, as uvas das vinhas, os frutos das árvores, ator

mentavam homens, mulheres e crianças com doenças atrozes, tornavam os ho

mens impotentes e as mulheres incapazes de conceber.

Encontrados os que preenchessem o quadro fantasmagórico das repre

sentações, não havia alternativa outra senão a extirpação do mal pela raiz, atra

vés de morte ou prisão perpétua.

Todo o processo cercava-se de repúdio e temor por parte dos inquisidores. 

Torturava-se, mas a feiticeira era conduzida de costas para o juiz para que seu 

olhar não recaísse sobre ele; não se lhe tocava as mãos que seriam a sede de 

seu poder.

Surpreende a convivência racionalidade metafísica e fantasia religiosa. 

Mas, sem dúvida, o casamento de ambas as dimensões apontam para uma cons

tatação: a totalidade racional metafísica não responde suficientemente às experi

ências cotidianas das limitações pessoais, sociais, políticas e econômicas. E a 

resposta autoritária dos que detinham o poder da verdade descamba para a fan

tasmagoria violenta. Se, teoricamente, o mundo estava dividido entre bem e mal. 

soldados de Cristo e do demônio, e a luta era legítima, uma vez encontrados os 

sinais do mal, competia apenas descobrir seus agentes para, destruindo-os, re

constituir-se a paz.
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4.5.1.1 A luta contra os demônios.

A noção de feitiço, sobretudo em termos de crença em sua eficácia e ne

cessidade de repressão, historicamente, passou por verdadeira transformação no 

interior da instituição eclesiástica católica. É no período medieval, no entanto, 

que se estabelece sua feição como um dos principais crimes contra a religião a 

cujo combate todos estavam obrigados.

O estudo da documentação religiosa da Idade Média européia, ou da é- 

poca dos descobrimentos da América Latina, demonstram que a perseguição aos 

feiticeiros resulta da crença em seu poder em decorrência de pacto com o diabo, 

que, em luta eterna contra o bem, utiliza-se de pessoas que consentem em agir 

como seus instrumentos. E, de fato, aderindo-se com hermenêutica ingênua a 

textos da Escritura, ensinamento dos Padres da Igreja e mesmo de seus princi

pais filósofos, há mais motivos para admitir-se a feitiçaria, inclusive tributando-lhe 

poderes sobrenaturais, do que negá-la.

Biblicamente, a magia aparece referida como praticada na Assíria (Ne 3,4); 

na Babilônia (Is. 47,12); Filistéia (Is. 2,6) e sobretudo no Egito. Em Israel, inúme

ros textos ilustram sua prática: 2Rs 9,22; Is 13,4-5; Lv 19,31; etc. Mas, em diver

sas passagens a feitiçaria é combatida: Dt 18,10; Lv 19,31. Em Ex 22,17, a pena 

ao feiticeiro é a morte

No Novo Testamento multiplicam-se citações sobre prática de feitiçaria. 

Utilizavam-se delas os judeus (At 13,6-11; 19,13-17) e pagãos (At. 8,9-24). Em 

Éfeso, converter-se ao cristianismo significava renunciar à magia (At 19,18-19).
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Paulo a considera como “um dos frutos da carne” (Gl 5,20); e o autor do Apoca

lipse, como um dos piores pecados da Babilônia e de todos os ímpios (Ap 

9,21;18,23;21,8;22,15).

Dentre os Doutores da Igreja Católica, convém lembrar os dois de maior 

influência na teologia e filosofia ocidentais: Santo Agostinho e São Tomás de 

Aquino.

Santo Agostinho narra o pensamento de Varrão a respeito de metamorfo

ses humanas, contando fatos incríveis a respeito de uma famosa maga de nome 

Circe, que transformou em porcos os companheiros de Ulisses e também a res

peito de Árcades que se convertiam em lobos. E pronuncia-se Agostinho:

Mas talvez os leitores esperem minha opinião a respeito de ta

manho engano dos demônios. E que direi? Pois direi que é preciso 

fugir de dentro de Babilônia. (,..)Quanto maior vemos ser o poder dos 

demônios nestas baixezas, tanto maior a força que devemos aderir ao 

Mediador, por quem subiremos das baixezas ao topo da montanha. 

Com efeito, se disséssemos que não se deve dar crédito a tais fenô

menos, ainda hoje não faltaria quem garantisse haver ouvido ou visto 

coisas semelhantes.18'

E Agostinho continua narrando fatos ocorridos na Itália, como o das estala

jadeiras que transformavam viajantes em asnos de carga.

A São Tomás de Aquino deve-se a determinação do contexto teológico no 

qual insere-se a feitiçaria. O filósofo, na Segunda Parte da Segunda Parte, da

182 Santo Agostinho, a cidade de Deus, p. 331
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Questão XCII até à XCVI da Suma Teológica, trata dos vícios contrários à religi

ão, sendo um deles a superstição.

A religião é uma virtude moral e, como toda virtude, consiste numa media- 

nidade. O desequilíbrio pode ocorrer por defeito ou excesso. A superstição é um 

vício oposto à religião pelo excesso; não por prestar culto a Deus maior que a 

religião verdadeira; mas por prestá-lo a quem não deve ou de modo indevido.

As superstições se dividem pelo modo e pelo objeto. Pelo modo, quando 

se presta culto a Deus de forma indevida. Pelo objeto, quando prestado a quem 

não devia sê-lo. Na última, inclui-se a arte divinatória, caracterizada como idola

tria pois, consulta os demônios, importando em pactos tácitos ou expressos feitos 

com eles.

A heresia é profissão de uma opinião falsa e a superstição é manifestação 

de infidelidade mediante culto externo. A superstição é prática externa que pres

supõe a infidelidade interior, à qual acrescenta o culto externo indevido. Em con

clusão, a idolatria onde insere-se a a superstição, é o mais graves dos pecados, 

é heresia acrescida de expressões práticas. A feitiçaria é forma de superstição.

Duas práticas interessam diretamente por suas repercussões no contexto 

do trabalho ora desenvolvido: as observâncias ordenadas a causar alterações no 

corpo e a prever certos infortúnios ou fortúnios.

Primeiramente, o texto de são Tomás de Aquino não deixa dúvidas sobre a 

real possibilidade de alteração dos corpos por meios não naturais. Isso, porém, 

decorre dos demônios. Evoca-se, Santo Agostinho:
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“Combinando ervas e pedras e partes de animais, e certos 

sons e vozes, e figuras e certos emblemas tirados também da obser

vação dos movimentos das estrelas, na revolução do céu, os homens 

podem fabricar na terra talismãs que recebem dos astros a virtude de 

produzir diversos efeitos; como se os efeitos das artes mágicas pro

cedessem da virtude dos corpos celestes. Mas, como Agostinho a- 

crescenta no mesmo lugar, tudo isso vem dos demónios, que iludem 

as almas que se lhes sujeitaram” (São Tomás de Aquino, Suma Teo

lógica, V. VI., p. 2783).

E a conclusão é lógica. Como aos homens não foi dado o poder sobre os 

demônios, mas há guerra declarada entre eles, todo pacto, expresso ou tácito, 

com essas criaturas é ilícito e condenável.

São as alterações nefastas e visíveis nos corpos que exigem a punição 

dos feiticeiros, pois a atuação jurídica deve recair sobre evidências externas e 

não sobre intecionalidades íntimas, embora as últimas possam ser consideradas 

pecados.

Os manuais da inquisição ressaltam diferenças entre pecados e crimes. 

Todo o crime é um pecado. Mas, nem todo o pecado é crime. Os cnmes são 

pecados graves com reflexos externos. Dentre os cnmes pode-se citar a blasfê

mia, a apostasia o sortilégio e o perjúrio. O mais importante deles, é a heresia, 

sendo uma de suas práticas, a feitiçaria.

A feitiçaria inclui entre suas práticas previsões do futuro. Elas também 

resultam de pactos com demônios e utilizam-se de múltiplas observações.

Os pactos feitos com os demónios encerram mil observâncias 

vãs; p.ex., se um membro saltar, se a dois amigos passeando juntos
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se lhes interpuser uma pedra, um cão ou uma criança; calcar o limiar 

quando se passa na frente da casa; voltar à cama depois de, enquan

to se calça, ter espirrado, voltar à casa quando se tropeçou ao sair; 

quando a roupa é roída pelos ratos temer mais a suspeita de um mal
1 DO

futuro que sofrer com o dano presente.

E ensina o Doutor da Igreja, que essas práticas provêm da vaidade huma

na e com a cooperação da malícia dos demônios e por conseqüência, são obser- 

vâncias supersticiosas e ilícitas.

Como se percebe, há evidente mudança de enfoque na interpretação so

bre a feitiçaria entre o texto bíblico e filósofos cristãos: lá, a feitiçaria consistia em 

manipular deuses estrangeiros contra o verdadeiro Deus, Javé. Nos filósofos 

que fundamentaram a perseguição aos bruxos pela inquisição, a feitiçaria, como 

forma de superstição, consiste em entregar-se aos demônios, o que continua 

sendo idolatria pois coloca criaturas na posição exclusiva do criador.

Por outro lado, o que é importante fixar, é a coerência interna, em termos 

substanciais, da afirmação do poder dos feiticeiros e da condenável perversidade 

do crime contra a religião denominado de superstição.

Incluir a feitiçaria como prática decorrente de heresia significa, também, a- 

tribuir-lhe penas correlatas. E coerentemente com sua época, São Tomás de

monstra toda sua severidade:

“Os heréticos devem ser considerados à dupla luz: em si mes

mos e em relação à Igreja. Em si mesmos estão em estado de peca

do, pelo que merecem ser separados por excomunhão, não só da I-

183 São Tomás de Aquino, Suma Teológica, V. VI., p. 2784.
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greja, mas também do mundo, pela morte. Pois, é muito mais grave 

perverter a fé, vida da alma, do que falsificar o dinheiro, ajuda da vida 

temporal. Ora, se os príncipes seculares logo condenam justamente 

à morte os falsificadores de moedas ou outros malfeitores, com maior 

razão os heréticos, desde que são convencidos de heresia, podem 

logo ser, não só excomungados, mas também justamente condena

dos à morte”.1W

A Igreja, porém, deve usar de misericórdia, para obter a conversão dos 

hereges. Se, porém, permanecer herético pertinaz, deve ser separá-lo por sen

tença de excomunhão e abandoná-lo ao juiízo secular para exterminá-lo do mun

do pela morte. O ensinamento de Tomás de Aquino coincide com o praticado pe

la inquisição.

A prática inquisitorial evoca ensinamentos bíblicos, dos Padres da igreja, e 

das autoridades eclesiásticas para fundamentar a existência, o poder e a neces

sidade de perseguição das bruxas. Impossível negar a coerência dos argumen

tos que consideram todos os pressupostos necessários à construção teológica. 

No devido paradigma, a inquisição aparece como assustadoramente correta.

4.5.1.2 Atos processuais da inquisição

Um dos aspectos que tem chamado a atenção dos estudiosos é o proces

so inquisitório como polo de discussão em confronto com o processo acusatóno. 

No espírito da pesquisa que ora é encetada há que se fazer uma seleção de atos

184 Tomás de aquino, Suma Teológica, V., V., p. 2124
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a serem considerados. Opta-se pelos métodos de iniciar-se o processo e pelo 

interrogatório por serem momentos em que há pelo menos um frágil confronto 

entre o poder teocrático e o indivíduo.

O processo inquisitóno concretizava a ideologia que asssumia a totalidade 

e a exclusividade impostas pela violência pelo sistema teocrático. Por outro lado, 

ressalta toda a ambigüidade de um sistema religioso que procura abrigar princí

pios de amor e perdão e, ao mesmo tempo, os mais crassos métodos de cruelda

de.

Ao instalar-se o tribunal da inquisição em uma cidade, normalmente, de- 

cretava-se um mês de graça, durante o qual convidava-se a todos os residentes a 

confessarem seus crimes e a denunciarem suspeitos. Os Editos da Graça des

creviam minuciosamente as práticas heréticas que deviam servir de base às con

fissões ou denúncias.

O ato de apresentação perante os inquisidores seguia rito estabelecido.

Comparecia o interessado ao local onde se achava instalada a mesa, a- 

guardava a ordem do inquisidor para adentrar à sala onde se encontravam os 

representantes do santo Ofício diante dos quais devia esclarecer se era confiten- 

te ou denunciante. Sobre um exemplar do Evangelho, colocava as mãos, jurava 

dizer a verdade e guardar segredo do que diria e ouviria naquela sala. Declinava 

seu nome, estado civil, filiação, naturalidade, local de residência profissão e ida

de.

Na inquisição portuguesa devia declarar também se era cristão velho ou 

novo e a genealogia, sendo que, em alguns casos, chegava à terceira geração 

pela suspeita prévia que recaia sobre os de origem judaica.
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Aos confitentes exortava-se a narrarem circunstanciadamente os fatos, 

com verdade pura e sincera, sob pena de submetê-los ao ngoroso castigo dos 

que faziam falsas confissões.

Na inquisição espanhola, afirma que as autodenúncias, quase sem exce

ção, eram motivadas pelo medo de ser denunciado se não se confessasse, sendo 

os editos oportunidade mais para desembaraçar-se do medo que da culpa. Isto é 

provável pelo conteúdo encontrado em muitas confissões que incluiam desde 

relacionamentos sexuais da adolescência até ter varrido a casa após a saída de 

um féretro.

No caso da inquisição no Brasil, com referência ao crime de feitiçaria, 

muitos tomavam-se confitentes apenas por conhecerem determindas orações 

consideradas mágicas.

Pela confissão, às vezes, iniciava-se o processo. Concluída a confissão, 

era o confitente intimado a permanecer na cidade onde se achava a Mesa, que. 

excepcionalmente, podia fornecer licença para que se afastasse. Devia, ainda, 

comparecer diariamente ao Tribunal no horário das 7 às 11 horas da manhã até 

findar sua causa. O cumprimento das condições era prometido com juramento 

sobre os quatro Evangelhos

O juramento era prática constante do tribunal inquisitonal. Carregava o 

peso do mandamento mosaico de chamar a Deus como testemunha. O mesmo 

juramento, com a mesma fórmula, era repetido quando afirmava nada ter mais a 

declarar sobre as pessoas citadas no depoimento. E, finalmente, outro juramento 

era feito garantindo-se o sigilo de tudo o que havia sido declarado. Jurar falso,
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era incorrer em crime contra o segundo mandamento, cometendo-se perjúrio, o 

que já era suficiente para condenação.

Ao final da audiência, todos assinavam o termo e o confitente podia retirar-

se.

Outra forma de iniciar-se o processo inquisitório era a denúncia. Heinnch 

Kramer e James Sprenger185 apresentam três métodos de denúncia: a acusação 

de uma pessoa por outra perante o juiz na qual o acusador comprometia-se a 

comprovar a acusação, submetendo-se à Lei de Talião caso não conseguisse; a 

acusação sem que o acusador se propusesse a provar o que afirmava, justifican

do a denúncia por zelo à fé, medo de excomunhão ou castigo secular que pesava 

sobre os que deixassem de prestar tal informação; a denúncia geral, sem a pre

sença de acusador ou informante, de que em determinado lugar ou cidade existi

am bruxas, hereges ou protetores de tais pessoas.

Geralmente, fazia-se citação com edital colocado à porta da cidade ou nas 

paredes da Igreja Paroquial em que todos os que soubessem, tivessem visto ou 

ouvido sobre pessoas consideradas hereges ou bruxas ou sobre as quais recaís

se suspeita de terem causado males a homens, ao gado ou aos frutos da terra, 

eram convocados a proceder à denúncia. Seguia-se a ameaça: aquele que não 

obedecesse à ordem, revelando os casos em prazo determinado, seria banido 

pela espada da excomunhão, acrescida de penas temporais prescritas pelo juiz 

secular.

185 Cf. Henrich Kraemer e James Sprenger. O mareio das bruxas
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Em relação aos métodos de denúncia, o primeiro devia ser evitado por ser 

altamente litigioso e expor o denunciante a sério risco.

Preferia-se o segundo, ressaltando-se que se nada fosse provado, pena 

alguma recairia sobre o denunciante.

No entanto, sempre a denúncia cercava-se de formalidades: o depoente 

prestava juramento sobre os quatro evangelhos e sobre a cruz, chamando a trin

dade como testemunha de que falaria a verdade sob pena de danação de sua 

alma.

Após ter narrado o fato, era indagado se prestava seu depoimento por ó- 

dio, rancor, malevolência ou se havia omitido qualquer fato por amor ou favor do 

acusado e, por fim, se havia sido subornado ou solicitado para prestar as infor

mações.

O terceiro método era o mais usual e comum. Não havia nenhum denun

ciante e dispensava-se o edital. Transcorria completamente em sigilo.

Sobretudo no segundo método, estabelecia-se verdadeiro clima de suspei

ta. A atmosfera de denúncia e mútuas recriminações era igual a morte e levava a 

verdadeiros absurdos: mudar os lençóis no final de semana, sorrir em determina

do momento de devoção, comer carne de porco e cebolas em dia de abstinência 

eram fatos suficientemente relevantes para denunciar-se alguém e levá-lo ao tri

bunal. E a suspeita tornava-se maior por não precisar identificar-se o denunaci- 

ante.

Após a denúncia, estando o crime devidamente provado ou havendo gran

de indicação ou forte suspeita de veracidade, o juiz podia colocar o acusado sob 

custódia ou chamá-la para o interrogatório. Em todos os casos, o domicílio da ré,
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tratando-se de bruxa, devia ser vasculhado, em todos os seus recessos, para 

encontrar-se instrumentos de bruxaria.

Conduzido o acusado à presença do juiz e do notário, devia jurar pelos 

quatro Evangelhos de que falaria a verdade a seu respeito e dos outros.

Em se tratando de suspeita de feitiçaria, a primeira pergunta era sobre a 

morte de seus pais, pois acreditava-se que as bruxas ofereciam seus filhos aos 

demônios e toda a prole era contaminada. A segunda, sobre mudança de resi

dência para verificar se tinha residido em regiões habitadas por feiticeiras. Na 

sequência indagava-se sobre o conhecimento de bruxas e se acreditava que elas 

podiam provocar tempestades e enfeitiçar homens e animais.

As respostas negativas do interrogado geravam maior suspeita. Ou seja, 

ao ser interrogado não restavam alternativas: ser condenado por confissão ou 

por suspeita. Se negasse os poderes da bruxa, necessariamente deviam res

ponder à seguinte pergunta: “Então ao serem queimadas são as bruxas inocen

temente condenadas”? A resposta positiva à última pergunta confrontava o po

der eclesiástico e seus dogmas, tornando-se motivo de punição.

Após o primeiro interrogatório vinha o exame particular do acusado. Acon

selhava-se que o segundo interrogatório fosse feito logo após o primeiro. Neste, 

as perguntas versavam sobre as causas de temor das pessoas em relação ao 

acusado. Se havia feito ameaça a alguém e por qual motivo. De que modo se 

podia produzir os efeitos das ameaças. Insistia-se na técnica de ser continua

mente interrogado sobre os fatos a ele imputados para ver se as respostas ante

riores e posteriores permaneciam coerentes. As respostas eram devidamente 

registradas.



Se o acusado negasse todas as acusações, apontava-se três pontos a se

rem considerados pelo juiz: a sua reputação, a evidência dos fatos e o depoimen

to das testemunhas.

Quando coerentes os três elementos, considerava-se o réu culpado. Bas

tava, também, a concordância de duas testemunhas legítimas ou a evidência dos 

fatos. Ou seja, o depoimento da acusada produzia, juridicamente, apenas efeitos 

negativos: negando, bastavam outras provas; confessando, tinha-se provas sufi

cientes para sua condenação.

Se confessasse e permanecesse impenitente era entregue à pena capital 

ou prisão perpétua.

A confissão, no entanto, tinha valor de penitência e era perseguida a todo 

custo. Por isso, mesmo presentes elementos suficientes de condenação, o acu

sado era confinado na prisão para que no padecimento das misérias do cárcere 

viesse a confessar os crimes cometidos.

Mas a regra não era rígida. O tirocínio do juiz e os costumes do país per

mitiam optar entre mantê-la na prisão ou sob custódia. Há que observar-se que a 

custódia era em casa de detenção, portanto, forma de prisão para pessoas sem 

sentença condenatória.

Uma vez aprisionado, o juiz devia decidir sobre duas questões: a permis

são de defesa e se o acusado devia ser examinado na câmara de tortura.

O acusado, se solicitasse, teria Direito a um advogado de defesa. Mas, a 

escolha do defensor cabia ao juiz.

244
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O advogado nomeado devia, inicialmente, examinar e tomar cautela para 

não aceitar caso injusto ou desesperado. Uma vez aceita a causa, se viesse de

pois a desistir, devia devolver os honorários ao cliente.

Na defesa, o advogado devia ser desprovido de prolixidade e de oratória 

pretenciosa, evitando argumentos e raciocínios falaciosos. De forma alguma po

dia defender a heresia, sob pena de excomunhão.

De fato, impedia-se a defesa. Não se considerava válido sequer o argu

mento de que não se estava defendendo o erro mas a pessoa. Ao defender uma 

pessoa já suspeita de heresia, tornava-se heresiarca, sujeito a penas do próprio 

Tribunal. Além disso, o juiz que também exercia a função investigativa e de acu

sação, podia dispensar a presença do defensor, visto mais como perigo à verda

de que benefício à justiça.

Havia, também, os limites processuais. Ao advogado não era permitido 

conhecer os nomes das testemunhas. Isso impossibilitava a alegação de inimi

zade pessoal de acusadores e acusado, o que era argumento válido para a de

fesa, uma vez que a inimizade mortal era impedimento à testemunha. Se o juiz 

tivesse dúvidas sobre a afirmação, valia-se de métodos e artimanhas para des

qualificar a inimizade como o de embaralhar os depoimentos e exigir que a acu

sada apontasse qual seria o do inimigo. Além disso, a alegação de inimizade 

ficava superada pela confissão.

Outra alegação possível ao advogado era desconexão entre comporta

mentos da acusada e fatos a ela atnbuidos. Assim, se a acusada tivesse amea

çado alguém de enfermidade e de fato sobreviesse uma doença, o juiz para des

caracterizar o argumento, consultava médicos para ver se para aquela doença



havia remédio natural. Doenças naturais podiam ser curadas por remédios natu

rais. Se as doenças fossem repentinas, não pudessem ser curadas por remédios 

naturais ou se o querelante tivesse encontrado instrumentos de feitiçaria sob a 

roupa ou cama do acusado e recuperado a saúde após retirá-los, estava supera

do o argumento da defesa e demonstrada a feitiçaria.

Todo o interrogatório do processo inquisitório visava à confissão, como 

meio para conseguir misercórdia divina e requisito sem o qual ninguém podia ser 

condenado à pena capital. Os meios para conseguí-la iam da persuasão à tortu

ra.

Quando as provas de feitiçaria já eram suficientes, faltando apenas a con

fissão, iniciava-se a sequência de torturas. Mas, sem pressa, pois muitos acusa

dos eram dilacerados sem nada confessar. Outros, facilmente confessavam, mas 

depois tentavam suicídio, sendo considerado tal ato, pelo inquisidor, mais uma 

vez, obra do demônio.

O primeiro passo era persuasão através de amigos que visitavam o acu

sado na prisão prometendo-lhe misercórdia pela confissão. Seguiam-se ameaças 

e adiamentos de sofrimentos físiscos. Só após suspense e adiamento contínuo, 

o ritual de tortura física era diretamente iniciado.

Se fosse mulher, era despida, para verificar se tinha algum objeto sob as 

roupas. O juiz e outros homens honestos solicitavam sua confissão. Não conse

guindo, de imediato era amarrada com cordas e conduzida a um aparelho de tor

tura Em seguida, levada a um canto da sala, e novamente instada a confessar

A regra era iniciar-se pelos meios mais brandos aos mais violentos. Se 

houvesse confissão durante a sessão, era o acusado levado para outro ambiente
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para ratificá-la. Enquanto não confessasse, era submetido a novas sessões de 

tortura. Durante o intervalo entre as sessões, devia ser repetidamente persuadido 

pelo juiz e em momento algum ficar a sós para evitar suicídio.

Em relação às bruxas, devia ter o juiz perspicácia especial: observar se 

derramavam lágrimas, não se deixar tocar por elas, e sempre que possível, ser 

conduzida com as costas voltadas para ele para que não visse seu olhar e pu

desse sentir piedade.

Da bruxa, também, raspava-se todo o corpo para não permitir ocultar qual

quer objeto maléfico que pudesse impedir manifestar por palavras o que já estava 

pretensamente comprovado.

Mas, se tudo falhasse, a estratégia invertia-se. Era bem tratada em termos 

de alimentação e bebida e dela aproximava-se pessoa honesta com assuntos 

indiferentes para, por fim, aconselhá-la a confessar e assim alcançar misericórdia 

do juiz.

O próprio juiz podia prometer ser misericordioso. Mas, o fazia “em reserva 

espiritual”, o que significava ser misericordioso para com o Estado e para consigo 

mesmo.

Podia-se, também, valer-se de homem de confiança da bruxa que passari- 

a, se necessário fosse, à noite, em sua cela, rememorando tudo o que tinham 

feito no passado, sob escuta de observadores previamente colocados. Se co

meçasse a confessar, imediatamente, chamava-se o juiz para ouví-la.

A bruxa podia ser, também, conduzida a um castelo, simulando o castelão 

alguma viagem, quando, então, visitavam-lhe pessoas amigas para pedir que en
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sinasse algumas práticas mágicas. Muitas, dessa maneira, confessavam e eram 

condenadas.

Se todas as tentativas para obter a confissão falhassem, eram entregues 

ao braço secular para serem punidas como hereges impenitentes.

Num sistema que coadunava filosofia e religião, que aliava poder político e 

religioso, não podia restar lugar para a experiência, o indivduo e a diversidade. 

No entanto, a existência é repleta de experiências que não se adaptam a quadros 

teóricos rígidos e autoritários, nem por eles conseguem explicação plena. Em 

conseqüência, aparentemente de forma paradoxal, a totalidade religiosa e filosó

fica descamba para o mundo fantástico de demônios, feiticeiros e bruxas, no 

combate aos quais o autoritarismo sacrificava, sem nenhuma misericórdia, a indi

víduos e coletividades.

O arcabouço teórico da inquisição é bastante perfeito, conforme mencio

nado em itens anteriores. A própria reciprocidade é remetida à metafísica, tanto 

em relação aos inquisidores como às vítimas.

O inquisidor encontra-se mergulhado, por vínculo instrumental, no absolu

to. Não fala e não age por si mesmo. Frente aos casos nos quais atua, age sem 

piedade e sem covardia, em resposta a um mandado que vem de Deus. Ele é um 

escolhido em missão sagrada.

A vítima da inquisição, tanto o herege como o feiticeiro, é alguém que pro

cede do interior do cristianismo. Que o conhece. Que desfrutou de sua graça e 

respondeu negativamente. É um ingrato. A ele, como a toda a humanidade,
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Deus tudo fez Mas, não houve reciprocidade. Portanto, por seus instrumentos, 

Deus tem o direito de puni-lo.

A punição do período inquisitorial é tributária da antropologia grega que 

concebe o ser humano como uma dicotomia de corpo e alma. Hierarquicamente 

a alma é superior. O corpo é perecível. A alma perene.

No entanto, ambas as dimensões se vinculam. O corpo deve submeter-se 

aos ideais anímicos. Por outro lado, a dimensão perene, anímica, sofre reflexos 

da corporal. Daí a concepção soteriológica do sofrimento humano físico que po

de servir à salvação da alma. Significa dizer que o sofrimento corporal provoca

do pelos torturadores inquisitoriais não tinha finalidade em si mesmo e visava à 

salvação da alma do penitente arrependido.

Ressalte-se: o sofrimento em si mesmo não era visto como possibilitador 

de perdão divino. Considerava-se indispensável que o acusado almejasse expli

citamente ser perdoado e a salvação de sua alma. Esse desejo devia ser ex

presso pela confissão. Portanto, a confissão era considerada como um meio pa

ra o acusado atingir um bem infinito. O torturador, neste contexto, prestava um 

grande serviço ao torturado.

No contexto de reciprocidade a punição já estava legitimada pela ingrati

dão do feiticeiro. No entanto, na execução da tarefa punitiva, surgem novos es

tímulos e respostas ao princípio, capazes de alterar fundamentalmente o destino 

do condenado: arrependido, pode salvar sua alma; impenitente, será levado para 

junto dos demônios a quem teria servido nesta terra.
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4.5.2 Processo Penal Canônico atual

Há que se ressaltar que o processo atual Canônico não se confunde com o 

medieval, embora conserve dele muitos traços.

A confissão do delito por parte do acusado não é obrigatória e sequer se 

lhe pode impor juramento (Can. 1728 § 2o), por exemplo. No entanto, o mesmo 

Código estabelece que a parte legitimamente interrogada deve dizer toda a ver

dade e em caso de recusa cabe ao juiz ponderar o que se possa deduzir disso 

para a prova dos fatos (Can. 1531). Apesar, portanto, do forte elemento de coa

ção psíquica de impor-se um dever de dizer a verdade num tribunal sagrado, pelo 

menos fica banida a coação física que imperou nos juízos inquisitoriais e a aporia 

a que era submetido o réu sob juramento de ser condenado por perjúrio ou con

fissão.

Outra reminiscência é não revelação ao acusado do nome do denunciante 

Isso equivale à negação parcial do Direito de defesa.

Nas linhas seguintes são traçadas algumas considerações sobre os atos 

processuais do atual Direito Canônico: investigação prévia, processo administra

tivo e processo judicial.

A fase prévia do processo Canônico, denominada no Código de 1917 de 

inquisição, é investigativa e de caráter administrativo. O Cânon 1717, estabele

ce que “sempre que o Ordinário tem notícia, pelo menos verossímil de um delito, 

indague cautelosamente, por si ou por outra pessoa idônea, sobre os fatos e as 

circunstâncias e sobre a imputabilidade, a não ser que essa investigação pareça 

inteiramente supérflua”. A investigação deve cuidar para não por em perigo o



bom nome de alguém. A indagação deve ser de elementos objetivos no sentido 

de verificação da real violação de uma lei ou de um decreto Penal eclesiástico. 

E, também, subjetivos, sobre o dolo ou culpa e circunstâncias eximentes, atenu

antes ou agravantes.

Quem faz a investigação tem os mesmos poderes e obrigações do auditor. 

Ou seja, deve somente recolher as provas, decidir como as provas devem ser 

coletadas e selecionar as mais relevantes para o caso concreto. Ao que coletar 

as provas, veda-se o desempenho de juiz para o caso.

Recebidas as provas, cabe ao Ordinário decidir se é possível e convenien

te instaurar o processo para irrogar ou declarar a pena, se se deve proceder por 

via judicial ou extrajudicial e ainda da possibilidade do Ordinário ou do próprio 

investigador dirimir a questão dos danos.

O processo Penal Canônico pode seguir dupla via: administrativa ou judi

ciária. Na via administrativa conclui-se com um decreto. Na judiciária, com uma 

sentença.

O processo administrativo é extrajudicial. Julgando o Ordinário que deve 

proceder por via administrativa, deverá citar o réu, este será comunicado sobre a 

acusação e as provas e terá a faculdade de defender-se.

Após isso, com dois assessores, o Ordinário, ponderando as provas e os 

argumentos, se o delito restar provado e a ação criminal não estiver extinta, dará 

o decreto expondo ao menos brevemente as razões de Direito e de fato.

Contra o decreto cabe recurso perante o superior hierárquico ao que deu o 

decreto, no prazo de 15 (quinze dias). O recurso contra decreto que imponha ou 

declare qualquer pena tem efeito suspensivo.
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Se o Ordinário decidir que se deve iniciar o processo Penal judicial, os au

tos deverão ser entregues ao promotor de justiça, nomeado pelo bispo, para que 

apresente o libelo de acusação. O libelo poderá ser aceito ou recusado pelo Or

dinário. Se aceito, o acusado será citado para constituir defensor que, seja na 

acusação oral ou escrita, terá sempre a prerrogativa de manifestar-se em último 

lugar.

Recebido e contestado o libelo, dá-se início à fase de produção de provas. 

São aceitas provas testemunhais, documentais e periciais.

Encerrado o período probatório, todo o material coletado deve ser tornado 

público e o juiz decretará a conclusão da causa determinando prazo para apre

sentação de alegações e de defesa, cabendo réplica para ambas as partes.

A sentença deverá conter o fato, as razões em que se fundamenta uma 

parte dispositiva e o dia e a hora em que foi proferida seguida da assinatura do 

juiz ou de todos os juizes do tribunal e do notário.

Conclusão

O direito canônico acompanhou o oscilante processo de intercâmbio entre 

os poderes civis e religiosos.

Foi, em época determinada, instrumento cruel de coerção. Sob o prisma da 

dicotomia sacrificou liberdades e vidas em vista da salvação da alma e sempre 

teve dificuldades de estabelecer seus próprios limites por entender-se oriundo de 

um poder infinito e sagrado.



Mas pela separação dos poderes civis e religiosos e transformação da vi

são jurídico-penal, pouco restou a esse ramo do direito. No entanto, encontrou 

ele, um abrigo seguro: a subjetividade humana abstraída do corpo. Seu poder de 

coerção deixou de ser físico. Tornou-se espiritual. Seus mecanismos visam atin

gir a alma e o coração. Sua repressão opera-se pela consciência.

Tem futuro o direito penal canônico?

Ao lado de um interesse acadêmico acredita-se na decadência de sua re

levância social na mesma medida em que numericamente decresce o número de 

seus adeptos e desenvolve-se uma consciência com larga concepção sobre os 

limites da permissividade.
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5. CRIMES CONTRA A RELIGIÃO, A LIBERDADE E O SENTIMEN

TO RELIGIOSO NO BRASIL

Nesse tipo de riqueza, na qual a moeda é o fim da transação e o 

meio pelo qual a transação é efetuada, não há limite para a quanti

dade de dinheiro a acumular...para esse tipo de enriquecimento o 

fim não oferece limites porque a riqueza e sua acumulação são, em 

si mesmas, a finalidade (Anstóteles).

Os crimes concernentes à religião passam por evolução histórica que per

mite delimitar períodos distintos no Brasil.

Na fase colonial, os crimes são claramente contra a religião oficial, a partir 

de uma noção de verdade absoluta. São práticas que atentam contra uma ver

dade estabelecida à qual todos devem submeter-se sob o poder do Estado e da
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Igreja Católica que se reflete nas Ordenações Filipinas que vigorarão até o Impé

rio.

Mas, o Império embora admita mais religiões estabelecidas no território, 

mantém um culto oficial e não se afasta completamente da defesa da verdade 

religiosa em detrimento da liberdade individual.

É com o Código Republicano que acontece o maior distanciamento entre o 

princípio da verdade religiosa e o Estado laico. Igualam-se os cultos. Todos são 

dignos de idêntica proteção. Nenhum deve ter privilégios.

Surpreende-se, no entanto, aquele que buscar um afastamento linear entre 

religião e Estado no Brasil, sob o aspecto penal. O código de 1940 protege o 

sentimento religioso como um bem jurídico. Se a valoração não é de uma verda

de dogmática exclusiva de uma religião como acontecia em períodos anteriores, 

mesmo assim, a hermenêutica do código não admite dúvidas quanto à relevância 

jurídica que readquire o religioso frente ao Estado.

Quanto à dinâmica da pesquisa, ela encontra-se frente a dificuldades muito 

especiais. Como caracterizar o sentimento religioso no Brasil? É possivel tratar- 

se o religioso linearmente nos diferentes períodos, considerando-se inclusive a 

atual globalização e império do capitalismo?

Parte-se, nos diferentes segmentos do texto, de um enfoque descritivo do 

religioso e em seguida faz-se a análise da legislação Penal.

No entanto, a partir da relativização religiosa, desenvolve-se uma absoluti- 

zação econômica referida como teoria do fetiche. O feitiço deixa de ser o oposto 

interno do religioso e adquire autonomia e domínio sobre o religioso e o jurídico. 

Com isso, o duplo enfoque da investigação, um de aprofundamento de conteú
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dos, outro teórico sobre fundamentos da punição, encontra seu maior impacto, 

pois o econômico deixa de ser elemento de reciprocidade integrante do contexto 

de punição. Como determinante, cria regras de exclusão e proteção, engendran

do parcialidades em prêmios e punição. Para alguns exclui a punição. Para mui

tos, só reserva o castigo.

As parcialidades anímicas e materiais da religião e do Estado, fomentaram 

uma totalidade material e simbólica denominada fectiche econômico. Ao lado 

disso permanece e desenvolve-se uma legislação de fecunda e intrincada her

menêutica.

5.1 Período colonial

5.1.1 Contexto religioso

O sentimento religioso no Brasil, embora marcado pelo exclusivismo e uni

versalismo católico, teve um desenvolvimento específico em relação à matriz eu

ropéia Um de seus aspectos peculiares foi manter-se como religião oficial e 

com uma estrutura monística com o poder civil até os albores da república do fi

nal do século XIX.

Durante todo o período colonial, oficialmente, a situação religiosa teve 

como fundamento a instituição do padroado, que se originou a partir do século IV, 

com Constantino que aliou-se ao cristianismo que se instalou em Roma e se so

brepôs aos antigos cultos romanos, adquirindo pnvilégios e fazendo concessões 

teológicas, como já visto ao tratar-se da parte histórica do Direito Canônico.
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Em relação a Portugal, o padroado teve forte impulso em meados do sé

culo XV e consistia numa concessão da Santa Sé aos Reis de Portugal do Direito 

de evangelizar e cuidar de toda a adminsitração eclesiástica em territórios portu

gueses.

Pela delegação pontifícia, em moldes semelhantes ao constantiniano, aos 

reis competia o envio de missionários, a construção de igrejas, paróquias e dio

ceses, a subvenção do culto, a remuneração do clero e a arrecadação de dízi

mos.

A figura do rei ocupava lugar proeminente. Sendo o termo padroado deri

vativo de pater, pai, ao monarca cabia exercer função análoga ao de severo pai 

na proteção de seus súditos, cujo objetivo principal era a salvação de suas al

mas.

Documentos do início do Brasil colônia bem retratam a concepção de mis

são sagrada do Rei. Assim, Já na Carta de Pero Vaz de Caminha registrava-se, 

após a narrativa das belezas da terra, que o melhor que se podia daqui tirar era a 

salvação da alma da gente que aqui vivia. D. João III, em Regimento de 17 de 

dezembro de 1548, justificava como principal motivo da conquista das terrras, a 

conversão das gentes à fé católica. E a Bula do Papa Júlio III, de 25 de feverei

ro de 1551, cnando o bispado do Brasil, apresentava como títulos de D. João III, 

os de “Delegado da Santa Sé”, “Grão-Mestre e Administrador da Ordem de Cristo 

no espiritual e no temporal” .186

180 Cf. Riolando Azzi. História da Igreja no Brasil, p 167.
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Em parte da Europa, o conturbado casamento Igreja Católica e Estado 

permaneceu até o século XVI, quando surgiu na Alemanha o Luteranismo e na 

Inglaterra o Anglicanismo que tomaram-se religiões oficiais. No entanto, essa 

união perdurou muito mais tempo em Portugal e suas colônias. Com o título de 

grão-mestre da Ordem de Cristo os reis concentrando o poder espiritual e materi

al, justificam-se a conquista da nova terra como dilatação das fronteiras da fé e 

do império.

Burocraticamente, o poder religioso do rei se expressava em organismos 

como a Mesa da Consciência e Ordens, uma espécie de departamento religioso 

do Estado, formado por um tribunal composto por um presidente e cinco teólo

gos, que iniciou suas atividades em 1532. A Mesa cuidava dos estabelecimentos 

piedosos e de caridade, das capelas, hospitais, ordens religiosas, paróquias, etc. 

Além disso, todos os provimentos de cargos eclesiásticos e todos os assuntos 

religiosos relevantes, necessitavam do parecer jurídico da Mesa.

Ao contrário do que poder-se-ia esperar, sob o comando do Rei pouco se 

desenvolveu a Igreja como órgão institucional com organização própria. Apenas 

sete dioceses foram criadas durante os cinco séculos do período colonial. Ao la

do, portanto, de uma imposição oficial da religião, a organização eclesiástica, de 

fato, ficava em segundo plano.

Concomitantemente, a imposição oficial carecia de sintonia com o popu

lar. Issso favoreceu o crescimento de um catolicismo, com destaque a confrarias, 

irmandades e ordens terceiras, com predominância do aspecto devocional, que 

se expressava através de romarias, promessas, votos e festas dedicadas aos 

santos.
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Ao lado disso, desenvolveu-se uma gama de práticas que se enquadravam 

entre os crimes que atentavam à religião oficial. Constitui, portanto, engano pen- 

sar-se em homogeneidade religiosa no Brasil colônia. A visão oficial encontra um 

campo de conflito não só em relação aos índios e negros, mas também, aos ju

deus e o próprio catolicismo que adquire uma concepção popular.

Além da promiscuidade burocrática, elaboram-se instrumentos para conso

lidar o exclusivismo e a totalidade religiosos. Desenvolveu-se uma teologia da 

totalidade que justificava o ataque à diversidade em guerra santas, inquisição, 

messianismo e em elaboração jurídica.

A doutrina e tradição da guerra santa faziam parte da cultura portuguesa 

transportada para o Brasil. As guerras santas e justas encontravam protótipos 

no Antigo Testamento, nos combates contra grupos hereges, nas cruzadas, e, 

até, nas guerras de conquista contra os indígenas. Na guerra santa combate-se 

o infiel, inimigo da fé católica, de Cristo e do próprio Deus. Muitas vezes, o inimi

go transforma-se na personificação do mal, corporificação do demônio, como a- 

contecia na inquisição, elemento bem ressaltado no combate às bruxas, ou nas 

cruzadas para derrotar os discípulos de Mohamed.

Em relação aos indígenas, as guerras tomavam-se justas e santas todas 

as vezes que se opunham à implantação do cristianismo e à expansão das fron

teiras. Os costumes autóctones eram vistos como manifestações do império do 

mal que de todas as formas deviam ser combatidos, desde o recurso da humilha

ção pública de lideranças, como da destruição coletiva.

No combate na esfera simbólica, muito destaque merecem os Jesuítas. A 

redução, retirava o indígena do demoníaco espaço de liberdade da floresta e



submetia-o à consciência religiosa cativa do exclusivismo preconceituoso missio

nário. Tornava-se um cativeiro dissimulado. Mas, não apenas em esfera íntima. 

Altera-se a ecologia tradicional, a morfologia social e o sistema de parentesco. A 

religião indígena é atacada, ridicularizada e, por fim suprimida.

No entanto, as reduções não estiveram em perfeita sintonia com interesses 

portugueses e espanhóis. Ao contrário, historicamente foram vistas como entra

ves ao avanço dos interesses do Estado, por isso também elas atacadas e, mui

tas vezes, destruídas, num contexto bélico explícito, como foi o caso das Redu

ções do Guairá, à época de Montoya.187

Toda a sociedade com dimensões teocráticas tem caráter totalizante. En- 

tende-se, assim, as consequências irreversíveis das reduções em todas as or

dens compreensivas e práticas indígenas. Mas, também, como as conquistas 

guerreiras, por mais perversas que nos possam parecer, tenham tido seus épicos 

clericais, como José de Anchieta188 e do Re. João Felipe Bethendorf,189 do Mara

nhão, sobre o que já se fez referência ao tratar-se da religião guarani.

Na esfera religiosa trava-se outra acirrada luta: o combate aos costumes 

indígenas. Os métodos para conversão eram os mesmos que os da guerra. A 

literatura histórica é generosa na confirmação: conversão só após a sujeição. É o 

próprio Anchieta a afirmar que para o indígena não havia melhor pregação que a
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18' Cf. Antonio Ruiz de Montoya, Conquista espiritual.
188 Joseph Anchieta, D e gestis Mendi Saa, in Riolando A zzi, A  cristandade colonial, pp. 189-190.
189 João Felipe Bettendorf, Crônica da missão do Maranhão, in: Eduardo Hoomaert. história da Igreja no
Brasil, Tomo II/l, p. 406.
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espada e a vara de ferro e Antonio Vieira que quanto mais larga a porta dos cati

veiros, mais escravos entrariam na Igreja e se poriam a caminho da salvação.190

Mas há pugna no campo simbólico que a literatura muito bem permite des

tacar: a luta entre Deus e o Diabo tem seus representantes nos missionários e 

feiticeiros.

Se a primeira atitude do conquistador foi de negação de qualquer religião 

por parte das culturas nativas, como gente sem religião, virtude ou honradez, que 

não distinguia entre o justo e o injusto,191 de imediato foram encontrados os ins

trumentos das forças malignas: os feiticeros. Da parte indígena, por sua vez, os 

colonizadores corporificam poderes de destruição.

José de Anchieta atribui resistência à conversão à inspiração diabólica192 

que metia na cabeça indígena a idéia de que antes da chegada dos padres havia 

menos doenças e mortes. Antonio Ruiz de Montoya os chama de “ministros do 

demônio".193 E, coerentemente com mentalidade da época, afirmava-se o real 

poder demoníaco dos feiticeiros, capazes de produzir fenômenos catastróficos, 

mortes, doenças e curas. Este divisor maniqueista de limites entre bem e o mal, 

justificava os métodos guerreiros tanto para conquista de territórios como para 

conversão das almas. Perfeitamente coerente as afirmações missionárias de 

que conversão e submissão eram inseparáveis.

Por sua vez, os tupinambás, narra André Thevet, chamavam os brancos 

de “mairs” , expressão que indicava um detestável feiticeiro. Entre os guarani, os

190 Cf. Eduardo Hoomaert, História da Igreja no Brasil, tomo IJ/I, p. 27.
191 Hans-Jurgen Prien, La historia dei cristianismo en America Latina, p. 160.
192 José de Anchieta, Textos históricos, p. 215.
|0? Antonio Ruiz de Montoya, Conquista espritual, p 50.
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missionários, em algumas circunstâncias, eram chamados de “embusteiros”, que. 

por suas mentiras, provocanam a revolta de toda a natureza, sendo que das ca

vernas haveriam de sair fantasmas formidáveis, armados de ira e munidos de 

espadas amplíssimas de pedra, a fim de tomar vingança.194

Se as reduções e guerras visavam a conversão de indivíduos que se en

contravam externos ao mundo exclusivista católico, para os desvios internos, ha

via o recurso da inquisição.

A inquisição visava garantir unidade dogmática e político-religiosa dentro 

dos limites das fronteiras portuguesas. Em 1536, institui-se o Tribunal da Santa 

Inquisição, em Lisboa, durante o reinado de D. João III. Estando a serviço da 

metrópole, a atuação no Brasil dava-se através das visitações, nas quais median

te confissões e denúncias envolvia-se a população com imposições externas co

mo se fossem obrigações de consciência. Sem dúvida, atingia-se o mais elevado 

grau de perversidade religiosa, na qual a punição tomava-se imposição de cons

ciência tanto para aquele que a aplicava como para o que a sofria. Os métodos 

da inquisição portuguesa não divergiam dos da inquisição em geral, sobre o que 

já houve referências em itens anteriores.

Mas, outra concepção derivada do monismo muito influenciaria a implan

tação do catolicismo no Brasil: o messianismo português. Na visão messiânica, 

todo o povo português tinha sido escolhido por Deus para implantação e manun- 

tenção do catolicismo na tenra, substituindo o povo hebreu que havia traído seu 

destino por recusar-se a aceitar os ensinamentos de Cristo. Mas, a concepção

194 Antonio Ruiz de Montoya, Conquista espiritual, p 237
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messiânica não se reduzia, como é óbvio, a uma dimensão espiritual. Incluía a 

formação de um forte império, que dominaria toda a terra, sob comando portu

guês.

O monarca representava o escolhido divino e todo o séquito era como que 

seus soldados. Concomitantemente e, em consequência, toda a infidelidade ao 

Rei, consistia também em grave pecado. E não é sem justificativa ideológica que 

multiplicam-se os crimes contra a magestade nas ordenações coloniais. Aliás, 

pecado e crime não aparecem claramente distintos nas Ordenações. Apenas há 

pequenas variações de competência entre poder inquisitorial e juizes civis na es

fera processual, voltando a confundir-se quando se trata de punição.

O português é um soldado do Rei e de Deus. Suas lutas e conquistas são 

sagradas. Daí, épicos de religiosos mesmo diante de massacres, ou o dever pa

triótico de confissão e denúncia na inquisição. É a partir deste contexto híbrido 

que devem ser analisadas as infrações religiosas no Brasil colonial.

5.1.2 As Ordenações Filipinas

No aspecto jurídico, as Ordenações do Reino vigoraram no Brasil do des

cobrimento à independência. Essas Ordenações tinham por base o Direito Ro

mano e o Canônico e tiveram sua primeira publicação em 1446, com o título de 

Ordenações Afonsinas.

A obra foi aperfeiçoada e republicada sob o reinado de D. Manuel em 

1521, com o nome de Ordenações Manuelinas. Felipe II, Rei da Espanha, que 

reinava em Portugal com o nome de Felipe I, ordenou nova estruturação dos Có
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digos, o que resultou em publicação de 1603, com o título de Ordenações Filipi

nas.

Com a restauração da monarquia portuguesa, as Ordenações foram vali

dadas por uma lei de 29 de janeiro de 1643, por D. João IV. Foram as Ordena

ções Filipinas que mais tiveram aplicação no Brasil.

As Ordenações concentravam uma visão despótica e carregada de misti

cismo. E, como era de se esperar numa visão monista, muitas vezes não apare

ce clara a distinção entre crime e pecado.

Não se pode falar de crime contra o sentimento religioso nas Ordenações. 

A religião oficial massacrava qualquer sentimento individualizado de religiosida

de, impondo a todos ritos, comportamentos e dogmas oficiais. Ao contrário, em 

contexto atual, a imposição é que deve ser classificada como por um crime con

tra o sentimento religioso.

Os Títulos I ao V tratam dos crimes contra a religião oficial. Dentre os deli

tos, enumeram-se a heresia, a blasfêmia, a apostasia, a feitiçaria e, até, a benze- 

ção de cães sem licença de El Rei e dos prelados

A feitiçaria é descrita com minúcias e há gradação de penas conforme o ti

po e o status do feiticeiro. Utilizando-se de coisas sagradas, invocando-se espíri

tos diabólicos em círculos ou encruzilhadas ou dando-se alguma coisa para al

guém comer, visando fazer bem ou mal, a pena era a de morte natural. Adivinhar 

sorte com varas para achar tesouro, através de àgua, cristal, espelho, espada ou 

qualquer coisa reluzente, espátula de carneiro, figuras ou imagens de metal, tra

balho com cabeça de homem morto ou de qualquer animal; carregar consigo den

te ou braço de enforcado ou qualquer membro de homem morto, ou fazer com



265

esses objetos alguma espécie de feitiçaria para adivinhação, causar dano a al

guma pessoa ou fazenda, para que uma pessoa queira bem ou mal à outra, para 

impedir ajuntamento carnal entre um homem e uma mulher, a pena era de açoi- 

tamento público e degredo perpétuo para o Brasil, além de multa. Os abusos da 

gente rústica, como passar lama no doente, benzer com espada que matou ho

mem, ameaçar de jogar imagens de santos à água se não se conseguir o que se 

pede, possuir mandrágoras, lavar cabeça de cão para conseguir algum proveito, 

a pena era, se fosse peão, a de açoite e multa; de escudeiro para cima, degredo 

para a África por dois anos; sendo mulher, degredo de três anos para Castro- 

Marin e multa paga para quem os acusasse. Nas mesmas penas incorria pess- 

soa que previsse o futuro, dando a entender que tivesse tido alguma revelação 

divina ou de algum santo, ou por sonho, visão ou qualquer outra maneira.

A legislação Penal colonial, em seus aspectos religiosos, manteve o espíri

to medieval, eivado de crendices, como nos efeitos dos atos de feitiçaria e a con

seqüente severidade punitiva.

Os fundamentos são os mesmos que justificavam a intervenção da inquisi

ção, conforme já destacado em item anterior.

5.2. Período Imperial

5.2.1 Contexto religioso

A partir do século XVIII, os ideais modernos passam a influenciar fortemen

te o reino de Portugal e as Colônias. Coube ao Pnmeiro Ministro Marquês de
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Pombal, um estadista modemo para a época, que procurou formar em Portugal 

uma monarquia nos moldes da França e da Espanha e para isso procurou des

bancar o poder dos nobres, do papado e da igreja nacional e, especialmente, da 

Companhia de Jesus, dar início a um período denominado de crise da cnstanda-

de.

A influência de Pombal sobre a Igreja no Brasil foi de grande intensidade, 

especialmente pela expulsão dos Jesuítas.

Os Jesuítas constituíam um forte elo com o poder romano e contrariavam a 

busca de instauração de uma monarquia nacionalista. Foram expulsos do Brasil 

em 1759. Pombal foi além. Em 1760, cortou as relações com o Vaticano e ex

pulsou o Núncio Apostólico.

Com a expulsão dos Jesuítas que os afastou também da Universidade de 

Coimbra, além da implantação dos ideais do Marquês, com a supressão do currí

culo tradicional da escolástica, abriu-se o caminho para a introdução do enciclo- 

pedismo francês e, até contrariando os interesses de Pombal, para as concep

ções liberais.

Com a ruptura entre Lisboa e Roma, o Papa ficou impedido de nomear 

bispos no Brasil, ao mesmo tempo em que ainda não se consolidara uma igreja 

nacional capaz de estruturar-se de forma independente.

Paradoxalmente, é quando são reatadas as relações entre Estado portu

guês e Igreja de Roma, em 1770, através do Papa Clemente XIV, que se institu-



cionaliza o chamado regalismo, teoria que dá ao Estado o poder de gerir todos os 

negócios eclesiásticos.

A formação liberal do clero tanto em Portugal como na França, para onde 

iam os jovens estudantes, fez com alguns bispos e padres tomassem parte ativa 

na luta pela independência. É o clero liberal que participa da Revolução Per

nambucana, também chamada de “a revolução do clero” de 1817, cujo líder foi o 

Padre João Ribeiro. É, também, desse clero, através de Frei Caneca que se pre

ga que a soberania não vem imediatamente de Deus e sim dos povos.195

Ou seja, o processo de independência no Brasil não rompeu a antiga ali

ança entre Igreja e Estado. A própria Assembléia constituinte do Império foi pre

sidida pelo Bispo do Rio de Janeiro e incluía quinze membros do clero. Daí não 

ser surpresa que a Constituição de 1824, declare em seu art. 5.° que “a religião 

Católica, Apostólica Romana continuará a ser a religião do Império”. Estabelece, 

ainda o “placet” no art. 102, n°. 14.

Mas, é uma religião com caráter nacionalista que recusa-se submissão a 

Roma, cujo exemplo mais proeminente foi o Padre Diogo Antonio Feijó, que foi 

Ministro da Justiça de 1831 a 1832, único regente de 1835 a 1837 e senador de 

1833 até sua morte em 1843.

Nesse contexto de participação eclesiástica de caráter liberal, em 1830, foi 

sancionado o Código Criminal do Império do Brasil.
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195 Cf. Riolando Azzi. história da teologia na América Latina, p.29.
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5.2.2 Código Criminal do Império

Assimilou o Código os ideais liberais, aliando-os às mais avançadas dou

trinas penais da época, como as idéias de Bentham que também havia influen

ciado os Códigos Francês de 1810 e Napolitano de 1819.

A ofensa à religião aparece ao lado da ofensa à moral e aos bons costu

mes. Mantém, no entanto, a religião do Estado.

A proteção à religião oficial e seus símbolos é explícita. Em seu artigo 

276, proibe-se “Celebrar em casa ou edifício que tenha alguma forma exterior de 

templo, ou publicamente em qualquer lugar, o culto de outra religião que não seja 

a do Estado”. A pena imposta é “de serem dispersos pelo juiz de paz os que es

tiverem reunidos para o culto, a demolição da forma exterior, além de multa de 

dois a doze mil réis que cada um deveria pagar”.

Publicamente, mantém-se e ampara-se o caráter exclusivista da religião 

católica. O Código, por outro lado, coerentemeente com os princípios liberais, 

mantém liberdade de convicção religiosa, como elemento da vida privada, prote

gendo os cultos estabelecidos no império frente a zombarias e abusos, tipifican

do criminalmente em seu artigo 277:

Cân. Art. 277 - “Abusar ou zombar de qualquer culto estableci- 

do no império, por meio de papéis impressos, litografados ou grava

dos, que se distribuírem por mais de quinze pessoas, ou por meio de 

discursos proferidos em públicas reuniões, ou na ocasião ou lugar 

em que o culto se prestar.”
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Sobre os cultos estabelecidos no Impéno há que se considerar que o Tra

tado do Comércio e Navegação concluído com a Inglaterra em 1810, estipulava 

em seu artigo 12, liberdade religiosa aos britânicos em todos os territórios portu

gueses, sendo que em 1820 era inaugurado no Rio de Janeiro o primeiro templo 

protestante no Brasil. Ao lado disso, a substituição da mão de obra escrava teve 

como uma de suas consequências o incentivo à imigração, sendo que a alemã 

trazia consigo o luteranismo, especialmente para o Rio Grande do Sul e Santa 

Catarina, sendo que em 1830, o número de protestantes atingia em tomo de 

4800 (quatro mil e oitocentas) pessoas.196 Portanto, culto estabelecido no Impé

rio não era apenas o católico à época da promulgação do Código Criminal 

(1830).

Mas, no artigo 279 o Código parece regredir para a defesa de dogmas em 

contraposição à liberdade de expressão. Nele criminaliza-se o:

Cân Art. 279 - “Propagar por meio de papéis impressos, lito

grafados ou gravados, que se distribuírem por mais de quinze pesso

as, ou por discursos proferidos em públicas reuniões, doutrinas que 

diretamente destruam as verdades fundamentais da existência de 

Deus e da imortalidade da alma”.

Essas verdades fundamentais são evidentemente do cristianismo.

190 Cf. Enrique Dussel (Presidente), História da Igreja no Brasil, ensaio de interpretação a partir do po\ o, p
229
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5.3 Período republicano

5.3.1 Contexto religioso

5.3.1.1 Perda de hegemonia e diversificação religiosa

A união entre Igreja e Estado passa por enfraquecimento acentuado a par

tir de 1840, período denominado de Reforma Católica. Trata-se, por parte da hie

rarquia, de um esforço para romper com a cristandade lusitana, para vincular-se 

ao modelo de Igreja hierárquica do Concílio de Trento. Esse movimento foi incen

tivado pela Sé Romana e encontrou sustentação no Brasil nos denominados bis

pos reformadores.

Duas eram as metas desses bispos. A reforma do clero, afastando os pa

dres da política e obrigando-os à observância do celibato, e a reforma do povo, 

considerado ignorante supersticioso e fanático. Busca-se implantar uma religião 

através do Catecismo Romano e da participação sacramental em substituição à 

religião de devoção que já foi anteriormente citada.

O conflito entre Igreja e Estado, tem como seu ponto alto a denominada 

“Questão religiosa” de 1874. Para entendê-la é preciso reportar-se ao Papa Pio 

IX (1846-1878).

Esse Papa, considerado ultramontano, publicou em 1864 o “Syllabus de 

Erros” com oitenta teses contra o liberalismo. Nesse documento, condena-se o 

“placet”, as igrejas nacionais, a predominância do Direito civil sobre o Canônico e 

qualquer participação dos católicos na maçonaria. Além disso, foi sob a coorde

nação de pio IX que no Concílio Vaticano I, do qual participaram sete bispos bra

sileiros, declarou-se a infalibilidade do Pontífice. Teoricamente estava selado o
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confronto da Igreja com o Império.

O epsicopado passa a reivindicar Direitos eclesiásticos. Dom Macedo 

Costa, bispo do Pará, por exemplo, qualificava, em 1772, de funesta a tendência 

do governo de transformar a religião em um mero ramo da adminsitração civil e 

os prelados meros informantes em questões de Direito Canônico e adminsitração 

eclesiástica.197

Mas, o conflito propriamente foi desencadeado pelo bispo Dom Vital Maria 

Gonçalves de Oliveira, bispo de Olinda, com apoio pessoal de Pio IX.

Desde os meados do século XIX, as irmandades tinham se tomado cen

tros maçónicos. Nelas participavam membros do clero e autondades do govemo. 

Quando no Rio de Janeiro, outro bispo, Dom Pedro Maria de Lacerda tentou sus

pender um padre maçon, foi levado a recuar, tal foi a repercussão no govemo e 

na imprensa. Ao assumir o episcopado de Olinda, Dom Vital, que já havia sido 

denunciado de ultramontano pela maçonana, foi de certa forma desafiado, pelo 

anúncio de uma missa a ser celebrada no aniversário de uma loja. Proibida a 

participação do clero, a maçonaria publicou uma relação de leigos e clérigos que 

eram ao mesmo tempo maçons e membros das irmandades. O bispo determinou 

ao clero que abjurasse à maçonaria e que as irmandades expulssassem os ma

çons. Insubmissa, a Irmandade da Santíssima Tnndade foi interditada e recorreu 

ao govemo. Ao Bispo de Olinda, aliou-se Dom Macedo Costa, de Pará.

19 Cf. Thomás Bruneau, O catolicismo brasileiro em época de transição, p 60.



As intervenções nas confrarias tomam-se importantes pelo contexto em 

que aconteciam. Elas eram palco de conflito entre a religião do Estado e dos i- 

deais ultramontanos oriundos de Roma. É o que se demonstra, inclusive, pela 

petição da Irmandade que consignava que o bispo tinha mostrado excessivo zelo 

pelas doutrinas da Cúria Romana e falta de interesse pelas prerrogativas do Es

tado.198 Os bispos foram presos e inclusos no a rt 96 do Código Penal, condena

dos a quatro anos de trabalhos pesados. Parecia que tinha se consagrado o do

mínio da religião nacional sobre as pretensões de uma Igreja com espírito triden- 

tino. Mas, em 1889, proclama-se a República, que estabelece uma ótica diferen

te das relações do Estado com a religião. Sem dúvida, a questão religiosa, den

tre outros fatores, favoreceu a separação dos poderes.

Mas, apesar dos conflitos, a Igreja era um departamento do regime impen- 

al. O poder clerical e imperial constituíam uma unidade. Essa vinculação foi um 

motivo político de rejeição da religião católica por parte dos republicanos.

Além disso há razões ideológicas. A república foi proclamada sob o co

mando do liberalismo e do positivismo.

A noção de um progresso ordenado e conduzido por autoridades coaduna- 

se com a forma da proclamação. Ao mesmo tempo em que não se despreza o 

elemento religioso, até com fundamentação em Augusto Comte, busca-se uma 

religião com caráter mais científico e dá-se ênfase à chamada “liberdade espiritu

al” que mantém a religiosidade, porém, sem a imposição clerical, associada a 

período anterior da história.

198 yjjomàs Bruneau, O catolicism o brasileiro em época de transição, p. 62



Já o govemo provisório que permaneceu de 1889 a 1891 decretou a sepa

ração entre Igreja e Estado e garantiu o Direito de culto e posse de bens a todas 

as religiões. Quanto ao clero, seria sustentado pelo Estado por mais um ano, 

sendo que após esse prazo todas as autoridades nacionais ou estaduais estavam 

proibidas de subvencionar qualquer religião.

A Constituição da República de 1891 teve um caráter essencialmente a- 

religioso. Não foi promulgada em nome de Deus, ratificou a separação e não 

subvencionamento decretados pelo govemo provisório, privou os membros de 

ordens religiosas, congregações e comunidades dos Direitos políticos, deixou de 

reconhecer valor civil aos casamentos religiosos, secularizou a administração dos 

cemitérios, retirou a imunidade política do clero e eliminou do currículo o ensino 

religioso.

Essa separação excluiu a religião do domínio público e favoreceu a roma- 

nização do catolicismo brasileiro.

Com algumas oscilações, especialmente no período chamado restauração 

católica, em que, sobretudo através de Dom Sebastião Leme, almeja-se influên

cia decisiva na política brasileira, rompendo com um catolicismo de clausura, e, 

em sentido inverso, nos conflitos a partir das CEBs e setores da hierarquia contra 

o regime militar a partir da década de 60, têm imperado no Brasil uma certa indi

ferença entre os domínios religiosos e políticos.

Seria possível traçar-se um panorama sobre o sentimento religioso hoje no 

Brasil?

273
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A resposta não é simples. Trata-se de um país de intensa diversidade cul

tural e que concilia avanços tecnológicos com tradições milenares. As conside

rações seguintes são apenas indicativas.

Em relação à Igreja católica há dois aspectos relevantes: um acentuado 

desenvolvimento organizacional e a perda estatística de adeptos.

Entre 1900 e 1964 houve um crescimento de 1500% no número de dioce

ses. Simultaneamente, em termos percentuais, decai o número de católicos.

O decréscimo persiste nas décadas posteriores.

Esse declínio do domínio católico é uma constante, sendo considerado por 

antropólogos como Pierre Sanchis, como irreversível199, e no sentido oposto, vem 

acompanhado pelo crescimento das chamadas igrejas Evangélicas, também em 

ascendência contínua.

Mas há no Brasil, conforme expressão de Jesús Hortal200, um universo reli

gioso cada vez mais fragmentado que o coloca em conformidade com o panora

ma religioso ocidental da pós-modemidade.

Nessa perspectiva, encontram-se muitas características no Brasil urbano 

que indubitavelvemente enquadram a religião no cenário pós-modemo.

O pós-modemo tem como uma das características o desencanto com o 

absolutismo da racionalidade instrumental,201 com instituições e ideologias. Em

bora sem possibilidade de vinculação direta de causa e efeito, de fato, o desen- 

cantamento vem acompanhado de específicas formas de concepção e aproxima

00 Pierre Sanchis, O campo religioso-contemporâneo no Brasil, in: Globalização e religião, p. 103.
200 Cf. Jesús Hortal, Panorama e estatísticas do fenômeno religioso no Brasil, in Estudos da CNBB. n ° 
62
201 Cf. Stefano Martellr, A  religião na pós-modermdade, p. 415.
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ção com o sagrado. É um sagrado mais da religiosidade que de uma religião. 

Com isso, as expressões religiosas enquanto institucionalizadas, podem ser de 

adesão passageira e variam conforme circunstâncias subjetivas, possibilitando 

um quadro denso de ofertas religiosas de diversas origens. Assim, há uma poli- 

fomne oferta religiosa com clientela circunstancial.

Com a adesão circunstancial, perde-se uma identidade religiosa, no senti

do de um quadro coerente de doutrina, culto, moral e comunidade. Em termos de 

Brasil isso não chega a surpreender considerando-se o chamado sincretismo re

ligioso presente desde o período colonial. Mas, diferentemente daquele que ti

nha matrizes mais ou menos determinadas, a “identificação religiosa questioná

vel”, 202tem vertentes muito mais volúveis e em contexto de globalização. Assim, 

movimentos nacionais expandem-se pelo mundo, como acontece com a Igreja 

Universal do Reino de Deus e novos movimentos oriundos de diversas partes do 

planeta implantam-se constantemente no Brasil. Isso permite falar-se em mun- 

dialização dos movimentos religiosos.

Portanto, ao lado de religiões tradicionais, há um quadro de diversidade, 

com adesão circunstancial e subjetiva. Essa forma de convivência religiosa tanto 

institucional como no nível subjetivo, permite falar mais em sentimento religioso 

que em religião.

Ao lado de estudos, inclusive a nível institucional como das Conferências 

episcopais, sobre o novo panorama religioso do Brasil e mundial, desenvolve-se

:02 Cf. Jesús Hortal, Panorama e estatísticas do fenômeno religioso no Brasil, ln: Estudos da CNBB, n.° 62.
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uma linha crítica sobre uma mística que representana um eixo unificador e com 

características e absoluto: a fetichização do capital.

Em seqüência ao privilégio concedido ao feitiço nos sistemas religiosos, 

passa-se a analisar esse aspecto eticamente negativo para todos os sistemas 

religiosos e que na perspectiva de filósofos e teólogos, ao contrário de épocas 

diversas, atualmente assume caracaterísticas de totalidade.

5.3. 2 Deslocamento da totalidade

Ao lado da diversificação religiosa, desenvolve-se teoricamente a partir de 

diversos teólogos e filósofos, enfocando-se a sociedade capitalista, a discussão 

sobre dimensões místicas do desenvolvimento econômico. A totalidade religiosa, 

como sistema único e exclusivo, submerge aos ideais liberais e floresce a totali

dade capitalista que não suprime mas abarca o religioso e tem com ele formas 

ideológicas e simbólicas similares, com efeitos, de certa forma, análogos ao da 

totalidade religiosa.

Nessa análise entende-se que há um grande equívoco gneseológicco e 

ideológico que gera um especial processo de divinização e impede a percepção 

de sua real consistência: a transubstanciação das relações econômicas. As rela

ções econômicas assumem os atributos divinos e o divino ideologizado não vai 

além das relações econômicas em seus reflexos transubstanciados.

Qual a vinculação com a tese em defesa? O vinculo dá-se pelo desloca

mento da totalidade religiosa para a econômica divinizada. De outra parte, essa 

totalidade é o grande fetiche a ser exorcizado pelo princípio libertação. Além dis



so. como totalidade econômica o fetiche serve como chave hermenêutica para a 

dinâmica da exclusão econômica e jurídica.

Juridicamente, a divindade material transformada metafisicamente, como 

que num processo de ficção, semelhante ao que acontecia em relação às bruxas 

e feiticeiros em outras épocas, estabelece normas impositivas de comportamento 

que, com poder mais perverso que o sagrado da Idade Média e com instrumentos 

mais cruéis que os da Inquisição, sem distinção, sobre todos impõe submissão.

Como totalidade, o encantamento das relações econômicas, escapa do 

âmbito das intencionalidades individuais e, no processo concreto das divisões 

sociais, tando os que se privilegiam como os que são excluídos fazem parte de 

uma mesma lógica perversa de universalidade e exclusividade de um sistema 

único estabelecido. Trata-se do novo catolicismo que a todos encobre, a uns 

atribuindo poder de hierarquia e a outros decretando a tortura da fome da misé

ria e das prisões.

Assim os fundamentos explícitos da punição na realidade são mera ficção, 

pois frutos de engano fundamental resultante do feitiço do grande bruxo. As 

normas, nascidas de uma ilusão, não possuem consistência ontológica e servem 

de sustentação ideológica, portanto de forma invisível, ao sistema que suga sub

jetividade de alguns e decreta a morte de outros.

O objeto da teoria do fetichismo é a explicitação do encanto que envolve 

as relações mercantis que, como no mito da cavema de Platão, invertem a pola

ridade sujeito e objeto. As mercadorias tomam-se sujeitos que interagem entre si 

e com os homens. Os seres humanos submetem-se às mercadorias tomando-se 

seus instrumentos, tanto no processo produtivo como no de trocas.
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Significa dizer, que a vida humana projetada na mercadoria vitaliza o pro

duto do trabalho transferindo-lhe poder de decisão sobre a vida e a morte de seu 

produtor e possuidor. O trabalho e o trabalhador ficam subjugados e ocultos na 

mercadoria. O mercador, da mesma forma que o sacerdote em relação ao sa

grado, é instrumento da mercadoria.

O fetichismo desenvolve-se em três etapas: fetichismo da mercadoria, que 

é a base de toda a análise do fetichismo, o fetichismo do dinheiro e do capital. 

Não que as etapas posteriores suprimam as anteriores: na sociedade capitalista 

atual elas aparecem como justaposições.

A fetichização surge quando os objetos deixam de possuir simples valor de 

uso e passam a ter valor de troca. Aí as mercadorias estabelecem relações soci

ais entre si. Transmutam-se em objetos físicos- metafísicos. É o caso da mesa 

que pela atividade humana deixa de ser madeira e toma-se mercadona firmando 

posição sobre outras mercadorias, como se dançasse por iniciativa própria.203

As relações sociais das mercadorias submetem os trabalhadores. Quan

do as mercadorias lutam entre si, plástico contra madeira, por exemplo, com elas 

lutam seus produtores; quando dançam, dançam seus produtores; quando ca- 

sam-se (fabricantes e fornecedores), casam-se seus produtores. Conclui-se que 

as mercadorias geram um mundo encantado e invertido: assimilam o trabalho 

humano e relacionam-se entre si, alheias a intenções individuais ou coletivos.

O caráter misterioso da mercadoria consiste em inverter a relação produtor 

e produto de seu trabalho, fazendo parecer natural o intercâmbio entre os obje-

303 Karl Marx, O Capital, Livro 1, p. 81



tos, mascarando a relação entre os próprios homens. Institui-se relação social 

entre os produtos e materiais entre os produtores.

A mercadoria e seu valor escondem o trabalho necessário na sua confec

ção. Paradoxalmente, o valor é como um hieróglifo social que, se decifrado, ma

nifestaria trabalho coletivo subjacente.

Tanto o mundo da religião como das mercadorias são subjetividades proje

tadas. E, em ambos os mundos, produtos da mente e da atividade humanas ad

quirem vida e sobre seus altares sacrificam-se as próprias vidas humanas. Em 

ambos, decepa-se a subjetividade pessoal.

Da mesma forma que na religião do politeísmo passou-se ao monoteísmo, 

do politeísta mundo das relações mercantis, chega-se, pelo desenvolvimento do 

capitalismo, a um monoteísmo de mercado que tem subjacente um princípio unifi

cador que é o trabalho coletivo da sociedade personalizado no capital. Avizi

nham-se monoteísmo cristão, com seu culto ao homem abstrato, ao monoteísmo 

do capital. Em ambos os casos trata-se de projeção para o além: na religião, do 

mundo de miséria no qual se encontra a sociedade; na mercadoria pela interpre

tação da efetiva arbitrariedade dos movimentos de mercado.

O monoteísmo de mercado tem merecido desenvolvimento por sociólogos 

no interior da instituição eclesiástica na análise do intenso fluxo religioso dos dias 

atuais. A multiplicação de religiões e movimentos religiosos constitui fenômeno 

sociologicamente relevante. Há, sem dúvidas, proliferação de promiscuidade 

religiosa que não pode ficar indiferente ao Direito, pois, muitas manifestações, 

como casos de sacrifícios humanos e reprogramação mental, atingem a esfera do 

proibido. Na perspectiva da análise do monoteísmo de mercado o 

desenvolvimento religioso utiliza-se dos instrumentais mercadológicos
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nismos como compra, venda e publicidade. O politeísmo religioso enquadra-se 

no monoteísmo de mercado, onde, em uma lógica subjacente, crescem as ofertas 

conforme as tendências de consumo. O sagrado e o profano abraçam-se e pros- 

tram-se de mãos dadas no altar do mercado tanto em tradicionais como em novos 

movimentos religiosos. Sob ótica Weberiana, lutam os deuses em guerra inter

minável, cabendo ao subjetivo pessoal adesão particular. Em Marx, o subjetivo 

pessoal foi capturado pela mercadoria que empoleira-se sobre qualquer subjeti

vidade humana.

A noção de fetiche aperfeiçoa-se na análise do dinheiro.

No processo de troca os possuidores de mercadorias comparam-nas entre 

si e, pela ação social de todas elas, elegem uma como representante de seus 

valores e equivalente com validade social. Assim, uma mercadoria vira dinheiro, 

figurado na besta do apocalipse, que só permitirá que comprem ou vendam os 

que tiverem o seu sinal. O dinheiro manifesta a medida imanente do valor das 

mercadorias, constituído pelo trabalho.

Ou seja, eleva-se a abstração: do trabalho, passando pela mercadoria, ao 

dinheiro. Na mesma medida cresce a aura misteriosa do produto do trabalho. 

Concomitantemente, as pessoas renunciam-se a si mesmas e, inconscientemen

te, transformam-se em representantes de mercadorias. O sujeito mercadoria 

expressa-se por seu representante manifestando seu valor por um equivalente 

geral denominado dinheiro. O dinheiro serve para aquisição de mercadorias e as 

mercadorias trocam-se por dinheiro. Mas pelo entesouramento a mercadoria di

nheiro deixa de ser simples intermediário das relações mercantis para tornar-se a

280



281

finalidade das relações comerciais. E tudo veladamente transforma-se em di

nheiro, inclusive os objetos sacrossantos.204

A contradição entre a potencialidade qualitativa capaz de adquirir qualquer 

mercadoria, sem conhecer fronteiras, e a limitação quantitativa de qualquer por

ção real de dinheiro, impulsiona constantemente o entesourador para a acumula

ção. Mister se faz ao entesourador o sacrifício dos prazeres da carne, esposar o 

evangelho da abstenção e ter como virtudes cardeais a diligência, a poupança e 

a avareza. O entesouramento é uma mística.

Com o sistema de crédito acontece uma inversão na metamorfose do di

nheiro. O comprador converte dinheiro em mercadoria antes de ter convertido 

mercadoria em dinheiro. O entesouramento é substituído pela acumulação de 

dinheiro para pagamento futuro. Quando efetivam-se pagamentos desvinculados 

do ato imediato de circulação da mercadoria, o dinheiro toma-se mercadoria ab

soluta, como valor em si mesmo. E na cadeia de créditos e débitos podem acon

tecer crises no sistema no âmbito puramente abstrato do dinheiro, mesmo que 

seus alicerces, as mercadorias concretas, permaneçam com sua solidez. É o que 

acontece quando têm os pobres que ficar parados, porque os ricos não têm di

nheiro para empregá-los, embora continuem possuindo as mesmas terras e a 

mesma mão de obra para poder produzir alimentos e roupas.

A sociedade atual, pela abstração, pela metafísica que opera em suas ba

ses materiais, é uma sociedade que domina a matéria pelo espírito. É o império 

do símbolo sobre o significante. Do financeiro sobre o industrial. No domínio do

204 Karl Marx. O Capital, Livro 1. p. 146.
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espírito, do simbólico, estabelece-se a exclusão. Poucos dominam a totalidade 

simbólica e, concomitantemente suas veladas bases materiais e, em suas pro

fundidades, o trabalho social que ela encarna, e a maioria sequer desfruta do 

valor de uso dos mais básicos bens materiais. A exclusão de muitos e o restrito 

clube dos eleitos, insere-se no âmbito do fetiche do capital.

O dinheiro como produto final da circulação da mercadoria é a primeira 

forma em que aparece o capital.

Como capital, a circulação tem como ponto de partida o dinheiro que con

verte-se em mercadoria, ou seja, o dinheiro aparece em circuito transformado em 

relação ao inicial que tem como primeiro termo da equação a mercadoria. Mas o 

circuito da circulação no capital não se encerra na simples bipolaridade dinheiro 

que se transforma em mercadoria, pois a mercadoria, por sua venda, volta a ser 

dinheiro. Significa dizer que compra-se mercadorias com dinheiro e dinheiro com 

mercadorias cujo resultado final é a troca de dinheiro por dinheiro.

Assim, o ponto de partida e a meta final é o dinheiro sendo a mercadoria 

mera intermediária. Como o dinheiro não possui diferença qualitativa, como ocor

re com as mercadorias, a distinção do início e do final da operação é quantitativa. 

Mas tanto o início como o fim da operação expressam-se como valores limitados, 

impelindo a novas transações. Além disso, a circulação de dinheiro como capital, 

distinguindo-se da simples relação vender para comprar para satisfazer necessi

dades (finalidade esta fora da circulação), tem sua finalidade em si mesma, reno

vando contínua e tautologicamente o seu movimento. Por isso, o movimento do 

capital não tem limites. Aristóteles denomina crematística o movimento que tem 

finalidade em si mesmo e visa à riqueza absoluta.



O fetichismo do capital financeiro tem sido menos explorado em pesquisas 

que do capital industrial, na sua relação entre máquinas, proprietários e proletá- 

nos. Pelo domínio do sistema financeiro internacional, a face misteriosa e pode

rosa do sistema monetário, atualmente globalizado, merece explicitação. E o fe

tiche expressa-se aqui não só pelo caráter misterioso, mas, também, pela mística 

dos representantes do capital que eticamente colocam-no como perfeição a ser 

perseguida e pela lógica do capital dinheiro que como valor não se esgota em 

nenhuma quantidade concreta. E nesta ética não se distinguem católicos e pro

testantes.

O ponto de partida é concreto, é mercadoria, é valor de uso que transmu- 

ta-se em valor de troca, mas o equivalente geral, o dinheiro, é abstração, proje

ção humana que se descola do concreto e adquire domínio sobre pessoas e ide

ais, decidindo sobre vidas e mortes. Identifica-se com a projeção religiosa.

Mas a relação com o capital não é unívoca: o capital é visto de baixo pe

los operários e de cima pelos proprietários das mercaorias e do capital. Insere- 

se o conceito de classe social.

O conceito de operário inclui todos aqueles cuja vida pertence ao capital, 

como camponeses sem terra, desempregados e marginalizados. Mas, a situação 

de pertença ao capital é vivida com maior intensidade pelos operários fabris, que 

vendem sua força de trabalho à grande indústria. O criténo de valor da mercado

ria força de trabalho é determinado pela quantidade de mercadorias indispensá

vel para que o portador da força de trabalho possa continuar vivendo. Ou seja, 

possa o trabalhador abastecer-se para continuar oferecendo força de trabalho.
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Note-se que o fetiche não é o capitalista, mas o capital, sobretudo quando 

se expressa em maquinaria, que transforma o operário em um órgão do capital. 

Órgão vital, sem a qual a máquina não vive, mas que opera uma inversão: o ser 

vitalizado passa a decidir sobre a vida e a morte do operário. O ser criado, pois 

sua gênese é trabalho, vitalizado, pois recebe a vida dos operários, passa a de

cidir sobre a vida e a morte de seu criador e vitalizador.

Mas, além da projeção da subjetividade no capital, há que se considerar o 

fenômeno da exclusão. Embora universal e exclusivo, o sistema não necessita de 

todos. Muitos, sequer tem o privilégio de tomarem-se operários:

O capital, ao viver dessa forma, da vida dos operários, ameaça- 

os com a morte. O capital assegura a vida somente aos operários 

necessários ao seu próprio processo de vida . Transforma-se, por

tanto, em força onipotente que pode cair sobre o operário em qual

quer momento para feri-lo. Assim “a transformação do processo de 

produção é, ao mesmo tempo, o martírio do produtor”.205

De duas formas se exprime o poder de morte do capital sobre o operário: 

pela tendência de extrair cada vez mais trabalho e pelo conflito entre capital e 

trabalho.

Como um autômato, o trabalho morto ergue-se frente ao operário sugando- 

lhe cada vez mais as suas forças. É o caso do aumento da jornada de trabalho, 

para aumentar excedente para o capitalista. Literalmente, Marx afirma que o ca-

:05 C f Hinkelammert, 1983, p.54



pitai é trabalho morto que como um vampiro se reanima sugando o trabalho vivo. 

e o capitalista, como comprador, procura prolongar o mais possível a jornada de 

trabalho e transformar, sempre que possível, um dia em dois. É o caso de jorna

das na indústria inglesa que atingiam mais de dezoito (18) horas diárias.

A segunda forma do capital enfrentar o trabalhador é tomando-o dispensá

vel por seu aperfeiçoamento. É o caso da máquina a vapor que permitiu ao capi

talista despedaçar as exigências dos operários, pois representou substituto da 

força humana. O capital com a tecnologia e o crescente número de trabalhado

res disponíveis pode escolher os que ele quer que vivam e excluir os que não lhe 

são úteis à sua reprodução.

A questão da exclusão deve ser pensada sob o prisma da negação à pos

sibilidade do trabalho. Na relação trabalho e capital, o capital, trabalho morto, é 

real. O trabalho vivo, mera possibilidade que pode vir, dadas determinadas con

dições e atividades, a exteriorizar-se, tomar-se realidade. Negar trabalho, é su

primir condição de realização. Não se trata apenas de negação de condições de 

vida, porém de expressão de potencialidade como pessoa. Se o fetichismo do 

capital em momento anterior consistia na absorção do trabalho vivo pelo morto, 

agora consiste em aniquilar a possibilidade de manifestação do trabalho vivo. 

Observe-se que não se trata de problema metafísico, pois sem trabalho, aniquila- 

se a corporalidade, manifestação da vida e substrato da força de trabalho.

Fora do contrato de trabalho, o trabalhador não é real, senão pura possibi

lidade, pois não possui condições objetivas para sua realização. Literalmente, 

afirma Henrique Dussel:
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Seu próprio ser, sua pessoa, sua corporalidade não passam de 

negatividade, de ‘pobreza’ (subjetividade econômica; não se trata a- 

qui da subjetividade hermenêutica do leitor de um texto): é a subjeti

vidade imediata de uma corporalidade sofredora, sem recursos, sem 

alimento, sem capacidade para reproduzir sua vida; ele é um pobre.206

O fetichismo aqui consiste numa inversão: o trabalho que é a substância e 

a medida do valor, não possui valor algum. No entanto, a negação, o subjetivo, 

incluindo a morte é uma possibilidade universal transformadora que tem sido res

saltada pela Filosofia da Libertação.

O capitalista, por sua vez, toma-se proprietário dos meios de vida dos pro

letários. Porém, sequer os proprietários têm o domínio sobre o capital, sendo 

apenas seus representantes cuja função é transformar mais valia em capital, 

sendo esta sua religiosa pratica diária.

Na possibilidade multiplicativa do capital, que assume e mascara o traba

lho, abre-se o capitalista ao sonho infinito do capital absoluto. Potencialmente, o 

capital iguala-se ao divino. Na prática, é a perfeição que se busca. Mas, o capi

tal é também a perfeição criadora, gerando fábricas, terras fertilizadas e concreti

zando força de trabalho. Por outro lado, tem a capacidade de multiplicar em si 

mesmo o seu valor, através dos empréstimos a juros.

200 Cf. Dussel. 1995, pp. 39-40
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Com os juros, aparentemente, é o valor que se valoriza, sem necessidade 

de trabalho. O valor aparece como sendo o sujeito de tudo:

O dinheiro se converte assim na verdadeira fonte do valor, 

ponto de concentração de toda criatividade humana, que dá vida a 

um trabalho, que por si é mecânico por natureza, e que sem essa for

ça criadora fica abandonado a si mesmo.207

O ganho a juros torna-se a forma mais elevada de fetiche. O dinheiro que 

era meio, torna-se forma originária: é dinheiro produzindo dinheiro. Em termos 

de acumulação pode, por si mesmo, dispensando o trabalhador, a mercadoria e 

as próprias máquinas, teoricamente, chegar oa infinito. Adquire, aparentemente, 

toda a autonomia, sem necessidade de contaminar-se com óleos de máquinas, 

suor de trabalhadores ou gosmas de matéria prima. E só eventualmente, e longe 

de seus países de origem, pode utilizar-se de formas inferiores para multiplicar- 

se, selecionando dentre a múltipla oferta, o trabalho vivo que deseja devorar.

A análise do fetiche conduz a um resultado diferenciado da clássica divi

são entre estrutura econômica e superestrutura política e jurídica.

As bases econômicas não pertencem só ao mundo material. Elas mesmas 

possuem uma aura sagrada resultante de projeção. Mais ainda: são projeções de 

subjetividades humanas, colocando-se em patamar análogo ao da religião.

Por outro lado, de imediato, há sincronia entre a o binômio religião e feti

che econômico.

J0' Cf. Hinkelammert, 1983, p. 58



A religião, no auge de seu poder, no seu aspecto de exclusividade e uni

versalidade buscava a todos incluir em suas fileiras, massacrando aos que lhe 

resistissem interna ou externamente; o fetiche, em sua estratégia de crescimento 

quantitativo infinito, estabelece um sistema como absoluto e de todos exige sub

missão, portanto, é universal, mas há muitos exclui dentre seus eleitos.

O Direito, por sua vez, em sociedades teocráticas é um dos elementos 

constitutivos da religião. Exatamente aquele que regula os comportamentos hu

manos como permitidos, obrigatórios ou proibidos.

Análoga é a situção de submissão do Direito na sociedade sob domínio do 

fetiche econômico: o Direito é apenas um elemento do sistema a regular e prote

ger o próprio sistema. É abstração da abstração.

Tendo seu fundamento no fetiche econômico o Direito não necessita de 

outro fundamento. Pode, por isso mesmo, banir a justificativa religiosa tradicional 

de suas fileiras. A sustentação encontra-se no fetiche.

Derruba-se, formalmente, a religião enquanto totalidade, e permanecem o 

capital e o Direito. Ambos projeções com uma única essência: subjetividade hu

mana.

Só que a sincronia teórica esbarra numa contradição real: enquanto coer

ção o Direito abarca a todos; o sistema econômico exclui a grande parte da popu

lação. Resulta que, para muitos, só resta a punição. Estabelece-se uma relação 

perversa entre indivíduo e sociedade (que se expressa pelo Estado): não há ne

nhuma reciprocidade entre exigências e benefícios. A incoerência toma-se bem
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evidente nos crimes contra a propriedade. Pune-se, por cnmes contra a proprie

dade, indivíduos aos quais nega-se o acesso à propriedade. Mas não só. Pune- 

se, também, por violação a valores, pessoas sem acesso à formação de valores 

pela carência educacional.

Sob o prisma dos excluídos, o feiticeiro a ser arremessado na fogeueira é 

a totalidade econômica excludente. A projeção objetivada, fetiche, concretiza-se 

em dupla face: econômica e jurídica. No entanto, não se sustenta pois, se 

juridicamente aparenta unidade, economicamente opera por exclusão.

Um sistema Penal só terá sustentação quando estabelecer-se coerência 

entre o binômio Direito e economia em relação aos indivíduos. Aí sim, por dever 

de reciprocidade, em correspondência a benefícios oferecidos, poder-se-á sele

cionar condutas individuais merecedoras de punição.

Por fim, parece vazia a busca de fundamento ontológico para o direito de 

punir. Cada época sustenta-se sob premissas válidas para seus contextos. No 

entanto, por exigência racional, deve-se almejar coerência entre todos os 

elementos que compõem o sistema.

5.4 Crimes contra o livre exercício dos cultos e contra o sentimen

to religioso

Os Códigos penais do período republicano de 1890 e 1940 não se identifi

cam na valoração dos crimes relacionados com a religião.
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O Código de 1890 insere-os no Título “Dos Crimes contra o Livre Gozo e 

Exercício dos Direitos Individuais” e no Capítulo “Dos crimes contra o livre exer

cício dos cultos”. Assim, destaca-se muito mais o exercício externo do culto, tipi

ficando-se “Ultrajar qualquer confissão religiosa, vilipendiando ato ou objeto de 

seu culto, desacatando ou profanando os seus símbolos publicamente” (art. 185); 

“Impedir por qualquer modo, a celebração de cerimônias religiosas, solenidades 

e ritos de qualquer confissão religiosa, ou peturbá-la no exercício do seu culto” 

(art. 186); “Usar de ameaças, ou injúrias, contra minsitros de qualquer confissão 

religiosa, no exercício de suas funções” (art. 187). E, ainda, a liberdade de culto 

dentre as liberdades políticas, liberdade pessoal, de inviolabilidade de segredos, 

de inviolabilidade de domicílio e liberdade de trabalho. Ou seja, a religiosidade e 

a religião não representam um bem jurídico autônomo como acontece no código 

penal de 1940.

Há, de fato, um deslocamento do interesse coletivo geral do código de 

1890, para individual, no código de 1940, reconhecendo-se o sentimento religio

so como um bem em si mesmo. Ou, na expressão do renomado Doutor Nelson 

Hungria, embora seja reconhecida a liberdade de crença ou não crença “é rele

vantemente útil à função cultural do Estado que os indivíduos sejam religiosos”.208

Convém aprofundar-se a análise dos crimes contra o sentimento religioso 

do Código de 1940.

208 Nelson Hungria, Comentários ao Código Penal, p. 62
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O art. 208 do código penal trata dos crimes contra o sentimento religioso 

O bem jurídico protegido, portanto, é o sentimento religioso. Mas que é o senti

mento religioso? Qual sua natureza jurídica? E mais, a terminologia sentimento, 

não é por demais íntima para tornar-se objeto de proteção?

5.4.1 O sentim ento relig ioso

Sob o ponto de vista hermenêutico, as rubricas têm considerável valor pa

ra a compreensão interna das normas. Elas expressam a intenção do legislador. 

Relaciona-se intimamente ao bem jurídico protegido. Sob a rubrica, crimes con

tra o sentimento religioso, que bem jurídico pretende tutelar o legislador? Têm 

razão os críticos ao preferirem a expressão “crimes contra a liberdade religiosa” 

ao invés da assumida pelo código?

Duas considerações serão traçadas na sequência do texto. Uma de ori

gem mais filosófica. Outra, de interpretação direta do texto legal.

A expressão sentimento não é unívoca. Tantas são as suas acepções co

mo a do verbo sentir. Pode ser ação ou efeito de experimentar sensações corpo

rais, emocionais ou passionais. Além disso, pode significar uma opinião ou pres

sentimento ou maneira de apreender uma realidade.

A filosofia moral racionalista identificou sentimento e paixão, enquanto al

terações de ânimo e inferior à racionalidade. Não parece ser esse o sentido 

empregado pelo código.
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Para autores com o Russeau o sentimento é uma forma primária de apre

ender a realidade que se contrapõe ao saber racional. Aí, sentimento aproxima- 

se da noção de faculdade que aparece ao lado da vontade e da razão.

Nessa perspectiva, pelo sentimento, pode-se conhecer as realidades não 

captáveis pela razão. A adesão a essa compreensão afasta-se do agnostidsmo 

pois afirma possibilidade de apreensão, portanto, define objeto, mesmo que não 

captável pelos sentidos ou razão.

José Ferrater Mora,209 afirma que desde os meados do século passado 

duas correntes debatem-se sobre a possibilidade de reduzir os sentimentos às 

sensações ou se são irredutíveis a qualquer outra faculdade. Na primeira hipóte

se, os sentimentos têm raízes orgânicas e, ao contrário do apetecer e do pensar, 

são subjetivamente subjetivos. Na Segunda, os sentimentos são atividades in

tencionais, enquanto voltam-se para um objeto, real ou fictício. Do reconhecimen

to da intencionalidade do sentimento, Scheler estabeleceu distinções entre sen

timentos afetivos e emocionais, classificando-os em sentimentos sensíveis, vitais, 

anímicos e espirituais.

Os sentimentos sensíveis localizam-se ou estendem-se por determinadas 

partes do corpo como dor ou prazer. Embora a sensação em si não possua in- 

tenciolidade e esteja intrinsecamente ligada ao orgânico, tem ela, equanto senti

mento, uma referência pessoal distinta do querer e do pensar que têm objeto 

mais determinados. Por outro lado, o sentimento enquanto sensação é muito

209 Cf. José Ferrater Mora. Dcionário de Filosofia. Tomo IV.



mais vulnerável à provocação que as dimensões seguintes da classificação filo

sófica.

Os sentimentos vitais são mais genéricos e dizem respeito ao organismo 

todo, estendendo-se pela unidade somática. Assim, a calma, a angústia, a en

fermidade e a saúde.

Os anímicos são menos suscetíveis à provocação humana que os anterio

res. Ao mesmo tempo que parecem fugir do controle, pertencem a um núcleo

pessoal profundo, dificilmente alterável por contingente causalidade. Desvincu

lam-se, de certa forma, dos estados físicos, transcendendo sensações. Nesse 

patamar, podem ocorrer aparentes contradições, como dor e alegria, prazer e 

tristeza, pois os primeiros pertencem aos sentimentos sensíveis e os últimos aos 

anímicos.

Por fim, aparecem os sentimentos espirituais. Esses sentimentos não pa

recem brotar do conteúdo das vivências. Referem-se aos sentimentos de si 

mesmo de ordem religiosa e metafísica. Aqui encontram-se a beatitude, o de

sespero, o remorso e a serenidade. É a sede do sentimento religioso.

Embora seja uma tendência classificar os sentimentos desde o sensível 

ao espiritual, na dimensão teórica que assume-se na pesquisa, não é este o per

curso que permite tratar-se do problema religioso. Ao contrário, entende-se que 

o religioso, sobretudo pela dimensão do feitiço, percorre todo o mundo material. 

Não é apenas a sensação limite, embora encontre nela maior intensidade, con

forme a teoria funcionalista referida na primeira parte do trabalho. Entende-se 

religião como cobrindo a totalidade, pelo menos em sua intencionalidade. A meta
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física do subjetivismo que ocorre no cristianismo é mecanismo de sobrevivência 

e submissão à totalidade econômica e não essência do fenômeno.

E, por que o Código refugia-se no subjetivismo no título que trata dos cri

mes contra a religião? Alguns motivos podem ser detectados.

O liberalismo subjacente ao texto legal põe em evidência a individualidade 

pessoal e a igualdade das diversas confissões religiosas frente ao Estado. E 

para o republicanismo cívico210 como o de Benjamin Constant, a religião é uma 

fonte crucial de virtude e responsabilidade cívica. Ao lado disso, o contexto polí

tico religioso integralista das décadas de 30 e 40 no Brasil, com fortes tons religi

osos no comando político, darão uma conotação até certo ponto romântica na 

consideração do elemento religioso. A religião mantém um patamar privilegiado 

ao ser referida como um sentimento.

O privilégio religioso na opção do legislador é enquanto sentimento. Ar

remessa o religioso ao afetivo, íntimo, pessoal, inviolável. Impossível de ser con

trolado pelos mecanismos racionais, seja das instituições religiosas, seja do Es

tado. Harmonizam-se privilégio e relatividade.

Diante da história de dominação religiosa justificava-se a afirmação do 

sentimento acima do dogma. A proteção da pessoa mais que da confissão. A- 

lém, disso, não pairam dúvidas sobre a distinção entre a liberdade protegida e a 

do Código de Direito Canônico. O problema que se vislumbra é a opção dicotô

mica claramente ideológica, estranha ao estilo agnóstico.

294

210 Ct'. Jónatas Eduardo Mendes Machado. Liberdade religiosa numa comunidade constitucional inclusiva.
p. 126
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O sentimento é termo inexato. Filosoficamente de difícil determinação. 

Como proteger o sentimento se ele pertence à intimidade? Como tomá-lo objeto 

de proteção Penal? O que pode ser protegido é o Direito de manifestação religi

osa, mesmo através de um modo de ser não verbalizado.

Além disso não é pacífica a consideração de que a religião seja um senti

mento. Para efeitos de argumentação, a partir das provas da existência de Deus, 

de São Tomás de Aquino, poder-se-ia falar em crimes contra a racionalidade reli

giosa. Religiosidade é imposição racional, da mesma racionalidade inerente a 

toda a lei. A lei irracional é insubsistente. O que se ressalva é a tomada de po

sição ideológica frente a dicotomia razão e sentimento que se traduz no título em 

enfoque.

Outro é o problema de interpretação interna no confronto entre a rubrica e 

as modalidades típicas do artigo 208. De outra forma: os tipos protegem o senti

mento religioso?

Mesmo reconhecendo a união entre sentimento e conduta religiosa indivi

dual ou coletiva, o elemento íntimo expresso no termo sentimento remete ao 

questionamento de sinceridade da relação no sujeito passivo Não é sem funda

mento a consideração, pois ainda permanecem as coações religiosas que condu

zem a manifestações farisaicas de comportamentos religiosos que não corres

pondem ao sentimento íntimo. Se o bem jurídico protegido é o sentimento, deve- 

se perscrutar se no ilícito houve agressão a esse bem, o que não condiz com a 

própria íntima inviolabilidade de consciência que se deseja proteger.

Há, ainda, a questão da coerência entre o bem jurídico protegido e as mo

dalidades típicas Sendo o bem jurídico o sentimento há que se alargar as obje-
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ções de consciência em relação ao sujeito ativo. Pelo argumento de proteção ao 

sentimento não se pode punir conduta derivada de convicção religiosa. Uma 

conduta desvalorada Penalmente pode ser expressão do mais genuíno sentimen

to religioso. A não ser que se hierarquize o sentimento religioso, retornando-se 

ao dogmatismo, não há como proteger ou punir o próprio sentimento. Ou, então, 

há que se cair no paradoxo de afirmar-se que se protege o sentimento mas não 

sua expressão.

A doutrina nacional em sua grande maioria assume a linguagem do Código 

ressaltando que a proteção é do sentimento, independentemente da religião es

colhida. E, de forma secundária, a liberdade de culto. No entanto, não se pro

nuncia sobre a rubnca. Assim Heleno Cláudio Fragoso,211Paulo José da Costa 

Júnior,212 Romeu de almeida Salles Júnior,213 Júlio Fabbrini Mirabete,214 e Damá- 

sio de Jesus.215

O Dr. Nelson Hungria, membro da Comissão Revisora do Anteprojeto do 

Código Penal, bem recomendado pelo Ministro Francisco Campos na Exposição 

de Motivos da Parte Especial, traduz a rubrica por “convicção acentuada pelo

sentimento, da existência de uma ordem universal que se eleva acima do ho-

216mem .

311 Cf. Heleno Cláudio Fragoso, Lições de Direito Penal, Parte Especial, 2, p. 279.
13 Cf. Paulo José da Costa Júnior, Comentários ao Código Penal, p. 695.

313 Cf. Romeu de Almeida Salles Júnior, Curso completo de Direito Penal, p. 301.
2U Cf. Júlio Fabrbrini Mirabete, Manual de Direito Penal, Parte especial, volum e 2, p. 63.
315 Cf. Damásio E. de Jesus. Direito Penal, Parte Especial, 3o Volume, p. 63.
310 Nélson Hungria e Romão Cortes de Lacerda, Comentários ao Código Penal, Vol VIII, p 62.
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O Doutor Régis Prado 21' retoma o conceito de Nelson Hungria banindo a 

tautologia e equiparando convicção com sentimento. As explicitações do sintag

ma não são perfeitas. Convicção é elemento racional.

É certeza oriunda de demonstração ou prova. A paixão pode envolver a 

convicção ou alguém pode estar persuadido racionalmente sem qualquer acento 

emocional. E a convicção religiosa, teoricamente possível, desde que não esteja 

acompanhada pelo sentimento, não encontra proteção Penal?

Por outro lado, o sentimento religioso, sem convicção fica excluído da pro

teção? De forma alguma o sentimento religioso, como tem sido tratado no correr 

do trabalho ora apresentado se reduz à convicção de uma ordem universal que 

se eleva acima do homem. Nem a convicção, nem acima, nem a ordem. Para 

assumir-se a expressão sentimento religioso há que abarcar-se a diversidade de 

suas expressões dogmáticas, cúlticas e morais e mesmo suas dimensões não 

elaboradas.

O renomado Penalista Magalhães de Noronha retrata a subjetividade do 

sentimento individual de religiosidade confrontando a relatividade da experiên

cias humanas com suas aspirações:

Em vão se buscará -  como muitos homens procuram -  a felici

dade no mundo exterior. Pode, por momentos, a criatura humana 

contentar-se , mas no recesso individual, nesse mundo infinito que 

cada um possui, haverá sempre intranqüilidade, existirá sempre o de

sejo de paz duradoura e permanente, que transcende os esforços do

■' Cf. Luiz Regis Prado, Curso de Direito Penal Brasileiro, volume 3, p 152.
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homem e da socidade e que só pode ser satisfeito pela religião. É es- 

se bem que a lei tutela.

Essa exemplar explicitação do bem protegido demonstra claramente a di

reção religiosa assumida pelo Código. A idéia que se apresenta encontra-se en

raizada em visão religiosa específica, que opõe este mundo de angústias a uma 

esperança trancendental que se manifesta na intranqüilidade íntima da pessoa. 

Essa visão de religião tem validade relativa, sem poder pretender abarcar a tota- 

lidde do sentimento. Está aqui presente uma certa visão dicotômica católica que 

bifurca a realidade desde a interioridade do homem. Restam desprotegidos, en

tão, os sentimentos religiosos que concentram na construção terrena material 

exterior o enfoque principal de sua compreensão de sagrado.

O problema da rubrica também é suscitado em relação aos Códigos inter

nacionais. O Código espanhol de 1983 apresenta “crimes contra a liberdade de 

consciência”. No entanto, todas as correntes doutrinárias afirmam ser um título 

falho pois “ni la liberdad es el bien jurídico tutelado en todos los tipos de la sec- 

ción ni, cuando a la libertad se alude, resulta protegida la de la de conciencia”.219

Outros autores nacionais preferem a expressão crimes contra a liberdade 

religiosa. A rubrica toma-se mais limitada. A substituição encontra fundamento 

na própria exposição de motivos do Código de 1940.

Na Exposição de Motivos da Parte especial do Código Penal de 1940, o 

Doutor Francisco Campos, justifica a separação da liberdade de culto que na

218 E. Magalhães Noronha, Direito Penal, V. 3, p 39,

219 Jorge de Otaduy, la tutela Penal dei derecho de libertad religiosa, in: Tratado de Derecho eclesiástico, p 
515
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Consolidação das Leis Penais de 1932 aparecia como subclasse dos crimes 

contra o livre gozo e exercício dos Direitos individuais, e no referido Código inse- 

re-se em título especial, com a rubrica de crimes contra o sentimento religioso, 

por considerar-se a religião um bem em si mesmo.

Embora não se negue em princípio, que a religião seja um bem em si, esse 

bem deve ser protegido em sua expressão externa, com elementos definidores 

claros e abrangentes, o que exige um certo conceito do que seja o religioso, de 

forma também objetiva sob pena de aproximar-se a pretensão estatal da mesma 

noção intimista que vasculha os corações própria das religiões.

Bem ressalta o Penalista Galdino Siqueira220 que o Estado moderno nada 

tem a ver com o sentimento religioso propriamente dito. Sua proteção Penal é 

em relação à lesão de suas manifestações. Pois, na esfera íntima, os sentimen

tos, por sua própria essência, podem estar suficientemente resguardados, inde

pendentemente de qualquer proteção coativa externa.

Só é possivel, portanto, falar-se em sentimento religioso de forma indireta. 

Através da agressão às expressões do sentimento religioso, seja de crença, fun

ção, culto ou objeto religioso. O que deve ser protegido é o Direito de sair de si 

e levar ao mundo exterior.

Em síntese, a rubrica apresenta algumas vantagens: ressalta o aspecto 

antroponômico das normas de proteção Penal da religiosidade com seu caráter 

pessoal relacionado com a primazia da liberdade em relação à verdade dogmáti

ca. Isso coaduna a diversidade de expressões com a exaltação da religiosidade.

220 Cf. Álvaro Mavrink da Costa, Direito Penal, Volume II, Tomo 11, p. 704



E, ao mesmo tempo que não concede privilégio de exclusividade para uma só 

confissão, salva a religiosidade como um bem em si, que merece destacada pro

teção.

Em contrapartida, padece de limitação por não abranger a religiosidade em 

sua totalidade. Considera-a um sentimento, quando pode ser convicção racional. 

E, além disso, ao utilizar-se de uma expressão intimista, torna impossível averi

guar sua caracterização como um bem jurídico específico merecedor de proteção 

Penal.

5.4.2 Natureza ju ríd ica  do bem protegido

O sentimento religioso, contrapõe-se a noção monística do Direito hebreu 

antigo de exclusividade de um sistema com identificação nacional e oposição aos 

sistemas diversos. Não se confunde outrossim, com o conceito Canônico de li

berdade da igreja, que se refere ao livre exercício jurisdicional e de ministério 

eclesiástico. Ambos situam-se no âmbito teológico e têm como pressuposto um 

Direito decorrente da verdade dogmática.

O sentimento religioso protegido Penalmente não é só o que se insere na 

concepção de primazia das liberdades humanas: liberdade de expressão, de as

sociação, de manifestação, ensino e aprendizagem. Ele tem um privilégio 

específico ao ser considerado um bem em si e, portanto, merecedor de um título 

própno no Código Penal de 1940.
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No entanto, esse bem em si tendo o sentimento como seu ponto de unida

de, correlaciona-se com a diversidade das confissões e sua igualdade perante 

o Estado.

Na determinação Penal subjacente, ao Estado não compete hierarquiza

ção religiosa, no sentido de qualificá-las em termos dogmáticos como mais ou 

menos consistentes ontologicamente. A hierarquização conduziria, inevitavel

mente, a um novo monismo pela característica intrínseca de exclusividade ineren

te a todas as religiões. A inclusão de uma, excluiria todas as outras. De outra 

parte, o sentimento tem que ser entendido de forma suficientemetne ampla para 

não excluir preconceituosamente manifestações oriundas de legítimo sentimento 

mas que divergem do leque das religiões institucionalizadas. Exige-se do ente 

estatal, uma indispensável autonomia das esferas religiosas, própria de um sis

tema dualista, conforme referências anteriores.

Mas, o sentimento religioso necessita de proteção Penal?

Admitir que sim, significa afirmar que é um bem sob ameaça.

De fato, a religião historicamente aparece como um campo de coerção e 

discriminação, incompatíveis com as liberdades individuais. O exclusivismo reli

gioso ou mesmo o escárnio do descrente podem agredir a liberdade de consciên

cia e de manifestação individual.

Convém aprofundar os específicos limites de proteção Penal retratados 

pelo dístico sentimento religioso.

Em primeiro plano, a proteção Penal apresenta como sujeito passivo o in

divíduo em sua religiosidade. A modalidade típica é o escamecimento por motivo 

de crença ou função religiosa.
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A crença não é tomada em sentido cristão, onde crer significa aderir a 

dogmas em geral mas, sobretudo, à pessoa de Cristo em sua mensagem, vida, 

ressurreição e divindade. Esse tipo de compreensão da crença pressupõe seu 

objeto: Deus. Exige que se aceite fatos e verdades porque Deus os revelou e 

que se manifestou historicamente na pessoa de Jesus Cristo.221 Insere-se, por

tanto, em contexto teológico, no qual a verdade institucional objetiva oferece-se e 

sobrepõe-se à consciência individual. Mas, distingue-se também da verdade ob

jetiva de qualquer dogma, ou confissão.

A doutrina às vezes incorre em imprecisões. O Doutor Paulo José da Cos

ta Júnior define crença como a “fé que se tem em determinada religião, cujos 

mandamentos são aceitos e respeitados”.222

A crença não se vincula necessariamente a determinada religião.

Na época atual o sentimento religioso individual que adquire conformação 

de crença, com muita freqüência, manifesta-se sem os liames da institucionaliza

ção religiosa. São pessoas que crêem e até possuem ética subjetiva religiosa, 

mas que não têm uma religião. Além disso, na visão dicotômica ocidental, uma 

das bifurcações comuns é a crença sem prática. Portanto, os mandamentos, que 

pertencem à ética, não têm união inconsútil com a crença. E, por fim, tecnica

mente, no conceito fenomenológico da religião, os mandamentos pertencem à 

moral e não à crença.

O Doutor Heleno Cláudio Fragoso também conceitua a crença. Segundo o 

doutrinador, “crença religiosa é a fé ou convicção em relação a Deus ou à vida

2:1 Cf. Cassiano Floristán Samanes e  Juan-José Tamavo-Acosta. Dicionário de conceitos fundamentais do 
cristianismo.
222 Paulo José da Costa Junior, comentários ao Código Penal, p 695.



sobrenatural” .223 Esse conceito possui maior exatidão. Vincula crença religiosa 

com convicção e a distingue de outras crenças possíveis. Quanto ao objeto da 

crença determina-se como sendo Deus ou a vida sobrenatural. Aqui reside a li

mitação do conceito. A crença religiosa, embora tenha em muitas religiões seu 

centro na vida sobrenatural e Deus, pode ser imanentista e naturalística. Portan

to, a transcendentalidade inerente ao divino e da vida sobrenatural, não são ele

mentos suficientes para abarcar o conceito de crença religiosa em toda a sua 

extensão por ser elemento ausente em algumas convicções religiosas. Pode 

citar-se como exemplo o Jainismo que nega a existência de Deus e considera o 

mundo em progresso inerente à matéria.224 Apesar disso, seus seguidores vivem 

uma das formas mais radicais da religiosidade: a vida monástica.

O Doutor Nelson Hungria expressa de forma abstrata e abrangente seu en

tendimento sobre a crença ao defini-la como “a fé, a convicção da verdade de tal 

ou qual doutrina acerca da divindade ou poderes sobrenaturais”.225

Embora não seja novo, o conceito do Revisor do Anteprojeto do Código ar

ticula com bastante exatidão o significado de crença. Para traduzi-lo utiliza-se de 

do termo fé e convicção da verdade. A substituição, no entanto, esclarece mas 

não resolve o problema. Substitui-se uma incógnita por outra: a crença por fé. E 

fé é de tão difícil explicitação quanto a crença. No entanto, tem a qualidade de 

remeter diretamente à subjetividade humana e aí encontrar-se com a consciência 

individual em seu sentido primário, autônomo e não necessariamente ligado ao

223 Heleno Cláudio Fragoso, Lições de Direito Penal, Parte especial 2, p. 280. 
24 Cf. Waldomiro Piazza, religiões da humanidade, pp 265-266  

2 2 >  Nelson Hungria, Comentários ao Código Penal, Vol. VIII, p 70.
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conhecimento racional. Para coplementar esse sentido de crença, acrescenta-se 

a convicção da verdade. Aí abarca-se o elemento racional, pois, convicção de

corre de elementos probatórios avaliados pessoalmente.

A fé e a convicção dizem respeito, na expressão do autor, à doutrina. 

Perfeita a sintonia de crença com doutrina para os sistemas religiosos elabora

dos. Neles a crença diz respeito diz respeito ao subjetivo frente a um conjunto 

teórico de princípios considerados verdadeiros. É criação e assimilação individual 

de conteúdo religioso.226

Mas, assumindo-se coerentemente a crença como ligada à doutrina, onde 

fica a moral? Seria indiferente ao Direito Penal o escamecimento por motivo de 

moral religiosa? Não seria mais exato falar-se em “escarnecer de alguém publi

camente, por motivo de crença, moral ou função religiosa”? Não se estaria pro

tegendo a convicção e se deixando ao abandono a conduta?

Na previsão Penal, claramente distinguem-se os elementos constitutivos 

da doutrina, do rito, além das funções e objetos sagrados. Já houve posiciona

mento anterior sobre a irredutibilidade da crença à moral. Como ao Direito o que 

interessa é o comportamento externo, a expressão e só indiretamente a interiori

dade, a questão aparece neste momento de forma invertida: pode, concretamen- 

te, a moral subsumir-se na crença?

30 Cf. François Houtart, Religião e modos de produção pré-capitalistas. p 241



A proteção da crença não encontra limites. Cada qual pode ter a fé ou a 

convicção conforme o comando de sua íntima subjetividade sem qualquer impo

sição heterônoma. O comportamento também merece ampla proteção. Mas, ao 

contrário da crença requer fronteiras determinadas sob pena de incompatibilizar- 

se com a convivência social. Neste sentido, embora não haja precisão na lingua

gem do Código, a hermenêutica não encontra maiores problemas, pois pela lógi

ca, o menos pode incluir-se no mais sem sofrer prejuízos. Não há dano nenhum 

à moral religiosa, sob o parâmetro da liberdade, de ser ela incluída na expressão 

da crença. Por isso, embora em conformidade com os elementos constitutivos da 

religião tome-se mais exato incluir-se na conduta típica de forma expressa uma 

referência ao escarnecer por comportamento moral religioso, a formulação do 

Código, por pressuposto de coerência entre crença e conduta, não carrega maio

res problemas hermenêuticos ao incluir a moral na crença.

No aspecto individual, protege-se também a função religiosa. A explicita

ção do significado de função religiosa apresenta menor dificuldade que o de 

crença. Mas, se a moral religiosa é no Código entedida como incluída na crença, 

por que não se mantém a mesma lógica em relação à função? A mesma suposi

ção pode ser admitida aqui que acolá: se a conduta moral decorre da fé e da 

convicção, não seria de muito mais se supor que dela decorre a função?

A proteção da função religiosa contextualiza-se numa visão funcional de 

sociedade na qual os estados ou ministérios emergem num panorama hierárqui

co. Ao Estado interessa a organização e a visibilidade concreta que se persona

liza em autoridades religiosas. Além da preservação da religião em si mesma, o 

respeito às funções religiosas pela compreensão de interdependência institucio-
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nal implica em preservação de hierarquias profanas como as estatais. Protegen

do-se as funções religiosas, preserva-se as diversas funções na organização ci

vil.

Na linguagem do Código, bem esclarece Nelson Hungria, função é o “mi

nistério ou estado assumido por quem participa da celebração de um culto ou 

organização religiosa”.227 Portanto, a função pode ser cúltica ou de participação 

na estrutura religiosa.

A função dá visibilidade à crença. Por ela manifesta-se a fé e a convicção 

do sujeito passivo. Ao lado disso, pelas funções religiosas protege-se a organi

zação religiosa. Na função, embora com sujeito individual, dá-se a passagem do 

individual para o coletivo, pois só existe função em contexto social. Pode dizer- 

se ainda, pela função passa-se da religiosidade para a religião, do individual para 

o coletivo. Proteger a função é proteger o indivíduo que exerce o cargo, mas 

também a concretização institucional da religiosidade.

Falar-se em função pessoal da religião remete a uma visão de função so

cial da religião na sociedade. Essa faceta ideológica é bem destacada pelo Dou

tor Nelson Hungria nos comentários preliminares dos crimes contra o sentimento 

religioso. Ressalta o doutrinador que a religião é como um dos mais relevantes 

instrumentos no governo social do homem. Refreio dos instintos e facilitador da 

civilização. Ainda nas palavras do jurista, “o que a razão faz pelas idéias, a reli

gião faz pelos sentimentos".228 E acentua que o papel decisivo da religião na so

22 Nelson Hungira, Comentários ao Código Penal. Vol. VIII. p 70.
228 N elson Hungria, comentários ao Código Penal, Vol. VIII, p. 65.



ciedade encrusta-se na aceitação da fundamental diferença entre corpo e alma, 

espírito e sangue, sobre o que repousa uma escala coerente de valores como a 

proposta por Scheler, anteriormente mencionada. Religião é civilização, refreio 

de egoísmo, referencial transcendental do bem, da beleza e da moralidade.

Pela nobreza da função social a proteção jurídica abarca as dimensões co

letivas da religião. E isso não apenas como extenção da liberdade individual, 

mas por ser um bem em si mesmo. Quem escarnece de alguém por motivo de 

função religiosa, demonstra não só desprezo ao indivíduo que exerce a função, 

mas à sua fé, ao poder ou ministério que exerce. Repita-se, ultraja o indivíduo e 

a religião.

O sujeito passivo do escárnio por função religiosa é o indivíduo que exerce 

um ministério ou assume um estado no culto ou organização religiosa. É pessoa 

determinada, não sendo necessário que o escárnio seja facie ad faciem ou du

rante o exercício do ofício, mas só se caracteriza se o ultraje for por motivo da 

função religiosa.

Portanto, requer-se do sujeito ativo o dolo específico de escarnecer por 

motivo de crença ou função religiosa e consciência da publicidade. Ou, “intuito 

manifesto de ofensa pública ao sentimento religioso alheio”.229

Se pela função dá-se a inserção da crença individual na estrutura coletiva, 

no caso de impedimento ou perturbação de cerimônia ou prática de culto religio

so adentra-se com profundidade na dimensão coletiva da religião.

307
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Na expressão do Código Penal, a modalidade típica consubstancia-se em 

impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso. Existe diferença 

entre cerimônia e prática de culto?

A cerimônia tem caráter ritual e é expressão externa da relação coletiva 

com a divindade ou poderes naturais ou sobrenaturais. O ato de culto, também 

coletivo, é menos formal que a cerimônia. No entanto, os doutrinadores parecem 

entendê-los como bastante similares e em sua exemplificação não se constata 

uma distinção essencial. Em ambos pode requerer-se ou não a presença do 

legítimo ministro, entendido como alguém com função institucional previamente 

determinada e, além disso, o local da sua celebração não necessariamente deve 

ser no cláustro dos templos.

Assim, ao contrário da afirmação do eminente Doutor Maynnk da Costa as 

cerimônias ou práticas de culto, não exigem, para abrigarem-se na proteção pe

nal que se realizem com a assistência de um ministro do culto, em lugar a ele 

destinado.230 O sentido do Código é mais abrangente. Cerimônia, como bem 

explicita o Doutor Nelson Hungria, “é qualquer dos atos externos e regulares do 

culto”231, exigindo, apenas em algumas delas que se tenha o ministro do culto, 

como no caso da missa, por exemplo. Em outros, como na via sacra, citada pelo 

prórpio Doutor Hungria, a presença do ministro do culto é desnecessária. Menos 

necessária ainda é a presença do ministro nas práticas religiosas, como na lição 

de catecismo.

230 Cf. Álvaro Mavrink da costa, Direito Penal, Parte Especial, V. II, Tomo II.
231 Nelson Hungria, Comentários ao Código Penal, Vol. VIII, p 71
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Sobre o local do culto, a afirmação também não pode ser peremptóna. 

Normalmente, os atos de culto realizam-se em templos. Mas Há atos externos, 

como as procissões, ou mesmo danças ritualísticas que nem por isso perdem sua 

essência de atos de culto religioso. E, desde que não atentem á ordem pública e 

aos bons costumes, encontram-se elas abrigadas sob a proteção Penal.

Trata-se de crime doloso, independentemente do fim específico do agente, 

que se consuma com o impedimento ou perturbação da cerimônia ou ato de culto.

A terceira modalidade típica prevista no artigo 208 é o vilipêndio público de 

ato ou objeto de culto religioso. Corresponde à profanação canônica, desde que 

pública, na modalidade de desprezo à fé. Não inclui a profanação por supersti

ção. Nem diz respeito, diretamente, ao sacrilégio que é um desvio de finalidade 

no uso das coisas sagradas.

Vilipêndio é ultraje, desrespeito e desprezo que se manifesta publicamen

te por palavras, atos ou escritos. É crime doloso, desde que com finalidade es

pecífica de ofender o sentimento religioso simbolizado nos objetos ou atos de 

culto. No caso de atos admite tentativa.

A pena é altremativa de detenção de um mês a um ano ou multa e haven

do emprego de violência é aumentada de um terço, sem prejuízo da correspon

dente à violência. Em conformidade com a Lei 9.099/95, são considerados cri

mes de menor potencial ofensivo e sujeitos à suspensão condicional do proces

so



310

5.4.3 Extensão e limites da liberdade religiosa

A Constituição Federal de 1988 garante a inviolabilidade de consciência e 

de crença, o livre exercício dos cultos religiosos e a proteção, na forma da lei, 

dos locais de culto e sua liturgia e veda qualquer privação de Direito por motivo 

de crença religiosa. Os limites, portanto, da liberdade religiosa, são os impostos 

pela lei.

Código Penal e Constituição Federal, portanto, encontram-se em sintonia, 

como necessariamente deve ser. Ambos correlacionam duas dimensões da li

berdade religiosa e sua proteção: individual, de consciência e sentimento, e a 

coletiva que se expressa em cultos e liturgias. Desenvolve-se a seguir alguns 

indivcativos da extensão da liberdade religiosa individual e coletiva, enquanto 

liberdade das confissões religiosas, e busca-se traçar alguns parâmetros de limi

tes do aspecto da liberdade em enfoque.

A liberdade religiosa em sua dimensão individual em seu foro íntimo deve 

ser protegida de qualquer imposição externa, estatal ou das próprias confissões 

religiosas. Como afirma Jônatas Eduardo Mendes Machado,232 as opções religi

osas estão no domínio da essência íntima e pessoal do homem. Adentra-se ao 

âmbito da liberdade negativa, por não estar restrita a quadros conceituais e teo

lógicos determinados. Toma-se uma prerrogativa inalienável da personalidade 

devendo, nesta dimensão, o Estado ausentar-se de qualquer interferência coativa 

ou diretiva. E, de forma muito mais evidente, de qualquer opção ou restrição con-

232 Jónatas Eduardo Mendes Machado. Liberdade religiosa numa comunidade constitucioanl inclusiva, p
220 .



fessional. Implica, também, na ampla possibilidade de reversibilidade das op

ções de fé, devendo sempre estar em aberto o caminho da conversão ou afasta

mento religioso individual.

A liberdade de crença não parece produzir problemas jurídicos, pois en- 

contra-se constitucionalmente protegida no capítulo dos Direitos individuais e 

coletivos e a sociedade liberal tende teoricamente a tomá-la o mais abrangente 

possível. Mas, de nada valeria proteger-se uma intimidade abstrata, se a ela não 

viesse aliada a proteção da conduta religiosa, até pela unidade entre convicção e 

conduta. Separá-las, deturpa o sentido Penal e constitucional que transita exa

tamente entre as duas dimensões.

Positivamente, a união presumivelmente inconsútil entre convicção e con

duta conduz à obrigação estatal de equidistância das confissões e preservação 

de múltiplas condutas religiosas frente ao panorama da diversidade marcante 

que eclode desde a década de 70. Tantas as crenças, tantas as condutas a se

rem preservadas, mesmo as menos convencionais, na perspectiva de reserva de 

intimidade e expressão do sentimento.

A liberdade de conduta implica na liberdade de divulgação seja através de 

tradicionais métodos missionários ou modernas técnicas de persuasão comuns 

aos diversos meios de comunicação social. Essa possibilidade deve ser protegi

da sobretudo nas confissões minoritárias, exatamente aquelas para as quais vol

tam os preconceitos por contrariarem uma noção de sociedade globalmente es

truturada. Isso significa o Direito ao proselitismo, tantas vezes vedado pela legis

lação nacional e estrangeira sob o manto das mais diversas acusações. Na pre

servação desse Direito deve imperar, no mínimo, o princípio da tolerância.



O culto é, normalmente, comunitário. No texto do Código fala-se em ceri

mônia ou prática de culto religioso. Bem esclarece o Doutor Heleno Cláudio Fra

goso233 que cerimônia é a forma exterior do culto e a prática qualquer outra ativi

dade religiosa que se relacione com o culto, como a oração, por exemplo. Embo

ra não explicite, a oração referida é a coletiva. Mas existem atitudes religio

sas234, como prece, sacrifício, confissão, peregrinação e meditação com dimen

são cúltica enquanto dizem respeito diretamente à relação entre o sagrado e o 

humano que podem ser práticas individuais.

A prece é um fenômeno de comunicação e vincula-se à linguagem humana 

utilizando-se de gestos e palavras. Os gestos podem ser sóbrios ou dramáticos e 

as palavras espontâneas, recitadas ou cantadas. E, em geral, assume um dos 

três sentidos: invocação, súplica ou ação de graças.

O sacrifício, do latim sacrum facere, tomar sagrado, sem dúvida é uma das 

faces da religião que merece especial proteção e cuidado por parte do Direito. É 

uma das formas de expressão religiosa individual ou coletiva, presente nas mais 

diversas culturas. Entre os romanos significava separar algo para o serviço dos 

deuses ou ritos nos quais se ofereciam bens materiais aos deuses como frutas, 

líquidos ou aniamis e podiam ser cruentos ou incruentos. Entre os guarani o sa

crifício mais significativo era o da antropofagia conforme descrita no primeiro ca

pítulo. No Judaísmo passou-se do sacríficio humano, como no caso de Abraão, 

ao símbolo pascal do cordeiro. No cristianismo atual tem elevada elaboração 

metafísica e caracteriza-se como incruento.

333 Heleno Cláudio Fragoso, Lições de Direito Penal Parte Especial, p. 281.
' '  Waldomiro Piazza, Introdução à fenomenologia religiosa, Petrópolis, Vozes. 1983.
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Outro direito decorrente da proteção do sentimento religioso é o da confis

são dos pecados que decorre do sentimento de temor que desperta o sagrado 

frente à indignidade humana por sua inerente fraqueza ou desvio de conduta mo

ral. Não se pense tratar-se de fenônomeno restrito. Está presente desde as reli

giões das antigas Mesopotâmia e China, como no Judaísmo e cristianismo. Pode 

dar-se diretamente com o sagrado ou por ministro intermediário.

A peregrinação é a visita a um lugar sagrado por motivo histórico ou hiero- 

fânico. Assim, Belém, Meca ou Aparecida. No lugar sagrado integram-se as di

mensões humanas e divinas. Supõe-se além da preservação do local sagrado, o 

Direito ao deslocamento do fiel acompanhado, muitas vezes, de um aparato sim

bólico religioso.

A meditação que pode implicar em alta racionalização, afastamento do 

mundo e concentração do espírito. Pode criar personagens religiosos bem distin

tos do comum dos homens. Expressa-se em reflexão, contemplação e, de forma 

mais rara, em êxtase.

Por fim, há uma decorrência da liberdade religiosa que contrapõe-se ao 

exposto sobre as atitudes religiosas. A religião pertence à esfera privada. Inclui- 

se na reserva de intimidade pessoal. Por isso não pode estar sujeita à exposição 

pública, sendo Direito pessoal abster-se de falar sobre as convicções religiosas 

íntimas oponível a entidades públicas e privadas.

Outra é a dimensão coletiva da liberdade religiosa no sentido das confis

sões enquanto titulares de Direitos, liberdades e garantias.

É tarefa árdua separar-se o individual e o coletivo ao tratar-se de religião. 

No entanto, histórica e sociologicamente constata-se que a religiosidade expres
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sa-se coletivamente. Daí, a aplicação do Direito constitucional de associação, 

com extensão do Direito individual ás pessoas coletivas na proteção de interes

ses religiosos.

A liberdade associativa religiosa desvincula-se da liberdade da Igreja em 

sentido exclusivista e abarca as mais diversas formas de associação religiosa e 

tem um de seus pilares no Direito de auto-organização. Significa um Direito de 

não intervenção dos poderes públicos na organização intema dos órgãos institu

cionais e, mais que isso, a proteção de ingerências que atentem contra a sua au

tonomia.

Além de auto-organização, as confissões religiosas têm o Direito de auto

determinação. Pela autodeterminação as confissões religiosas assumem caracte

rísticas de sociedade perfeita, conforme teoria já aventada ao tratar-se do Direito 

Canônico. Como sociedade perfeita, entendida como uma totalidade, abarca en

tre seus Direitos o de autocompreensão, auto-organização, auto-administração, 

autojurisdição e autodissolução.

Mas, a liberdade religiosa é absoluta? A resposta é negativa. Ela encon

tra limites determinados.

A própria Constituição Federal estabelece um limite bem determinado: a 

legalidade. Essa limitação deve ser mais administrativa e menos Penal. Frente 

aos limites da liberdade religiosa deve vigorar intensamente o princípio Penal de 

intervenção mínima. Quando as possibilidades de outros ramos do Direito, no 

caso especialmente o Administrativo, é que deve recorrer-se ao poder incrimina

dor do Estado.
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A tutela Penal estabelecida no Código de 1940, vai até a fronteira da or

dem pública e os bons costumes. No entanto, a partir do comentário dos limites 

nota-se discriminação religiosa que não mais corresponde á liberdade dos dias 

atuais. O distinto comentarista Nelson Hungria, coloca entre os cultos não prote

gidos o da “seita dos mórmões”235sendo que atualmente essa manifestação reli

giosa está presente em todo o Brasil com intensa atividade cúltica e missionária. 

Mas, o mesmo Doutor Hungria não deixa demonstrar sua rejeição ao espiritismo 

por suas “práticas curandeiras”, e juntamente com autores mais recentes, contra 

a macumba,236 manifestação de origem banto, aliada a influências indígenas e do 

catolicismo popular e, portanto, com os requisitos aptos para ser vista preconcei

tuosamente.

O Doutor Álvaro Mayrink da Costa apresenta hipótese mais severa que o 

Direito Canônico ao apresentar culto que não merece proteção estatal.

Diz o autor que a “cerimônia realizada por um padre interditado ou sus

penso ou por um falso sacerdote não tem abrigo na tutela Penal” .237 Se o concei

to de falso sacerdote é difícil de ser estabelecido, pois existem critérios divergen

tes entre Igreja Católica Brasileira e Apostólica Romana, afirmar que o culto de 

sacerdote interditado ou suspenso não encontra abrigo Penal, é ir longe demais, 

quando se considera que a própria Igreja católica Apostólica Romana põe a or

denação, condição para realização válida de um culto (missa), entre os sacra

mentos indeléveis. Sendo um culto teologicamente válido, desde que não fira

235 Nelson Hungria, Comentários ao Código Penal, V. VIII, p 73.
■3o Paulo José da costa júnior, Comentários ao Código Penal, p. 696.
23 Alvaro Mayrink da Costa, Direito Penal, Parte especial, Volume 11, Tomo II, p. 704.



outros limites legais, entende-se que merece toda a proteção estatal enquanto 

manifestação do sentimento religioso.

De outra parte, no sentido oposto a um certo preconceito religioso expres

so na doutrina, questiona-se sobre a suficiência da tutela Penal frente às novas 

manifestações religiosas.

Não há dúvida que o religioso insere-se no contexto geral do Código Penal 

também em relação às condutas reprováveis. Assim , as infrações penais não 

são destituídas de sua caracterização por serem cometidas por pessoas investi

das de autoridade religiosa ou no ambiente onde é expresso o sentimento religio

so. Sejam crimes contra a pessoa, o patrimônio ou os costumes. Mas, os novos 

movimentos religiosos trazem consigo formas de ser e agir que atentam especifi

camente sobre bens jurídicos já consagrados. A questão que se coloca concre- 

tamente é se os tipos penais são suficientes ou se existe lacuna Penal para pro

teção do sentimento e libedade de expressão religiosa.

Nessa direção encontram-se o proselismo, muitas vezes com técnicas de 

coerção psicológica e a verdadeira tirania que deteminados movimentos passam 

a exercer sobre seus adéptos. A problemática agrava-se ao considerar-se cama

das de população excluídas economicamente e com baixa formação crítica frente 

a poderosos meios de comunicação e faustosas promessas econômicas, sociais 

e espirituais.

Há também movimentos que privilegiam seguidores jovens e os submetem 

a formas de vida completamente diversos aos da sociedade em geral, com hábi

tos capazes de alterar de forma radical a maneira de ser e agir.
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Seria o caso de criar-se tipos penais, como já existe no Código Penal es

panhol, contra o proselitismo ilegal, ou contra a coerção psicológica religiosa, 

muitas vezes até denominada de lavagem cerebral?

Permance-se fiel ao princípio da intervenção mínima e hermenêutica glo

bal, reafirmando-se que o sentimento religioso e seu corolário, a liberdade religi

osa, encontram suficiente tutela Penal nos ditames do atual Código, requrendo- 

se especial cuidado no âmbito administrativo e de aplicação do aparato já 

estabelecido.

O outro aspecto é aquele para o qual alerta a teoria do fetiche: a religião 

como mercadoria e que transforma o ser humano em instrumento do capital. A 

religião e seus símbolos não seriam, nesse sentido, mais nobres que o carvão o 

chumbo, ou armas de guerra, por exemplo. Com uma agravante: com seu aspec

to similar ao capitalismo, com sua totalidade excludente, pode tomar-se ela 

mesma fomentadora de um mercado bélico, tanto interno como extemo, que nada 

tem de humanizador. Assim, na diversidade, todas serviriam o único grande ído

lo, o capital.

Conclusão

Ao afirmar-se que o mundo religioso do código canônico refugia-se na sub

jetividade anímica, poder-se-ia imaginar um direito penal centrado em aspectos 

objetivos na consideração da religião. No entanto, o refúgio subjetivo não isenta 

o Código de 1940. Neste, o sentimento religioso adquire estatuto de bem jurídico
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O subjetivismo na rubrica constitui exceção no conjunto do código. Mas 

encontra-se coerente com a visão positivista que se inculca no texto legal. Para o 

positivismo existe uma estrutura de ordem na natureza humana que subordina a 

razão ao sentimento. O espírito ao coração. Do sentimento deve emergir o edifí

cio religioso com características universais, garantia de uma humanidade alicer

çada no altruísmo.

A proteção da crença, função, cerimônia, culto ou objeto, embora contem

ple a diversidade, tem seu referencial no sentimento. Aponta-se para uma unida

de na diversidade. Mas, unidade que se fundamenta em dicotomia, razão e sen

timento. Portanto, unidade que ancora-se em uma parcialidade. Penalmente, as

sume-se compreensão segmentada do ser humano e restrita função da religião.

Nos crimes contra o sentimento religioso corrobora-se a hipótese da parci

alidade jurídica e religiosa. Se em outras rubricas ressoa a racionalidade metafí

sica, nesta a alma enquanto sentimento e coração.
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CONCLUSÃO

No transcorrer da investigação perseguiu-se objetivos em dois níveis: um 

teórico sobre o contexto e a justificativa da punibilidade; outro de apreensão de 

conteúdos relacionados às infrações religiosas em culturas e épocas diferentes.

No encalço do primeiro, verificou-se que em contextos de totalidade religi

osa a punição integra-se na reciprocidade social, e econômica e mística. Mas, 

isso não acontece sem muitas contradições, nas quais a criação de delitos inte- 

gra-se em um circunscrito imaginário que não deixa de causar espanto quando 

submetido à consideração racional.

Nesse sentido a feitiçaria toma-se uma infração protótipo. Relacionada à 

idolatria, ao ser furioso ou, na totalidade oscilante do cristianismo, ao demônio 

que se opõe ao sagrado, constitui-se em uma das mais fantásticas criações 

humanas, com conseqüências freqüentemente horrorosas.
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Mas, o feitiço transmuta-se das sociedades pré-capitalistas à capitalista. 

Não que o feitiço, como manipulação de forças superiores para fins empíricos 

deixe de existir. O que se afirma é que engendra-se, da mesma forma que na 

cultura guarani havia um ser furioso em oposição à generosidade comunicativa, 

que no judaísmo do Pentateuco pensava-se a idolatria vinculada ao estrangeiro, 

que no cristianismo medieval combatia-se a bruxaria como concubina da mais 

radical fonte do mal, portanto, totalidades em oposição, uma nova totalidade ex- 

cludente, denominda fetiche da economia. Só que essa totalidade excludente é 

bem mais real que as anteriores e mais se aproxima da religião que de seu inver

so.

Além disso, essa totalidade exdudente não elimina o Direito ou a religião. 

Ambos sobrevivem e como totalidades que o são, refugiando-se nas infrações em 

enfoque, numa metafísica da subjetividade, abstraindo-se de mediações sociais e 

econômicas.

Privilegiar a infração religiosa da feitiçaria, mantendo-a como protótipo in

clusive após a constatação de seu desprendimento do religioso institucional, não 

seria extrapolar o âmbito da pesquisa?

A resposta é negativa por considerar-se a filosofia e a teologia como sen

do reflexões sobre a totalidade e também a interpenetração das instituições soci

ais, como religião, economia e Direito. E é nessa interpenetração que pode ser 

pensada a criação de delitos e sua punição

Por outro lado, resta a convicção de que o problema da criminalidade só 

pode ser pensado de forma integrativa. Não se pode esperar valoração, sem a



formação de valores. Não se pode exigir eficazmente respeito a bens jurídicos, 

sem que os relacionados ao próprio agente encontrem-se garantidos.

Não que se tenha a utopia de uma sociedade sem criminalidade. Apenas, 

com criminalidade normal, sem situação de verdadeira guerra interna, sem ban

deiras definidas e sem ideologias como a que ocorre no Brasil. É a guerra do 

absurdo na qual não há vitoriosos, apenas vítimas.

Outra é a consideração específica. São quatro capítulos cujo intinerário é 

constituído pelas infrações concernentes à religião. Três deles teonômicos e um 

que por consideração diacrônica oscila da teonomia à antroponomia. Trata-se de 

elaboração de conteúdos fiéis a cada contexto cultural.

Em todos os contextos teonômicos o que impera é o poder da verdade que 

a todos se impõe. Seja uma verdade mítica, no caso dos guarani, seja uma ver

dade com fundamentação histórica, no caso do judaísmo mosaico, ou dogmática 

para o cristianismo.

É só na sociedade de vertente liberal que a religião e suas infrações são 

submetidas ao critério subjetivo, de valor pessoal e liberdade individual. Histori

camente, é espaço temporal muito breve, requerendo ainda cuidados para sua 

preservação. Há ainda que se temer que ao lado do absolutismo econômico pos

sa ocorrer um absolutismo religioso. Ou, que pelo abuso da liberdade das religi

ões, sacrifique-se o sentimento e a liberdade individuais.

É possível indicar algum critério genérico de aplicação do Direito de punir 

para o mundo antroponômico?
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A resposta é positiva; Se no teonomismo ascilante a pena situa-se em 

contraditória reciprocidade, critério válido de justiça, sem se omitir o político, de

ve-se pleitear uma hermenêutica interdisciplinar e globalizadora.

Mas, em se tratando de crimes contra o sentimento religioso, a herme

nêutica globalizadora não pode ultrapassar os vínculos substanciais de caráter 

negativo, como limites de intervenção, sob pena de sacralização atentadora à 

secularização almejada pelo próprio sistema antroponómico.

Em termos positivos, a reciprocidade deve ser estabelecida a partir da 

sustentação e efetivação dos direitos fundamentais do cidadão previstos nos 

coerentes e integrados estatutos legislativos. E a aplicação concreta do direito 

de punir, observando-se o princípio de intervenção mínima, precedida e acom

panhado pelos direitos fundamentais consubstanciados no próprio sistema ju

rídico.

Mas, o resultado da pesquisa exige mais que isso. Até pela exemplaridade 

dos processos inquisitoriais formalmente consistentes, é preciso fomentar-se 

constantes transformações estruturais e formação de agentes sábios e críticos.

Também, conclui-se que não há sociedade sem crimes. A luta contra a 

criminalidade, em diferentes conformações, é uma constante histórica. Isso 

permite pensar que, em termos de sociedade brasileira, deve-se pugnar pela 

superação da perversa conjugação exlcusão e marginalidade não apenas por 

motivos sociológicos mas, também, de filosofia jurídica. Porém, os limites utópi

cos não conduzem a uma terra-sem-males. Apenas, para uma criminalidade me

nos absurda em termos estatísticos e que não se auto-legitime pela incoerência 

no sistema de reciprocidade.
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