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 Resumo 

 

No amplo campo do Direito, delimitamos para nossa pesquisa o tema Religião e Direito. A 

pergunta central busca saber se nos rituais do direito processual atual podemos encontrar 

permanência, semelhanças e até identidade com os rituais religiosos, com especial referência 

ao Tribunal do Júri. Em busca de resposta elaboramos uma pesquisa histórica que mediante 

referenciais da antropologia e sociologia demonstrou-se que o Direito nasceu no berço da 

Religião e nele permaneceu até a modernidade com o advento da separação entre Igreja e 

Estado e a secularização da sociedade, ocasião em que adquire sua autonomia na prática em 

geral e no âmbito processual. Entretanto, apesar da separação, a pesquisa busca demonstrar 

que nos rituais atuais do judiciário, em especial nos rituais do Tribunal do Júri, no contexto 

brasileiro, permanecem semelhanças e até identidade com os rituais religiosos que desde a 

Idade Média integraram e inspiraram a prática do Direito em geral e peculiarmente no 

Tribunal do Júri. Para trabalhar esta posição foi feita uma observação de campo em um 

Tribunal do Júri e se recorreu a teóricos que trabalham a ritualística religiosa no âmbito da 

fenomenologia da religião e outros que sustentam a permanência dos rituais religiosos nos 

rituais do processo jurídico. 

 

Palavras- chave: Religião; Direito; Rito; Rituais; Direito processual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

In the broad field of law, we delimit for our research the theme of law and religion. The 

central question is to know whether in the rituals of the current procedural law one can find 

permanence, similarities and even identity with religious rituals, with special reference to the 

jury trials. Looking for an answer we made a historical research for anthropological and 

sociological works which show that law was born from religion and that they remained tied 

together until modern age with the separation between church, religion and state, and the 

secularization of society, when law acquired its autonomy in the general practice and 

procedure. However, despite the separation, the research seeks to demonstrate that the current 

judicial rituals, especially those of the jury trials in the Brazilian context, still maintain 

similarities and even identity with religious rituals that since the Middle Age integrated and 

inspired the practice of law in general and particularly the jury. To elaborate this position a 

field observation was made in a jury trial, with the aid of theoretical scholars that study 

religious ritual within the phenomenology of religion and others who support the permanence 

of religious rituals in the rituals of the legal process. 

 

Key words: Right; procedural law; religion; rite; ritual. 
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Introdução 

  

 Desenvolver um trabalho de pesquisa científica, além de um sonho é o maior dos meus 

desafios acadêmicos. Transformar um projeto em realidade é uma tarefa que exige coragem 

face à escassez de tempo e as precárias condições do pesquisador. Para mim é também um ato 

de paixão optar pelo tema que pretendo abordar. Fui levada a ele pela minha formação em 

Direito no qual convivi com as formalidades e os rituais da ciência e da prática jurídica. Ao 

estudar o Direito sempre me aguçou a curiosidade a relação entre Direito e Religião e as 

possíveis relações entre o ritual religioso e o judiciário.  

 Estas preocupações motivaram-me a ingressar no Programa de Pós-Graduados em 

Ciências da Religião da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Neste Programa, 

cursei disciplinas básicas que introduziram-me neste novo campo científico. 

 As disciplinas cursadas contribuíram significativamente para a minha formação na 

área e para o meu embasamento teórico. Foi do meu primeiro contato com A introdução à 

pesquisa em Ciências da Religião I e II, que pude perceber que as disciplinas acendem as 

luzes para iluminar o caminho dos pesquisadores que peregrinam pelas sendas necessárias do 

bom empreendimento acadêmico. 

 Pela Sociologia da Religião fui levada à compreensão das esferas do Sagrado e do 

Profano. Esta disciplina reforçou as minhas expectativas, pois por meio dos ensinamentos da 

Sociologia pude descobrir que não existe uma relação dicotômica entre os domínios do 

Sagrado e do Profano. Ambas esferas estão estreitamente vinculadas.  

 Autores como Mircea Eliade apuram as características práticas dos respectivos 

âmbitos em sua obra O Sagrado e o Profano como totalidade, no entanto, desvinculadas de 

forma que "Quanto mais o homem é religioso tanto mais dispõe de modelos exemplares para 

seus comportamentos e ações" (ELIADE, 1992, p.51).   

Mitos de Ontem e de Hoje: O alcance e os limites do mito no campo religioso foi a 

disciplina que direcionou-me ao professor, orientador Dr. José J. Queiroz. Esta disciplina 

impulsionou a minha pesquisa, pois os mitos revelam uma forma primeira para o ser humano 

compreender o mundo e seus fenômenos. 

 Outra disciplina que contribuiu muito para o exercício de Ciência da Religião aplicada 

e o diálogo interdisciplinar foi Religião, Educação e Literatura: Narrativas de viagem: 

Modelos educativos e(m) ritos de passagem. Por meio dessa disciplina fui me familiarizando 

gradualmente com as disciplinas cursadas do Programa e evoluindo na percepção dessa área 
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do conhecimento podendo atuar também de forma prática nas comunicações dos congressos e 

simpósios. 

 Todas as disciplinas permitiram-me desenvolver e amadurecer o tema desta pesquisa. 

Não posso omitir as disciplinas que contribuíram nos aspectos que tangem as bases do 

fenomenologia da  religião como O imaginário religioso popular e sua lógica: Religiosidade 

Popular: O pensar popular e a sua capacidade e História da Religião I e II. 

 Ao cursar essas disciplinas fui gestando um projeto de pesquisa que no amplo espectro 

das relações Direito e Religião privilegia a questão de uma possível permanência ritualística 

religiosa no ritual judiciário da atualidade.  

 Vale dizer que o desafio maior é de realizar no breve tempo de uma dissertação de 

mestrado um tema tão vasto.  

Quanto ao estado da arte ou do conhecimento relativo ao nosso objeto, a literatura é 

ampla. Assim, fui à busca de bibliografias que pudessem constituir o ponto de partida de 

minha pesquisa. Encontrei obras que relacionam de maneira ampla, ritos e rituais. 

Émile Durkheim (1996) estudou as sociedades mais simples e escreveu As Formas 

Elementares da Vida Religiosa. Esta obra constitui a base para a busca das regras cotidianas e 

arcaicas.   

Bronislaw Malinowski com o princípio da reciprocidade leva-nos aos rituais 

"legalizados" espontaneamente pelos membros das tribos dos melanésios. Este autor abre-nos 

as portas para iniciar o diálogo, permitindo-nos visitar as sociedades antigas para delas formar 

o embasamento historiográfico da Religião e sua permanência no Direito antigo em sua obra 

Crime e costume na sociedade selvagem (2003). 

Antonio Carlos Wolkmer discute a antropologia jurídica em sua obra Fundamentos de 

História do Direito (2005) e pontualiza alguns dos aspectos rituais religiosos do Direito nas 

sociedades arcaicas, tais como a formação, caracterização, fontes e funções, ressaltando que 

as regras arcaicas de controle social não se reduzem às leis criminal, existindo outras regras 

consensualmente aceitas, respeitadas e motivadas por necessidades sociais. Wolkmer também 

escreveu História do Direito no Brasil (2015), para tratar especificamente da historicidade 

brasileira. O autor parte da premissa de que as instituições jurídicas atuais têm produzido, 

ideologicamente, em cada época e em cada lugar, fragmentos parcelados e representações 

míticas que revelam o ritualismo dos procedimentos judiciais. 

John Gilissen, concomitante à historiografia do Direito e aos rituais de obrigação nas 

sociedade arcaicas estudas por Malinowski e Wolkmer, contribui com o seu estudo em 

Introdução histórica ao Direito (2003) e sobre a sua evolução: "Quanto mais avançamos no 
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Direito [...], mais constatamos que a História, muito mais do que a Lógica ou a Teoria, é a 

única capaz de explicar o que as nossas instituições são as que são e porque é que são as que 

existem" (GILISSEN, 2003, p. 13). 

Claude Rivière destaca em sua obra Os Ritos Profanos (1996), o estudo do ritual como 

a base da noção de um sistema. "Os ritos são inerentes à sociedade e representam a sua 

respiração" (RIVIÈRE, 1996, p. 7). Nesta investigação, o autor expressa o elo que une uma 

forma mental a uma estrutura social religiosamente separada em seus diferentes níveis. O 

ritual poderá ser considerado como a expressão de uma crise que se evidência particularmente 

no plano institucional do direito público, "Representação, muitas vezes, ainda mais dramática, 

é a de um julgamento no tribunal do júri... No júri, o ritual [...] do direito é definido como 

extremamente elaborado à maneira de um rito religioso" (RIVIÈRE, 1996, p. 316).  

Roy A. Rappaport sustenta que a essência do ordenamento está implícita tanto na 

variedade da lei quanto na sua execução. Em Ritual y religión en la formación de la 

humanidad (2001), o autor ensina que o ritual é uma estrutura, um conjunto permanente de 

relações entre um numero de características gerais. "No ritual, la lógica se representa, se 

percibe, de modos únicos" (RAPPAPORT, 1999, p. 23).  

Aldo Natale Terrin escreveu O Rito: antropologia e fenomenologia da ritualidade 

(2004). Este texto do autor revela-nos que o rito, coloca ordem, classifica, dá sentido ao que é 

importante e ao que é secundário. O mundo ritualizado nos afasta do mundo caótico, nos 

permite viver e sentir-nos em casa. 

Nessa mesma linha de fenomenologia da religião, Jose Severino Crotto em As 

linguagens da experiência religiosa apresenta os ritos e os rituais como uma das expressões 

coletivas mais naturais do sagrado. 

Maria Angela Vilhena escreveu Ritos Religiosos em O Compêndio de Ciência da 

Religião (2013), organizado pelos professores João Décio Passos e Frank Usarsk. O texto 

contribui para explicitar a relação entre os rituais judiciários e religiosos.Assim, ritos são 

elementos constitutivos do viver humano e pressupõem o convívio social, "Ritos são ocasiões 

para que indivíduos reúnam-se, reconheçam-se, sejam integrados ou excluídos de certas 

comunidades, reafirmem suas identidades individuais e coletivas" (VILHENA, 2013, p. 513). 

O Processo Ritual: Estrutura e antiestrutura (2013) de Victor W. Turner expressa 

uma ampla generalidade de formulações e de unidades de estrutura social. O  autor acentua as 

relações de funções e cargos e considera a sociedade como um sistema de posições sociais. 

De forma antropológica releva-nos que o ritual é aquilo que mostra os valores em seus níveis 
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mais profundos, notadamente no que consiste em uma relação entre indivíduos concretos, 

históricos e idiossincrásicos. 

Turner escreveu também Dramas, Campos e Metáforas: Ação simbólica na sociedade 

humana e trabalhou os valores simbólicos que encontram-se profundamente gravados no 

Direito e em incontáveis ocasiões informais. Concomitante escreveu Os ritos de passagem 

(2013).  

Mais especificamente, com relação a ritualística no Direito, constitui leitura 

fundamental, a obra de  Antoine Garapon tal como, Bem Julgar, ensaio sobre o ritual 

judiciário (1997), na qual o autor faz uma reflexão aprofundada sobre o ritual judiciário, na 

perspectiva de cada um dos elementos do ritual judiciário, seja o espaço, o tempo, o vestuário 

ou as palavras. O autor ressalta a importância dos ritos do processo contemporâneo e diz que 

"os ritos da justiça são tenazes" (GARAPON, 1997), que estes poderiam ser vestígios de uma 

forma arcaica e religiosa.  

Fábio Konder Comparato que escreveu Ética: Direito, Moral e Religião no mundo 

moderno (2006), delineia a Religião e seus rituais na esfera da sociedade civil. Em sua obra, a 

compreensão do mundo antigo passa, necessariamente, pelo reconhecimento de que a 

Religião comanda a vida inteira das pessoas, do nascimento à morte.  

Thomas Marky no seu Curso Elementar de Direito Romano (1995), afirma que o 

Direito romano é, reconhecidamente, a base do nosso Direito que através de seus princípios 

gerais, classificações e categorias jurídicas, continua atuando no nosso Direito moderno cuja 

finalidade é regulamentar o comportamento humano. O autor elabora os costumes como uma 

fonte do Direito que "no período arcaico, foi quase que exclusivamente a sua única fonte. "O 

costume é a observância constante e espontânea de determinadas normas de comportamento 

humano na sociedade" (MARKY, 1995, p. 17). 

Maria Angela Vilhena (2005) com sua obra Ritos Expressões e propriedades, 

acrescentará vias de acesso para a compreensão dos seres humanos na cultura ocidental, 

notadamente, dos ritos praticados no Brasil.  

Quanto às obras que captam o sentido religioso nos rituais do Direito, encontrei 

Direito, cultura e ritual (2014) de Oscar G. Chase estudioso do sistema jurídico inglês do 

século XVIII que afirma que os juízes do commom law "são os depositários das leis; os 

oráculos vivos". Mas, tomando um caminho diferente, ele afirma que o verdadeiro oráculo 

seria "a decisão" ou a sentença (CHASE, 2014, p. 66). 

Eduardo Iamundo doutor em sociologia pela PUC/SP, também enriquecerá o nosso 

diálogo com a sua obra, Sociologia e Antropologia do Direito (2013). O autor concede espaço 
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e dá voz aos ritos do judiciário como um conjuntos de regras que reproduzem as práticas dos 

rituais dentro do contexto religioso. 

O texto para o diálogo interdisciplinar pautado na alteridade pelo viés da Ciência da 

Religião, terá o apoio das teorias constituídas de autores consagrados da área. Em Teologia e 

Direito (2010), coletânea organizada pelos professores Afonso Maria Ligorio Soares e João 

Décio Passos são feitas abordagens dos aspectos históricos e epistemológicos, Antigo e 

Moderno com elementos das práticas normativas do Direito e seus entrelaçamentos com a 

religião. José J. Queiroz (2010), é um dos expoentes que contribuiu com o capítulo que 

profere A dialética entre legalidade e justiça.       

 Deste modo a relevância de minha pesquisa se focaliza na interdisciplinaridade e 

transdisciplinaridade da Ciência da Religião com a Ciência do Direito. "Uma das patologias 

do saber é a disjunção entre as ciências, o isolamento" (MORIN, 2005, p. 21). Portanto, 

caminharei em sentido inverso à rarefação das comunicações entre as ciências, o fechamento 

disciplinar. Como diz Edgar Morin “o crescimento exponencial de saberes separados levam 

cada um, especialista ou não, a ignorar cada vez mais o saber existente” (MORIN, 2005, p. 

21-22).  

 O diálogo torna-se indispensável entre ambas as epistemologias da Religião e do 

Direito, em especial no que tange à ritualística. As duas ciências lidam com atitudes e tipos de 

comportamentos humanos que se fundam em valores ora aceitos, ora controversos, mas 

ambas se somam no intento de aprimorar o indivíduo e a sociedade. 

 É relevante também porque toca o âmago da Religião e do Direito, em especial, o 

Judiciário. 

Especificar, aprofundar as modalidades ritualísticas do Judiciário e da Religião pode 

parecer algo ocioso, na verdade não é, pois esta relação corrobora um conhecimento mais 

clarificado das duas ciências, o entrelaçamento de ambas num dos processos mais profundos 

da cultura e da sociedade, o processo ritual. O ritual mergulha nos símbolos e o símbolo é a 

forma primordial de todo conhecimento. Como diz Paul Ricoeur “o símbolo dá a pensar”. 

 A ritualística não é algo extrínseco e dispensável na Religião e no Direito. Sem ela 

essas duas áreas não teriam como se expressar. Portanto, ela é um meio de comunicação 

essencial. Daí a relevância do trabalho que me proponho a realizar, eis que não haverá nem há 

sagrado santificador nem ministração da justiça sem o ritual. 

 Quanto ao objeto desta dissertação, no espectro das relações entre Religião e Direito 

focalizarei um assunto específico: o ritual que permeia estas duas ciências constituídas em 

suas formas intimamente conexas de expressarem e realizarem seus objetivos: no âmbito da 
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Religião, manifestar e produzir o sagrado, no âmbito do Judiciário, realizar e formalizar a 

justiça. O Tribunal do Júri é um dos espaços de realização da justiça que mais se aproxima da 

ritualística religiosa. Portanto esse Tribunal vai ter destaque na pesquisa. Embora seja lançado 

um olhar histórico sobre a relação entre Direito e Religião, o foco será a relação entre o ritual 

religioso e o ritual judiciário na sociedade Ocidental, enfatizando a permanência do ritual 

religioso no Direito judiciário secularizado.     

Os problemas que despontam deste objeto serão os seguintes: 

 O primeiro diz respeito a questões históricas: pergunta-se se o Direito surgiu no seio 

da Religião, e se a ritualística do Direito também despontou da ritualística religiosa e a 

incorporou. O ritual do Direito se confundia com o ritual religioso? Ministrar a justiça teria 

sido uma forma de realizar o sagrado? Quais fatores levaram a separação entre Direito e 

Religião? 

Essas questões serão trabalhadas no capítulo primeiro e segundo da dissertação. 

Nas sociedades ocidentais, ao longo da História, deu-se o processo de separação entre 

o poder civil e o poder religioso. Daí as seguintes questões: Uma vez secularizado e separado 

da Religião, o ritual do direito processual também se secularizou, ou ainda mantém 

reminiscências, semelhanças e até identidade com o ritual religioso, especialmente num fórum 

peculiar que é o Tribunal do Júri? Qual é o alcance dessas reminiscências e semelhanças? São 

perguntas a serem trabalhadas no capítulo terceiro.   

Partindo do fato de que o Direito teve seu berço na religião e que os rituais de ambos 

continuaram unidos até o advento da secularização na  modernidade que sucede ao Estado 

Teocrático Medieval, a hipótese é que os rituais do Direito, em especial do Judiciário e do 

Tribunal do Júri, embora secularizados, mantêm estreita analogia ou semelhança com o ritual 

religioso e até reproduzem, em muitos aspectos, esse ritual. Coube portanto à Ciência da 

Religião apontar  essas semelhanças e seu alcance enquanto reminiscências da troca simbólica 

outrora vigente entre Religião e Direito. É possível definir que a ritualística que permanece no 

Direito Judiciário secularizado "é elaborado a maneira de um rito religioso" (RIVIÈRE, 1996, 

p. 316). Portanto contém não apenas analogias e semelhanças, mas reproduz e se identifica 

com os rituais religiosos. 

Pretendemos como resultado da pesquisa, demonstrar que os rituais do Direito, em 

especial do Tribunal do Júri, contêm uma carga simbólica que os aproxima do ritual religioso.  

Pelo viés da História da Religião, mostra-se a origem comum dos rituais jurídicos e 

religiosos. 
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Enfim, o estatuto interdisciplinar e transdisciplinar levou o aprofundamento dos dois 

campos ritualísticos da Religião e do Direito ,  não apenas nas formalidades extrínsecas, mas 

nos rituais que tocam o âmago da vivência do sagrado e da ministração da justiça.    

Vários conceitos serão trabalhados para responder às questões e fundamentar a 

hipótese. 

Quanto ao conceito de Direito será acolhido de Guimarães com a "ciência que 

sistematiza as normas necessárias para o equilíbrio das relações entre Estado e os cidadãos e 

destes entre si impostas coercitivamente pelo poder público" (GUIMARÃES, 1995, p. 262). 

Para visar o bem comum e o ser normativo, o Direito é imperativo, dotado de eficácia e 

coercibilidade. O fundamento último da sua imperatividade é uma longa discussão entre o 

positivismo jurídico, que descarta qualquer fundamento extrínseco do Direito, e o 

jusnaturalismo que recorre à lei natural, que, por sua vez seria imprimida pela lei divina na 

natureza humana. 

O conceito de Religião costuma receber sua conotação de Durkheim "como um 

sistema solidário de crenças e práticas relativas a coisas sagradas, isto é, separadas, proibidas, 

que reúnem numa mesma comunidade moral, chamada igreja, todos aqueles que a ela 

aderem" (DURKHEIM, 1996, p. 32). 

Esta definição se aplica aos sistemas já estruturados de religião, em especial à religião 

cristã. 

Esta definição é a que se manifesta mais oportuna para o nosso diálogo entre Religião 

e Direito. 

Já nos conceitos de rito e ritual terão como fonte teórica a visão fenomenológica da 

religião de Croatto (2010) e de Terrin (2004). Para Croatto, "todos os ritos são gestos e 

palavras que buscam o contato com o sagrado e participam do transcendente imitando 

simbolicamente um gesto primordial, este último é o elemento específico do rito, que anuncia 

a presença de um mito intencionalmente que lhe dá sentido" (CROATTO, 2010, p. 331).  

Já para Terrin, "o rito é principalmente e de maneira prioritária um ato de adoração, 

um momento de expressão de um todo no nível comunitário, um ato de culto que tem a sua 

direção intencional metaempírica e, como tal, é capaz de unificar de maneira profunda a 

experiência do real" (TERRIN, 2004, p. 22). 

Ao longo desta dissertação aparecerão também os conceitos de espaço sagrado, de 

símbolo, de mito, cujas definições serão apresentadas no respectivo lugar. Aparecerão 

também os conceitos de ritos profanos (RIVIERE,1996), de visão "teológica" da sentença 

jurídica (CALAMANDREI, 1995) e de ritual judiciário (GARAPON, 1997). 
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Já a Ciência da Religião, na leitura de Greschat (2005), não fixa uma definição 

universal de religião para respeitar as diversas religiões que não se enquadram nas religiões 

cristãs. "A palavra religião serve para especialistas de diversas disciplinas, embora nem 

sempre e nem em todos os lugares - denomina a mesma coisa" (GRESCHAT, 2005, p. 20). 

O caminho metodológico para colher os dados da pesquisa foram em duas direções, 

primeiro o teórico constituído pela revisão bibliográfica, a saber, seleção das obras referentes 

ao tema, seleção dos textos, análise e interpretação dos textos e organização dos mesmos no 

campo da dissertação. Segundo, o empírico. Será feita uma coleta de informações sobre o 

tema assistindo uma sessão do tribunal do júri de São Bernardo do Campo. Será 

minuciosamente descrito todo o procedimento. Em seguida será acolhida a opinião de um juiz 

que presidiu o júri  a respeito da ritualidade deste e das possíveis analogias ou reprodução do 

ritual religioso. Vale considerar que não serão realizadas entrevistas formais, nem 

questionários, mas apenas anotações resultantes de uma observação de campo. 

 O corpo da dissertação está organizado em três capítulos. 

 O primeiro capítulo, O Direito e seus rituais no berço da religião busca situar a 

pesquisa no contexto histórico. Será feita uma retrospectiva histórica das relações entre 

Direito e Religião no Ocidente, desde a fase da união das duas ritualísticas até a fase da 

separação pela secularização da sociedade e do Direito. 

 O capítulo segundo, de índole Histórica e conceitual, abordará a  separação entre 

Direito e Religião na sociedade secular. 

 O terceiro capítulo, Rito, Ritual no judiciário contemporâneo em geral e no tribunal 

do júri, analisará as reminiscências, semelhanças e possível permanência e identidade do 

ritual religioso no âmbito do ritual judiciário em geral, com especial ênfase no Tribunal do 

Júri.  
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Capítulo I. O Direito e seus rituais no berço da Religião 

 
Mas, a frente dessas instituições e dessas leis, colocais as crenças, e os 

fatos tornar-se-ão claros e sua explicação tornar-se-á evidente.                   
Fustel de Coulanges 

Introdução 

 

 Nesta dissertação de mestrado faremos uma longa navegação, cujo porto de destino 

será uma busca sobre a permanência dos rituais religiosos nos rituais do direito judiciário na 

atualidade, em especial no Tribunal do Júri. Mas até chegarmos lá, passaremos por vários 

portos cuja estadia constituirão as premissas para o destino final. 

 A primeira parada é uma busca da origem do Direito e dos seus rituais no berço da 

Religião, pois é desta matriz que vêm as permanências que vão ser apontadas ao final da 

nossa viagem. 

 Como o centro da questão é a relação entre Direito e Religião, será necessário 

partirmos de uma breve conceituação dessas duas áreas. Depois, será oportuno um percurso 

histórico para evidenciar a matriz dos rituais do Direito na Religião desde os primórdios das 

civilizações arcaicas até os sistemas mais avançados: os berço greco-romano do qual nasceu 

nosso Direito Ocidental, passando pela sacralização do Direito na Idade Média cristã, até a 

separação dos dois rituais - o religioso e o jurídico - na modernidade. Assim ficarão 

constituídas as premissas para o núcleo central da dissertação que buscará mostrar que a 

separação não é completa pois a ritualística do direito judiciário moderno e contemporâneo, 

em especial no Tribunal do Júri, mantém a permanência do ritual religioso. 

 

1. Religião e Direito - Conceitos 

 

Neste primeiro item, à guisa de preâmbulo, delineiam-se algumas compreensões gerais 

acerca do Direito e da Religião. 

O Direito, por ser uma área eminentemente prática, já apresenta uma conceituação 

consensual.  

"Direito
1
 é a Ciência que sistematiza as normas necessárias para o equilíbrio das 

relações entre o Estado e os cidadãos e destes entre si, impostas coercitivamente pelo Poder 

Público" (GUIMARÃES, 1995, p. 262). Sendo assim, por visar o bem comum e ser uma 

                                                           
1
 "A palavra vem do latim popular "directu" substituindo a expressão do Latim Clássico "jus", que indicava as 

normas formuladas pelos homens destinadas ao ordenamento da sociedade" (GUIMARÃES, 1995, p. 262). 
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disciplina normativa, o Direito é um objeto cultural imperativo, atributivo, dotado de validade 

eficácia e coercibilidade.  

Para Marky, o termo "Direito", entre outros, tem dois sentidos técnicos. "Significa 

primeiramente, a norma agendi, a regra jurídica" (MARKY, 1995, p. 13). É o que o Direito 

brasileiro entende como complexo de normas. "Noutra acepção, a palavra significa a facultas 

agendi, que é o poder de exigir um comportamento alheio" (MARKY, 1995, p. 13). A 

definição terminológica do Direito parece consentir na explicitação global do complexo de 

normas regularizadoras dos comportamentos humanos. No Brasil, por exemplo, o Direito 

obrigacional ou pessoal é aquele que atribui ao respectivo titular o poder de exigir de outrem 

que lhe dê, que faça ou que deixe de fazer alguma coisa. 

Acerca da impossibilidade metódica da Ciência do Direito: 

  

O Direito é um fenômeno complexo e confuso. Jamais logicamente dedutível, 

tampouco se afigura como um dado natural ou racional. É imprevisto e nem 

pretende ser prenunciado. Inserindo-se na imprevisibilidade, apenas almeja 

minimizá-la, buscando, não raro com algum malogro, reduzir as desconexões e as 

complicações. Suas entranhas são obscuras e repletas de incertezas. A pretensa 

ciência do direito, entretanto, insiste em permanecer abstrata e dedutiva, como se o 

espírito humano não fosse capaz de criar algo mais elevado que entidades errantes 

que, quanto mais abstratas são, tanto mais se distanciam da realidade” (FILHO, 

2007, p. 29-30). 

 

Quanto a área específica da Ciência da Religião, ainda não há um conceito definido. 

Por ser a Ciência da Religião uma ciência nova, trabalha-se com conceitos de alguns teóricos, 

talvez, por estarmos há poucas décadas de seu surgimento no Brasil. Neste sentido, recorre-se 

amiúde a conceituação de Durkheim (18258-1917): "Uma religião é um sistema solidário de 

crenças e de práticas relativas a coisas sagradas, isto é, separadas, proibidas, crenças e práticas 

que reúnem numa mesma comunidade moral, chamada igreja, todos aqueles que a elas 

aderem" (DURKHEIM, 1996, p. 32). Esta conceituação se aplica aos sistemas já estruturados 

de religião. 

Aproximando a conceituação de Durkheim com a Ciência da Religião,  Pich diz que "a 

Religião pode ser entendida como uma condição e uma forma humana de vida, com 

configurações históricas, culturais e sociais complexas, que exigem, na Ciência da Religião 

contemporânea, uma abordagem interdisciplinar de análise de fenômenos" (PICH, 2013, p. 

143). 

Já Greschat, teórico da Ciência da Religião, evita definir o termo religião, 
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A palavra "religião" é como um labirinto e que em muitas línguas européias, a 

palavra religio está profundamente enraizada. Uma vez que a cultura européia foi 

marcada pelo cristianismo, quando europeus ouvem a palavra "religião" pensam, em 

primeiro lugar, na religião cristã. Na verdade, existe apenas de forma diferenciada. 

O cristianismo manifesta-se como católico-romano, evangélico, batista, metodista, 

ortodoxo-russo e assim por diante. Todavia, na área jurídico-pública, quando alguém 

se refere a unidade cristã, usa a palavra "religião" em vez de "cristianismo" 
(GRESCHAT, 2005, p. 17). 

 

Greschat quando cita a poesia de Schiller remete-nos a indicativa do termo "religião" 

como aquele que abarca todas as religiões: 

  

Que religião eu confesso?  

Nenhuma daquelas que você menciona.  

E por que nenhuma?  

Por causa da religião (GRESCHAT, 2005, p. 18). 

 

Esclarecido que não há um conceito definitivo, a Religião torna-se parte do campo 

epistemológico da Ciência da Religião para a busca de sua conceituação. Há estudos recentes 

e legitimadores que emancipam esta ciência, no entanto, um dos maiores desafios é o de 

conceituar, haja vista, o campo da ciência da religião se consolidar como parte da inter e 

transdisciplinaridade. "A palavra "religião" serve para especialistas de diversas disciplinas, 

embora nem sempre - e nem em todos os lugares - denomine a mesma coisa" (GRESCHAT, 

2005, p. 20).  

Também Turner vê a complexidade em definir religião. Para ele, o ofício da Ciência 

da Religião é o de estabelecer uma forma de pensamento cuja premissa maior é a 

conceitualização terminológica da "religião". Este dado empírico traria inteira e completa 

independência para o seu campo de atuação. Mesmo assim temos que admitir que, "o 

desenvolvimento das ideias religiosas está cercado por tão intrínsecas dificuldades que poderá 

vir a não receber nunca uma explicação satisfatória" (TURNER, 2013, p. 19). 

Greschat também diz que "embora novas definições sejam lançadas permanentemente, 

até hoje não se chegou ao resultado esperado. Não há uma definição que não seja rejeitada 

por, pelo menos, uma pessoa" (GRESCHAT, 2005, p. 20). Para Greschat deve-se ter como 

pressuposto a improbabilidade de um conceito fechado.  

Assim como outras ciências, tais como a Teologia que busca esclarecer o que é 

"alma", "Deus", ou a Psicologia que busca conceituar o que é o "consciente e o inconsciente", 

ou ainda os neurocientistas que enfrentam uma infinidade de dificuldades com a definição do 

que é a "mente", a Ciência da Religião também busca definir um conceito para "religião. No 

entanto, todos enfrentam a dificuldade de encontrar conceituações epistemológicas. Entretanto 
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diz Greschat, "o fato de não possuirmos uma definição universal de religião é um defeito, mas 

não uma catástrofe" (GRESCHAT, 2005, p. 21).  

Em nosso estudo, reservando a definição de Durkheim acima proposta para as 

religiões mais evoluídas, com as quais lidaremos, propomos uma conceituação mais ampla, 

que abarcaria até as formas elementares de vida religiosa. 

Assim, a Religião é um culto praticado por seres humanos a entidades as quais 

atribuem poderes sobrenaturais. 

   

2. O sistema de regras no berço da Religião nas civilizações arcaicas 

 

O propósito deste segundo item é apresentar uma historiografia do Direito no que se 

refere as suas matrizes na Religião, notadamente a partir de uma pesquisa das fontes do 

passado com o olhar voltado, especificamente, para o fenômeno do Direito descrito nas 

civilizações arcaicas sob a perspectiva mítica.  

De forma sumária traça-se um percurso no mundo dos rituais da "legalidade", 

visitando algumas teorias que remetem-nos aos sistemas jurídicos elementares. 

 Posteriormente,  examinaremos a história do Direito na sua evolução no decurso dos 

séculos no berço da Religião tendo em mira o caminho que leva ao moderno Direito 

Ocidental, excluindo desse percurso as religiões orientais. 

Por isso a investigação histórico-geográfica se concentrará à antiguidade greco-

romana, em virtude das influências exercidas pelo Direito desses países no nosso sistema 

judiciário. Dos romanos surgiram os grandes jurisconsultos da antiguidade, pois "foram os 

primeiros na história da humanidade a conseguir elaborar uma técnica jurídica e uma ciência 

do Direito, graças à análise profunda das instituições e à formulação das regras jurídicas" 

(GILISSEN, 2003, p. 18). Dos gregos porque o sistema jurídico da Grécia é uma das 

principais fontes históricas. Eles foram os grandes pensadores políticos e filosóficos da 

antiguidade e seus regimes políticos serviram de modelo às civilizações ocidentais.  

Da trajetória pela historicidade do Direito, apresentaremos uma noção do surgimento 

do Direito no seio da religião. Apresentaremos uma noção se o ritual do Direito estava 

atrelado e até se confundia com o ritual religioso antes de se separarem. 

Vale lembrar que este exame dos rituais religiosos do Direito no decurso de sua 

evolução tem como meta investigar se essa sacralidade da ritualística do Direito tem 

permanência no nosso sistema judiciário vigente.  
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 Assim, retomando a nossa hipótese pelo qual até permanecem os rituais religiosos no 

âmbito do procedimento judiciário, estes passaram pela história dos grandes sistemas 

judiciários no mundo, desde as origens, e ainda deixam marcas em nossos dias. 

 

3. O sistema de regras dos povos arcaicos e a Religião segundo Durkheim 

 

 Quando pensamos em Direito arcaico, logo imaginamos algum tipo de "norma 

ultrapassada" utilizada em tempos muito antigos, ou a falta de regulamentação de atos para 

assegurar a ordem social. Talvez, pensássemos na representatividade legal do "olho por olho 

ou dente por dente", inviável hodiernamente. Especificamente, um Direito inutilizado e 

inválido da pré-história que compreende o período anterior a invenção da escrita, ou ainda, 

um Direito em seu estado elementar no qual o comportamento de povos antepassados eram 

descritos por meio de imagens das pinturas rupestres e/ou dos sepultamentos de indivíduos 

com objetos depositados nas sepulturas. Entretanto cumpre notar que aqueles comportamentos  

nos forneceram as primeiras manifestações de obrigatoriedades jurídico-religiosas. 

Victor Turner (2013) diz que em matéria de religião não há povos mais simples, sim 

povos com tecnologias mais simples que as nossas.  

Durkheim (1858-1917), um dos pioneiros sociólogos do final século XIX também 

examinou a Religião nas suas formas mais elementares e diz que há um cotidiano existencial 

de formas regradas nas sociedades primitivas. A obra de Durkheim é importante, por meio 

dela chegaremos a uma compreensão dos rituais judiciários mais recentes acompanhando na 

História a maneira como eles progressivamente se compuseram. 

  

Toda vez, portanto, que empreendemos explicar uma coisa humana, tomada num 

momento determinado do tempo - quer se trate de uma crença religiosa, de uma 

regra moral, de um preceito jurídico, de uma ciência estética, ou de um regime 

econômico, é preciso começar por remontar a sua forma mais simples e primitiva 

(DURKHEIM, 1996, p. 8).      

 

Sabendo que a vida "imaginaria
2
" e "emocional" do ser humano é sempre, e em 

qualquer parte do mundo, extremamente complexa, tentaremos fazer o uso do marco 

referencial da sociologia empírica durkheimiana para esta seção que se justifica porque ela 

aborda as formas de religião mais primordiais que podem atualmente ser observadas.  

                                                           
2
 Gilbert Durand (2012), em As Estruturas Antropológicas do Imaginário explicita a importância de se falar do 

imaginário como uma norma fundamental. "Para estudar in concreto o simbolismo imaginário será preciso 

enveredar resolutamente pela via da antropologia, dando a essa palavra o sentido pleno  atual - ou seja: conjunto 

das ciências que estudam a espécie homo sapiens - sem ser por limitações" (DURANT, 2012, p. 40). 



26 
 

A obra de Durkheim deve ser vista como parte importante das disciplinas que 

compõem o espectro da Ciência da Religião. Faz-se necessário esclarecer as relações entre as 

crenças e as leis pela ótica da sociologia desenvolvida por Durkheim.  

Este sociólogo estudou a religião de uma das sociedades mais simples. Vamos passar 

por ela, para nela verificar se há regras relativas à relação entre o Direito e a ritualística 

judiciário-religiosa.  

Para principiar, o autor na sua investigação que trata de As Formas Elementares da 

Vida Religiosa,  ressalta que "antes da metade do século XIX, todos estavam convencidos de 

que o pai era o elemento essencial da família; não se concebia sequer que pudesse haver uma 

organização familiar cuja pedra angular não fosse o poder paterno" (DURKHEIM, 1996, p. 

12). Note-se nas palavras do sociólogo o espaço destinado para uma abordagem disciplinar do 

direito de família
3
 concentrado no poder paterno. 

Durkheim cita também a teoria do matriarcado do jurista e antropólogo Bachofen 

(1815-1887), para demonstrar que esta precede a religião do poder centrado no pai. 

Novamente, um lugar guardado dentro da Sociologia da Religião que aponta para o começo 

absoluto do Direito e suas regras de família centrado na pessoa da mulher. O patriarcado ou 

matriarcado constituem as raízes do direito de família e os seus poderes têm caráter sagrado.   

Em a seção de O totemismo como religião elementar, da obra As formas elementares 

da vida religiosa, Durkheim enuncia que os primeiros estudos acerca da Religião foram "ao 

mesmo tempo como religião e instituição jurídica" (DURKHEIM, 1996, p. 86). 

Citando Frazer, Durkheim diz que este pesquisador fez um compêndio "tal é o objeto 

de seu pequeno livro intitulado Totemism" (DURKHEIM, 1996, p. 86) e reuniu uma série de 

documentos importantes relacionados tanto à religião totêmica quanto à organização familiar 

e matrimonial.  

Em As Formas Elementares da Vida Religiosa, verifica-se que sob a religião do 

totemismo australiano, estão os primeiros indícios de obrigações familiares relativas ao 

Totem
4
. O Totem é o núcleo que circunda todas as obrigações. Atribui-se a ele grande 

eficácia. "Tornou-se uma verdadeira instituição pública" (DURKHEIM, 1996, p. 179).  

                                                           
3
 O direito de família é o ramo do direito que regula as relações oriundas da constituição da família, laços de 

parentesco, casamento, pátrio poder etc. 
4
 Segundo Durkheim, a palavra totem serve para designar a espécie de coisas que dá nome a um clã. O totem 

possui importância considerável na vida social dos primevos, ele não é visto somente representado nas coisas, 

carregam-no em sua pessoa. O modo de representação do totem é de longe o mais importante. "o totem, é na 

verdade um desenho que corresponde aos emblemas heráldicos das nações civilizadas e que cada pessoa é 

autorizada a portar como prova da identidade da família à qual pertence" (DURKHEIM, 1996, p. 107). O totem é 

encontrado em canoas, em utensílios de toda espécie e nos monumentos funerários.  
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As obrigações totêmicas encontram-se nos grupos que ocupam na vida coletiva um 

lugar vinculante e designado: o clã. Do clã são traçados os primeiros laços de parentesco que 

caracterizam a afinidade
5
. A presença da regra do parentesco por afinidade é uma das formas 

elementares advindas da relação de obrigatoriedade do agente com o Totem. Supõe-se que a 

pessoa tenha por pai, por mãe, por antepassado um agente comum. 

 

E se dizemos que se considerem como uma mesma família é porque reconhecem uns 

em relação aos outros deveres idênticos àqueles que sempre couberam aos parentes: 

deveres de assistência, de vendeta, de luto, obrigação de não se casar entre si, etc. 

(DURKHEIM, 1996, p. 97). 

 

De maneira direta, a citação remete-nos à gênese e à fórmula do Direito com a 

obrigação de fazer. "Nessa fase da história, não se conhece outra forma de aliança e de 

associação a não ser a que resulta do parentesco" (DURKHEIM, 1996, p. 170).  

Isso leva-nos a considerar que das tribos indígenas australianas poderiam ter saído as 

primeiras manifestações do Direito. Neste direcionamento, as leis arcaicas se originam na 

família, nos procedimentos ritualísticos das crenças, nos sacrifícios e nos cultos aos mortos, 

por meio da linha paterna ou materna, mas sempre advindos da linha familiar e totêmica.  

A sociedade dos povos arcaicos se estrutura no princípio do parentesco. Direcionam os 

primeiros passos para os laços de afinidade e depois para os de consangüinidade como 

conhecemos. Todos os membros de um mesmo grupo se ajudam mutuamente porque são 

parentes ou se vêem como tal.  

Nas instituições familiares primordiais verificam-se as marcas do fenômeno jurídico-

religioso. Os povos se organizam em camadas e subdividem-se em clãs, fratrias e classes. 

Cada camada possui em seu sistema de organização, o que Durkheim chama de "sociologia da 

família" (DURKHEIM, 1996, p. 100). Dentro dessa sociologia familiar é possível observar 

três diferentes regras que dão identidade totêmica ao membro que nasce.  

Da perspectiva da "sociologia da família", vista por Durkheim, é consenso que a 

instituição familiar primordial tem a sua estruturação voltada para a Religião.  

Precipuamente o direito do nascituro é uma das vertentes jurídico-religiosas nas tribos 

australianas examinadas por Durkheim; o ser humano nasce envolto em regras e habitua-se 

nas observâncias destas; observar estritamente as normas impostas é ser reconhecido parte da 

organização social.  

                                                           
5
 Por afinidade, entenderemos que o parentesco não se vincula aos laços de consangüinidade. Os membros são 

unidos pelo identificação em par de igualdade com o totem.  
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O Direito elementar aponta para o direito informal, para o direito do cotidiano-

existencial pautado por certas obrigações suscetíveis de punições. O Direito nesta fase ainda 

não tem uma forma definida. A família, o Direito e a Religião encontram-se fundidos. Não há 

diferenciação entre o que é ou o que não é jurídico, entre o que é ou o que não é religião.  

Voltando às regras do nascituro nas sociedades arcaicas, "a criança quando nasce tem 

por Totem o de sua mãe, por direito de nascença" (DURKHEIM, 1996, p. 101), ou "o Totem 

se transmite em linha paterna" (DURKHEIM, 1996, p. 101). Ou ainda, "o Totem da criança 

não é necessariamente nem o da mãe, nem o do pai: é o do antepassado mítico" 

(DURKHEIM, 1996, p. 101).  

Vejamos que das regras do nascimento procedem as normas acerca do direito de 

identidade e da pertença. Essas regras variam de acordo com cada clã e seu respectivo Totem. 

Leva-se a pertença desde o nascimento à morte, representando a pessoa e identificando-a em 

qualquer espaço ou lugar, inclusive quando ultrapassado a base territorial. O Totem é um 

elemento de seu estado civil.  

Durkheim faz-nos conhecer que a gênese da evolução do Direito está envolta em um 

conjunto complexo de crenças, costumes, estipulações e instituições familiares, e 

particularmente, a proibição do incesto. Assim, o Direito arcaico pode ser interpretado pelo 

princípio do parentesco com os laços de afinidade, que posteriormente conhecemos como os 

laços de consangüinidade. 

Após algumas gerações surgem grupos nos quais o único laço é o fato de se descender 

de um antepassado comum, homem ou mulher. É parte da constituição de um clã (grupo de 

famílias), ter um antepassado comum e praticar o culto desse antepassado.  

As classes de nascimento, matrimônios, de obrigações de fazer, de territorialidade, 

propriedade, sucessão etc., são possuidoras de Totens que as identificam. Mesmo que 

busquemos os aspectos materiais jurídicos do Totem, sempre vamos encontrar que o Totem se 

mostra o tempo todo, inteiro e completo em um sistema de crenças. 

  

Essas decorações totêmicas permitem pressentir que o totem não é somente um 

nome, um emblema. É durante as cerimônias religiosas que elas são o totem, ao 

mesmo tempo que este é uma etiqueta coletiva, tem um caráter religioso. Com 

efeito, é em relação a ele que as coisas são classificadas em sagradas e em profanas. 

Ele é o próprio modelo das coisas sagradas (DURKHEIM, 1996, p. 113).  

 

No mundo arcaico tudo é sagrado, o homem é um ser sagrado, "cada membro do clã é 

investido de um caráter sagrado" (DURKHEIM, 1996, p. 129).  
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Além do nascimento e casamento, outras áreas da tipologia jurídico-religiosa pode ser 

encontrada em Durkheim. O "direito de propriedade" tem o seu lugar "definido". A 

propriedade nas sociedades arcaicas têm as formas de participações místicas de coisas 

mobiliárias e imobiliárias. Por exemplo, o solo é sagrado, divinizado, ele é a sede de forças 

sobrenaturais. Há sempre o laço místico que materializa, separa e simboliza a relação entre os 

homens e os espíritos da terra com os mortos ou os antepassados enterrados no solo. Quanto à 

esses bens, 

  

Quando um homem do Totem da Ema, achando-se numa localidade ocupada por um 

clã da Semente do Capim, colhe algumas dessas sementes, deve procurar o chefe,  

antes de comê-las, e dizer-lhe: "Colhi estas sementes em suas terras." Ao que o 

chefe responde: "Está bem, pode comê-las." Mas se o homem da Ema comesse as 

sementes antes de pedir autorização, acredita-se que ficaria doente e se arriscaria a 

morrer (DURKHEIM, 1996, p. 135). 

 

Uma tribo e suas instituições de direito privado, de propriedade pessoal, apresentar-se-

á sempre com o distintivo da participação mística das coisas no ser humano. Assim, como o 

homem está misticamente ligado aos membros do seu clã, sente-se ligado do mesmo modo a 

certos objetos. O direito de propriedade
6
 tem carácter sagrado, é inviolável sob pena de 

sanções sobrenaturais; os bens são em princípio inalienáveis. Basta, por vezes, marcar com 

um sinal exterior (por exemplo, um traço, um pau) a sua intenção de se apropriar de uma coisa 

para tornar "tabu", ou seja, interdita aos outros.  

Assim, com base no princípio do parentesco, o Direito arcaico se institui e dá base 

formadora para o direito de propriedade e sucessões. Sempre mediados pelo Totem. Suas 

bases se originam na família e nos procedimentos que as circunscrevem, como as crenças, os 

sacrifícios e os cultos aos mortos. 

No tocante às sucessões, esse direito se dá com a morte do chefe do clã. O que lhe 

pertence é muitas vezes enterrado ou incinerado com ele, em virtude da lei da participação. 

Não obstante, as necessidades econômicas obrigam também a permanência de certos objetos, 

como, armas, alimentos, em favor dos sobreviventes. Uma das primeiras formas de sucessão 

de bens se verifica na lei da participação clânicas.  

Pelo viés sociológico durkheimiano, considera-se a obediência aos costumes, a 

habitualidade comportamental e espontânea como algo sempre assegurado pelo temor dos 

poderes sobrenaturais. Eis porque Direito e Religião se misturam. É característica desse 

                                                           
6
 As regras de propriedade estão delineadas também de acordo com o totem. Durkheim, explicita as pinturas 

rupestres como uma forma de demarcação territorial totêmica. 
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Direito a indiferenciação, pois as diversas funções que distinguimos em outras formas sociais 

evoluídas, como a Religião, a Moral e o Direito, estão confundidas nas sociedades ditas  

arcaicas. 

Os fenômenos sociais judiciário-religiosos foram os primeiros encontrados na história, 

eles modelaram a organização social e constituíram os próprios marcos da sociedade. 

Constata-se que é parte do mundo antigo "o Direito arcaico" e esse não conhece uma forma 

escrita, sendo mais ou menos desenvolvido. O contato com as "regras jurídicas" acontece com 

os usos e costumes, com a tradição. Cada direito
7
 de cada clã ou tribo é reconhecido único e 

inconfundível diante outras sociedades.  

O contato com as outras tribos se dá por intermédio de guerras ou acordos, e/ou troca 

de alimentos. "Clãs diferentes são tratados como inimigos porque são de sangue diferente" 

(DURKHEIM, 1996, p. 170). 

A religião do totemismo está intimamente ligada à organização social mais arcaica que 

conhecemos. É por meio dessa religião ou desse reino social que se pode estudar uma  

evolução judiciária atrelada à evolução religiosa. Nesta evolução a condição social é um dos 

fatores determinantes. As novas condições sociais vão substituir as formas elementares por 

novas maneiras de representar o real, como uma forma de pensamento que se renova e se 

constitui, mas a mentalidade arcaica ainda permanece nessas novas formas. 

 

Portanto, é um erro pensar que essa mentalidade nada tenha a ver com a nossa. 

Nossa lógica, nasceu dessa lógica. As explicações da ciência contemporânea são 

mais seguras de ser objetivas porque são mais metódicas, porque se baseiam em 

observações mais severamente controladas, mas elas não diferem em natureza 

daquelas que satisfazem o pensamento primitivo. (DURKHEIM, 1996, p. 249). 

 

Esta análise leva-nos a crer que as regras do Direito atual não se distinguem totalmente 

das prescrições rudimentares. Resumidamente, a instituição do Direito nasce da Religião. 

Dela a humanidade recolhe os seus frutos. Ela é o marco da organização jurídica que 

laboriosamente se molda ao longo da História. Durkheim estudando a sociologia da religião 

mais primitiva, nos permite investigar pelo viés da interdisciplinaridade um modo de 

compreensão de que a instituição do Direito jurídico-religiosa é um produto social gerado no 

âmbito familiar como uma forma de organização instituída pelas normas da Religião.  

Durkheim com o totemismo australiano analisou as sociedade e dividiu-as em classes. 

                                                           
7
 Cada comunidade tinha suas regras" (WOLKMER, 2005, p. 5). Uma tribo vive de forma autônoma em relação 

a outra. 
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A interação coletiva existe no passado remoto e constata-se que relacionamentos são 

preservados e remodelados. A herança evolutiva do Direito com a sua fonte de regras na 

Religião tem o papel essencial que norteia as experiências relacionais da vida humana.  A 

forma como o Direito avalia situações faz parte da história do nosso passado ancestral. O 

prolongado período de evolução oferece respostas para a realidade que a maioria dos seres 

humanos vem construindo desde o alvorecer da história registrada.  

Segundo Durkheim, "todos reconhecem hoje que o direito, a moral, o próprio 

pensamento científico nasceram na religião, durante muito tempo confundiram-se com ela e 

permaneceram penetrados de seu espírito" (DURKHEIM, 1996, p. 59). 

O sistema de obrigação judiciária primitiva pode ser associada à Religião em razão de 

haver partes, palavras, gestos que obrigam, vinculam em formas solenes. Com frequência os 

atos jurídicos têm um caráter ritual. Os contratos, os juramentos, o ordálio
8
 contém aspectos 

que se misturam aos ritos religiosos. 

A influência da religião sobre a comunidade e suas normas de conduta é marcante e 

quase sempre a regra sobrenatural passa a ser a regra jurídica. O Direito arcaico é envolto e 

completo nas crenças dos antepassados, no ritualismo, na força das divindades. Tal o 

sincretismo integrado das normas jurídicas e morais no religioso. Os costumes por ser objeto 

de respeito e veneração são assegurados por sanções sobrenaturais. Dificilmente são 

questionadas a sua validez e aplicabilidade. 

É característica do Direito arcaico as práticas de convívio familiar de um mesmo 

grupo social unido por crenças e atividades rotineiras. A religião aparece como um fenômeno 

de coação na medida em que ocorre algum receio e/ou ameaça permanente dos poderes 

sobrenaturais. Os demônios, assim como os deuses e as almas dos mortos são objeto de 

representação coletiva, obrigatórias e sancionadas pelos ritos. 

As representações da crença coletiva é tradicional e comum a todo um grupo. O 

Direito e a Religião compreendem a idade mágica da humanidade onde as leis funcionam 

regularmente sozinhas com presença e movimento, de forma implícita e explícita.  

 Em Durkheim "os primeiros ritos teriam sido ritos mortuários; os primeiros sacrifícios 

teriam sido oferendas alimentares destinadas a satisfazer as necessidades dos defuntos; os 

primeiros altares teriam sido túmulos" (DURKHEIM, 1996, p. 39). A morte é que teria 

operado essa apoteose, são aos mortos, em última instância, às almas dos antepassados, que 

teria se dirigido o primeiro culto da humanidade.  

                                                           
8
 Ordálio é a manifestação do juízo divino por meio de uma prova de fogo, de água ou outra, também ao duelo, 

meios ineptos, usados por falta de melhores 
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Nesta análise, o clã tem geralmente um nome, mitos, rituais próprios e interdições 

alimentares. Neste aspecto, nas manifestações mais antigas do Direito, as sanções legais estão 

profundamente associadas às sanções rituais. A religião totêmica australiana organiza, cria e 

institui as regras da família e da sociedade. 

Em Durkheim, o rito é a parte material das cerimônias. "Esse formalismo religioso, 

muito provavelmente a forma primária do formalismo jurídico, advém de que a fórmula a 

pronunciar, os movimentos a executar, tem em si mesmo a fonte de sua eficácia." 

(DURKHEIM, 1996, p. 18). 

4. As mais antigas formas de Direito e a Religião segundo Mauss 

 

Em continuidade aos estudos de Durkheim sobre as formas arcaicas de Direito 

apresentamos os conceitos da antropologia de Marcel Mauss (1872-1950) que versam sobre a 

mesma temática. A antropologia, assim como a sociologia, também é parte da disciplina que 

compõe o espectro da Ciência da Religião. Ela se faz importante para que se esclareça as 

relações entre as crenças e as leis pela ótica antropológica-jurídico-religiosa.   

Pelas lentes da antropologia, sabe-se que em muitas civilizações, as trocas e os 

contratos aconteciam sob a forma de presentes, obrigatoriamente dados e retribuídos. Mauss, 

partiu do princípio do fenômeno social total e trouxe o amplo conjunto de fatos que 

englobam, além de outras, as áreas jurídicas. 

 

Há anos nossa atenção dirige-se ao mesmo tempo para o regime do direito contratual 

e para o sistema das prestações econômicas entre as diversas seções ou subgrupos de 

que se compõem as sociedades ditas primitivas, e também as que poderíamos 

chamar arcaicas (MAUSS, 2003, p. 187). 

  

 A Religião sob a perspectiva do Direito contratual estudada por Mauss, trouxe um 

ensaio do conceito da economia jurídica religiosa dos grupos e subgrupos que compunham as 

sociedades arcaicas. A influência da religião sobre o ritual judiciário vem de uma era muito 

antiga. A parte mais primitiva, desenvolvida e elaborada está na partilha de bens. 

 É muito significativo este antigo poema, 

  

jamais encontrei homem tão generoso 

e tão pródigo em alimentar seus hóspedes 

que "receber não fosse recebido" 

nem homem tão...(falta o adjetivo) 

de seu bem 

que receber em troca lhe fosse desagradável. 
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Com armas e vestimentas 

os amigos devem se obsequiar; 

cada um o sabe por si mesmo (por sua própria experiência) 

Os que se dão mutuamente presentes 

são amigos por mais tempo 

se as coisas conseguem se encaminhar bem. 

 

Deve-se ser um amigo 

para seu amigo 

e retribuir presente por presente; 

deve-se ter 

riso por riso 

e fraude por mentira 

 

Sabes isto, se tens um amigo 

em quem confias 

e se queres obter um bom resultado 

convém misturar tua alma à dele 

e trocar presentes 

e visitá-lo com freqüência 

 

Mas se tens um outro 

de quem desconfias 

e se queres chegar a um bom resultado, 

convém dizer-lhes belas palavras 

mas ter pensamentos falsos 

e retribuir fraude por mentira 

 

É assim com aquele 

em quem não confias 

e de quem suspeitas os sentimentos 

convém sorrir-lhe 

mas falar contra a vontade; 

os presentes dados devem ser semelhantes aos presentes recebidos. 

 

Os homens generosos e valorosos 

têm a melhor vida; 

não sentem temor algum 

Mas um poltrão tem medo de tudo; 

o avarento sempre teme os presentes. 

 

Mais vale não rezar (pedir) 

do que sacrificar demais (aos deuses) 

Um presente dado espera sempre um presente de volta. 

Mais vale não levar oferenda 

do que gastar demais com ela (apud MAUSS, 2003, p. 187). 

 

O célebre poema escandinavo, (ou seria um código de leis?) espelha bem o quão 

difícil é a prática do Direito uma vez que no mundo ocidental moderno a prática de trocas é 

derivada da vontade dos homens. Em Mauss esse poema traduz a civilização escandinava sob 

as regras dos contratos econômicos e suas trocas resultantes da obrigatoriedade dos presentes 

dados e retribuídos.   

As instituições arcaicas, examinadas por Mauss, demonstram o conjunto 

antropológico-jurídico-religioso de fatos entrelaçados. "Tudo se mistura, tudo o que constitui 
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a vida propriamente social das sociedades que precederam as nossas - até às da proto-história" 

(MAUSS, 2003, p. 187).   

As instituições sociais explicitadas na obra Sociologia e Antropologia de Mauss, 

notadamente em seu texto O ensaio sobre a dádiva demonstram que as sociedades jurídico-

religiosas eram políticas e familiares ao mesmo tempo. No que diz respeito a troca de objetos, 

é um fenômeno humano sobre o qual se forma a rocha que dá sustentação ao Direito 

construído em nossas sociedades. É sobre as formas arcaicas do contrato, que Mauss 

conceitua a "Economia natural". 

 

Em primeiro lugar, não são indivíduos, são coletividades que se obrigam 

mutuamente, trocam e contratam; as pessoas presentes ao contrato são pessoas 

morais: clãs, tribos, famílias, que se enfrentam e se opõem seja em grupos frente a 

frente num terreno, seja por intermédio de seus chefes, seja ainda dessas duas 

maneiras ao mesmo tempo (MAUSS, 2003, p. 190).     

 

As trocas de presentes tinham caráter de amabilidades e aconteciam nos banquetes, 

nos ritos que envolviam mulheres, crianças, danças, festas. O mercado de troca era ao mesmo 

tempo a Assembleia solene da tribo. A Assembleia "se dispõe segundo suas confrarias 

hierárquicas, suas sociedades secretas, clãs, casamentos, iniciações, sessões de xamanismo e 

culto dos grandes deuses, dos Totens ou dos ancestrais coletivos ou individuais do clã" 

(MAUSS, 2003, p. 192). 

A dádiva era essencialmente suntuária. 

Na fase de troca os atos não se configuravam em bens e riquezas, em bens móveis e 

imóveis, tal como conhecemos. Os acordos aconteciam de forma voluntaria, por meio de 

presentes. Mauss denomina essa troca de "sistema de prestações totais", e dedica um espaço 

para os temas das áreas do Direito no citado texto de O ensaio sobre a dádiva. 

Enquanto Durkheim fornece indícios de um proto-direito, Mauss nos direciona aos 

fatos concretos da presença desse Direito nas sociedades arcaicas, "O mais importante, entre 

esses mecanismos espirituais, é evidentemente o que obriga a retribuir o presente recebido" 

(MAUSS, 2003, p. 193). A obrigação religiosa de "dar e receber" é um sistema de prestação 

de dádivas da mais antiga raiz humana. Na teoria do Direito e da Religião arcaica segundo 

Mauss, quando se dá um presente, este contém a força do talismã, é um tesouro da tradição 

ligada à pessoa, é o próprio espírito entregue ao outro. É injusto não retribuir. 

  

Os tipos mais puros dessas instituições nos parecem ser representados pela aliança 

de duas fratrias nas tribos australianas ou norte-americanas em geral, onde os ritos, 

os casamentos, a sucessão de bens, os vínculos de direito e de interesse, posições 
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militares e sacerdotais, tudo é complementar e supõe a colaboração das duas 

metades das tribos (MAUSS, 2003, p. 191).  

 

Mauss aponta a necessidade de um levantamento acerca dos mecanismos de regras, 

não necessariamente positivadas, mas garantidas pela organização social. O caráter voluntário 

da troca era livre, gratuita, mas a retribuição era obrigatória. Esta é a peculiaridade do 

fenômeno das obrigações.   

As pessoas se enfrentavam, se opunham frente a frente num terreno. Chegava-se à 

batalha e até a morte dos chefes e nobres que se digladiavam em nome de um mecanismo 

espiritual que obrigava a retribuir um presente recebido. Recusar dar um presente, assim como 

recusar a receber, equivalia a declarar guerra. A recusa significava descaso com a aliança e a 

comunhão espiritual.   

O espírito teológico e jurídico nessa fase é impreciso pois se fundem. No entanto, 

compreende-se a natureza do vínculo jurídico com a transmissão de um bem, seja ele tangível 

ou intangível. "Por hora, é nítido que, o vínculo de direito, vínculo pelas coisas, é um vínculo 

de almas, pois a própria casa tem uma alma, é alma" (MAUSS, 2003, p. 200).   

Ao cogitar os ritos dos processos contemporâneos há que se considerar a sua forma 

arcaica e/ou religiosa como parte substancial das investigações do pesquisador, "Geralmente 

fatos como esses são utilizados a título de curiosidade ou, a rigor, de comparação, para medir 

o quanto nossas sociedades se afastam ou se aproximam desses tipos de instituições chamadas 

"primitivas" (MAUSS, 2003, p. 265).  

No âmbito desta dissertação, como veremos no capítulos terceiro, é viável visualizar o 

direito judiciário como uma estrutura que ainda conserva rituais semelhantes aos religiosos.  

O sistema de obrigação judiciária primitiva pode ser associada à Religião em razão de 

haver contratos, lutas, gestos que obrigam, vinculam e formas espirituais generosas, no caso 

das dádivas, dos presentes. Retribuir a outrem, era retribuir o que na verdade era parcela de 

sua natureza e substância, pois aceitar alguma coisa de alguém era aceitar algo de sua essência 

espiritual, de sua alma.  

Com freqüência os atos jurídicos tinham um caráter ritual, o contrato, os juramentos, 

eram, sob os aspectos sacramentais, porque se misturavam a ritos, aos comportamentos dos 

indivíduos.  

A mistura intima de direitos e deveres nas sociedades arcaicas, era uma mistura de 

vínculos espirituais que os indivíduos tratavam como coisas. 
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É que tudo, alimentos, mulheres, filhos, bens, talismãs, solo, trabalho, serviços, 

ofícios sacerdotais e funções, é matéria de transmissão e de prestação de contas. 

Tudo vai e vem como se houvesse troca constante de uma matéria espiritual que 

compreendesse coisas e homens, entre os clãs e os indivíduos, repartidos entre as 

funções, os sexos e as gerações (MAUSS, 2003, p. 203). 

 

Em O Ensaio sobre a dádiva localiza-se um fenômeno que exprime o regime e a 

mentalidade social de algumas sociedades arcaicas estudadas por Mauss. No âmbito do direito 

econômico desses povos não havia separação das formas míticas, pois o elemento capital 

estava completamente divinizado. 

5. Malinowski, Direito e Religião 

 

Autor de Crime e costume na sociedade selvagem, Bronislaw Malinowski (1884-

1942) pontua que a questão da lei arcaica é a base das "diversas forças que contribuem para a 

ordem, a uniformidade e a coesão em uma tribo selvagem
9
" (MALINOWSKI, 2003, p. 9). 

Estudioso dos nativos indígenas das Ilhas Trobriand, Malinowski admite que as relações de 

reciprocidade entre os membros de um grupo é parte de uma obrigação natural.  

Por meio dos estudos de Malinowski, verifica-se que o âmbito da lei nas tribos 

elementares pode ser encontrado naturalmente, justamente, porque há a presença da justiça 

nas ações cotidianas. As relações econômicas, a propriedade, a riqueza, são formas de 

relações "legalizadas" pelos comportamentos. A troca de alimentos é uma obrigação 

assegurada pelo princípio da reciprocidade. Tudo é pautado pelo rigor dos usos e costumes em 

Crime e costume na sociedade selvagem. 

Malinowski conceitua o princípio da reciprocidade e o considera parte da estrutura e 

da organização social e ressalta a necessidade de se pesquisar essa jurisprudência 

"antropológica". "Eu gostaria de frisar a grande necessidade de mais teoria na jurisprudência 

antropológica, especialmente de uma teoria nascida do contato real com os selvagens" 

(MALINOWSKI, 2003, p. 3). Explicitando essa "jurisprudência", diz Malinowski: 

"De modo geral, as leis não escritas do uso costumeiro são obedecidas muito mais 

voluntariamente do que nossos códigos escritos, ou, antes, são obedecidas espontaneamente" 

(MALINOWSKI, 2003, p. 17). Os estudos empíricos de Malinowski possibilitam, mostram as 

formas elementares do ritual judiciário que se vale dos castigos e da recomposição da ordem, 

no direito marital, econômico, e nos costumes religiosos, sempre fundados no princípio da 

reciprocidade. 

                                                           
9
 Em relação ao termo selvagem ou primitivo, o  termo arcaico é mais considerado por ser mais abrangente e 

menos pejorativo conforme os ensinamentos de Gilissen.  
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As práticas relativas ao processo jurídico explicitadas por meio das  investigações 

realizadas por estudiosos modernos das áreas da antropologia social, como as de Bronislaw 

Malinowski, que empiricamente refletiu sobre a ausência da escrita e da prática religiosa no 

âmbito do Direito arcaico entre as populações das Ilhas Trobriand, ao nordeste da Nova 

Guiné, em 1926, permitem o encontro com as muitas normas de conduta nas sociedades 

arcaicas.  

De forma sucinta este autor antecipa-nos que um conjunto de usos de natureza 

judiciária adquiriram força obrigatória num grupo sociopolítico, pela repetição de atos 

públicos e pacíficos durante um tempo relativamente longo.  

O que mais desponta no caráter estritamente religioso nas sociedades apontadas por 

Malinowski, são os rituais de luto e pesar pelos mortos. As descrições religiosas mostram os 

atos de piedade pelos falecidos, causados pelo temor, pelo amor ou pela solicitude com o 

espírito do defunto. As manifestações rituais e públicas de emoção eram parte da vida 

cerimonial da comunidade. "Não há um único ato mortuário, uma única cerimônia, que não 

seja considerada uma obrigação do executante para alguns dos sobreviventes" 

(MALINOWSKI, 2003, p. 33).  

A regra legal nos atos das tribos examinadas por Malinowski, configuram-se também 

nas linhas do parentesco, no caso, com a obrigação do choro pela viúva que embora tenha 

vivido com o marido, permanecia como uma estranha pelas regras do parentesco da linha 

materna. Para a viúva, a incumbência do choro e do lamento em tristeza cerimonial era um 

dever para com os membros sobreviventes do clã de seu marido, bem como, a respectiva 

manifestação do luto. Ela era obrigada a guardar por um longo período de luto e carregar 

consigo o maxilar de seu marido por anos após a sua morte. Esta é uma amostragem de uma 

das obrigações de reciprocidade matrimonial cumprida pelo processo ritual que pagava com 

as lágrimas a reciprocidade devida aos parentes do falecido.  

A lei nas comunidades arcaicas do tipo melanésios não precisava ser imposta, eram 

obedecidas espontaneamente. A submissão geral a todas as tradições se dava por incentivos 

psicológicos e sociais. 

  A concepção do Direito sagrado e ritualizado como uma expressão divina, 

desenvolveu-se na prática ritualizada dos usos e costumes, ou seja, na prática do direito 

consuetudinário. O costume que integra atos, usos e práticas contém um caráter de legalidade. 

Esses atos são geralmente solene e seu caráter misterioso é acompanhado de formas rituais, 

abluções, precauções diversas e exigências de tempo e lugar.  
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6. Os povos sem escrita na atualidade. Os direitos arcaicos e a Religião 

 

Wolkmer (2015), teórico do Direito, professor titular da Universidade Federal de 

Santa Catarina, utiliza-se dos estudos da antropologia de Malinowski e procede nesta mesma 

direção investigativa historiográfica. "Tal é a influência da religião sobre a sociedade e sobre 

as leis, que se torna intento pouco fácil estabelecer uma distinção entre o preceito sobrenatural 

e o preceito de natureza jurídica" (WOLKMER, 2005, p. 5). 

As pesquisas dos sistemas jurídico-religiosos dos povos sem escrita não se restringem 

aos "primórdios". Encontramos esses direitos em populações autóctones, contemporâneas: 

 

Certamente que a pesquisa dos sistemas legais das populações sem escrita não se 

reduz meramente à explicação dos primórdios históricos do direito, mas evidencia, 

sobretudo, um enorme interesse em curso, porquanto milhares de homens vivem 

ainda atualmente, na segunda metade do século XX, de acordo com direitos a que 

chamamos "arcaicos" ou "primitivos" (WOLKMER, 2005, p. 2).  

 

Explicita-se que os sistemas das populações sem escrita não se restringem aos povos 

primordiais.  

Cada povo percorre uma evolução judiciária por meio dos vestígios que deixam, o que 

permite uma aproximação com o passado. "As civilizações mais arcaicas continuam a ser a 

dos aborígenes na Austrália ou Nova Guiné, dos povos da Papuásia ou de Bornéu, ou de 

certos povos índios da Amazônia
10

 no Brasil" (WOLKMER, 2015, p. 2).  

Wolkmer e Gilissen, ambos da área do Direito, remete-nos ao pensamento da unidade 

social que é muitas vezes reforçado pelo fator religioso do culto aos antepassados. Estes 

autores coincidem em suas posições, e acrescentam que há meios de se estudar o Direito dos 

povos que vivem atualmente num estado arcaico de organização social e política e que não 

conhecem a escrita. "Trata-se dos direitos arcaicos de certas etnias da Austrália, da África, da 

América do Sul, do Sudeste Asiático e da Amazônia no Brasil" (GILISSEN, 2003, p. 32).  

Além disso, deve-se levar em consideração o tipo de sociedade que gera o Direito 

arcaico, pois cada cultura possui o seu aspecto normativo. Este é um fator que comprova o 

fenômeno que demonstra complexidade
11

 de onde vem as regras do Direito, que pode variar 

segundo a concepção religiosa ou filosófica dos seres humanos, tais como, as concepções 

                                                           
10

Os povos indígenas da Amazônia no Brasil seria um referencial para as pesquisas jurídico-arcaicas, haja vista, 

comportamentos de povos autóctones e a memória de homens vivos servirem como fonte para a materialização 

em documentos fixos e concretos. As palavras de Wolkmer servem para incentivar pesquisas direcionadas para 

as tribos indígenas brasileiras, mas por causa dos limites desta pesquisa não é possível conceder espaços para tais 

trabalhos. 
11

 O estudo da história do direito orienta-se para as várias formas de evolução dos povos sem escrita, que 

apontam para a Mesopotâmia, para os Hititas, Fenícia, Israel, Creta, Grécia, Roma e assim sucessivamente. 
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sobrenaturais, místicas, divinas, de noções de justiça e equidade, de fatores sociais, 

econômicos, políticos, geográficos  etc..  

Gilissen sustenta que a expressão "direitos arcaicos" é mais vasta que "direitos 

primitivos" porque permite cobrir sistemas sociais e jurídicos de níveis muito diferentes na 

evolução geral do direito (GILISSEN, 2003, p. 33). Segundo o autor "Sob a influência dos 

trabalhos dos etnólogos e dos sociólogos, admite-se em geral que os costumes dos povos sem 

escrita têm um carácter jurídico porque existem aí meios de constrangimento para assegurar o 

respeito das regras de comportamento" (GILISSEN, 2003, p. 36).  

Compreender a vida social como um sistema de relações no âmbito da modalidade 

jurídica no mundo arcaico, envolve a compreensão de atos tradicionais, atos jurídicos, 

técnicas empregadas, ritos religiosos e toda uma consubstancialidade mítica.        

Portanto, não podemos excluir o pressuposto de que a consciência mítica é a base para 

um modo de compreensão das práticas de um ritual judiciário do século XXI.  

Pelos autores fica demonstrado que o Direito arcaico como o direito cotidiano dos 

povos sem escrita é regulado pelas normas explícitas da Religião. Um Direito não legalizado e 

não constituído em sua forma expressa, mas vivenciado há milhares de anos por nossos 

antepassados. 

Gilissen informa-nos que antes da historiografia do Direito, cada sociedade possuía a 

sua forma de ordenamento jurídico-religiosa, percorrido pela linha da evolução, sejam eles 

instituídos ou não. 

 Ao estudarmos a sacralidade judiciária, veremos que estas sofreram numerosas 

transformações pelo contato com os europeus e suas normas de Direito, sendo "quase 

impossível encontrar ainda um Direito primitivo em seu estado puro" (GILISSEN, 2003, p. 

32). 

Depois que passarmos pela separação entre Direito e Religião no capítulo segundo, 

nossa tarefa principal nos capítulos terceiro será examinar os aspectos dos rituais religiosos 

ainda remanescentes configurados como "lei" no direito processual atual. Apontaremos para 

os atos mais característicos como rituais ou cerimoniais
12

.  

Será que ainda hoje haveria resquícios destas características do Direito arcaico 

descritas por Gillissen? 

 

                                                           
12

 Malinowiski ressalta a importância do modo das muitas transações desses povos que estão ligadas em cadeias 

de serviços mútuos. A feição pública e cerimonial aumenta a força e a salvaguarda da lei.  
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Não se pode negar que estes direitos sejam profundamente místicos e por 

conseqüência irracionais; assim, no domínio das provas de justiça, recorre-se muitas 

vezes ao ordálio, quer dizer ao "julgamento de Deus" pela água a ferver, o fogo, o 

veneno, ou pelo duelo, para fazer dizer aos poderes sobrenaturais quem tem razão" 

(GILISSEN, 2003, p. 36). 

 

 O Direito arcaico manifesta-se não por um conteúdo sistematizado, mas pelas 

repetições de fórmulas, através dos atos simbólicos, das palavras sagradas, das solenidades e 

da força dos rituais desejados. Os efeitos judiciários são determinados por atitudes e 

procedimentos que envolvidos pela magia e pela retórica, transformam-se num jogo constante 

de ritualismos. "Mas este momento inicial de um direito sagrado e ritualizado, expressão das 

divindades, desenvolve-se na direção de práticas normativas consuetudinárias" (WOLKMER, 

2005, p. 4).  

 Como explicitado, ainda que não se trate de um direito escrito, é um conjunto de usos, 

práticas, costumes habituais e publicamente aceitos. Diz Wolkmer citando Summer, "É a 

época do direito consuetudinário, o largo período em que não se conheceu a invenção da 

escrita, em que uma casta, ou aristocracia, investida do poder judicial era o único meio que 

poderia conservar, com algum rigor os costumes da raça ou da tribo" (WOLKMER, 2005, p. 

4).  

  

7.  Direito e Religião na tradição Greco-Romana: A herança da tradição Itálico-Helênica 

arcaica  

 

A historiografia como parte do espectro que compõe a epistemologia da Ciência da 

Religião traz registrados os fatos relevantes de todas as Eras. Assim, é viável olharmos a 

Religião pelas lentes dos historiadores do Direito, pois eles descrevem a história e os 

possíveis entrelaçamentos entre o Direito e a Religião. A ótica historiográfica é 

imprescindível para a tarefa que examina as relações entre as crenças e as leis. 

Como exposto, no item anterior, as sociedades arcaicas extraíram da Religião os 

primeiros registros. Registros esses que sempre interpelam a criatura humana em todos os 

tempos. A sua posição no mundo, a ideia do sentido da vida, da compreensão da morte, da 

segunda existência, do princípio divino e da compreensão da justiça, invariavelmente são 

buscadas na mitologia. "Observai as instituições dos antigos, sem atentar para as suas crenças; 

achá-las-eis obscuras, bizarras, inexplicáveis" (COULANGES, 1981, p. 11). A citação de 

Coulanges (1830-1889), indica também que o Direito nas sociedades arcaicas não era escrito, 

encontrava-se profundamente dominado pelas práticas religiosas.  



41 
 

Na história do Direito, especificamente no período que compreende a Idade Clássica 

(Século VIII a.C. ao V d.C.), permanecem os entrelaçamentos entre família, Religião, Direito 

e a respectiva organização social. Deste período da história não há possibilidades de registros 

nítidos, nem há método de verificação categórica do que era vivido e legitimado como hoje se 

verifica com facilidade.    

A título de aproximação, já vimos com a sociologia durkheimiana que algumas 

vertentes do Direito instituído como ciência, se originara da Religião. Também com a 

antropologia de Mauss vimos que a organização econômica societária tem sua origem na 

Religião. Vimos que o saber mitológico dos archés, nos primórdios do pensamento 

conceitual, teve o propósito de organizar e explicar os grandes enigmas da vida humana. A 

Religião como regulamentação do comportamento humano na sociedade era um fenômeno 

jurídico-histórico.  

Agora, nesta parte do primeiro capítulo, buscaremos as relações entre as crenças e as 

leis no âmbito da Grécia e de Roma. Partiremos do pressuposto do entrelaçamento entre o 

Direito e a Religião instituídos em regras no âmbito da cultura grega e romana. Faz-se 

pertinente questionar como se estabeleciam as leis para o casamento, o parentesco, a 

propriedade, a economia e sucessão naquele período histórico?  

O período agora estudado tem uma sequência com relação ao período arcaico no qual 

a Religião foi a fonte da qual o Direito bebeu os seus princípios de regras, costumes e 

magistraturas.  

Coulanges, juntamente com Durkheim e Mauss, ressalta a importância do 

conhecimento dessas crenças antigas. Considera-se que quanto mais antiga a época, mais se 

nota a ligação entre as crenças e o estabelecimento das instituições. 

No que tange a relação crença e lei, Coulanges constata que as primeiras instituições 

da Grécia e de Roma foram comumente conhecidas como famílias submetidas às regras da 

religião arcaica. Quais regras são essas? 

Note-se que no ambiente da Grécia e de Roma, a religião antiga estabelecia o 

casamento, a autoridade paterna, fixava as linhas de parentesco e consagrava o direito de 

propriedade, de sucessão etc. "Essa mesma religião, depois de estabelecer e formar a família, 

instituiu uma associação maior, a cidade" (COULANGES, 1981, p. 13).  

A história da antiguidade greco-romana é uma das fontes primárias para se estudar a 

sistematização Ocidental, bem como, para inteirar-se sobre a formação das primeiras 

instituições e suas respectivas regras sociais.  
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É sabido que toda cultura possui sua instrumentalização de normas para, com eficácia, 

organizar a sociedade, seja em qualquer espaço ou tempo. Em cada forma de organização 

social é perceptível a criação de leis para seu próprio governo. A democracia cria leis 

democráticas, a tirania cria leis tirânicas, e a aristocracia também cria as suas e assim 

sucessivamente no que concerne às outras formas. 

Constate-se que a regra religiosa é parte do processo lento da historia que prova a 

necessidade do transcorrer do tempo para as crenças humanas evoluírem. Mais tempo ainda se 

exige para captar que as práticas exteriores e as modificações das leis fazem parte desse 

processo de evolução.  

Em continuidade a fase de transição do período arcaico para o período da Grécia e da 

Roma antiga, os clãs, as fratrias, as tribos separadas e desligadas de quaisquer relações 

recíprocas, imaginaram seus deuses e suas regras dentro da tradição da fase arcaica, concebida 

e praticada no berço comum de sua raça.  

A sociedade humana não se expandiu de forma espalhada, mas por meio da junção 

lenta de pequenos grupos constituídos. Muitas famílias formaram uma fratria ou a cúria, 

muitas fratrias, uma tribo, e muitas tribos a cidade. 

Fixou-se a conservação da tradição religiosa dos antigos, visto que nos tempos antigos 

não existia nenhuma compilação de leis ou qualquer pensamento sistematizado, exceto as 

ordenanças religiosas, transmitidas por via oral de geração em geração.  

 

7.2. Os primeiros sistemas jurídico-religiosos da Grécia e de Roma   

 

Grécia e Roma estão arraigadas em nossa cultura. Romanos e gregos são dois povos, 

ramos de um mesmo tronco, de idiomas originários de uma mesma língua matriz e de 

instituições comuns. A Grécia representa o progresso de um novo estádio em tudo o que se 

refere à vida dos seres humanos na comunidade e se fundamenta em princípios inovadores. As 

consciências que temos acerca do que é a cultura têm berço com os gregos. Roma se inspira 

no modelo grego e desenvolve a técnica e a positivação das normas. 

A religião desde sempre vem vigorosamente exercendo influências sobre os seres 

humanos desde gerações ininterruptas, com as suas regras de comportamento. 

Dos estudos sobre a Grécia, depare-se que as crenças antigas persistem e dirigem as 

sociedades das quais muitas surgem por meio delas. A herança da religião arcaica aparece 

com suas práticas na Grécia e em Roma e intitula-se como "religião doméstica". Atente-se 

que esta forma da antiga religião aparece tardiamente, nas civilizações mais avançadas.  
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A religião doméstica constrói-se na crença da vida após a morte como uma 

transformação, não como a extinção total do ser humano. Dentre suas concepções,  uma delas 

é a mudança de lugar. Com a morte, o ser humano passa a viver no mundo subterrâneo, 

encerrado no túmulo, mas mantém presença invisível no seio familiar. 

 No domínio da religião doméstica, os deuses, que eram os antepassados familiares 

considerados sagrados, não deviam ser adorados por mais de uma família. Cada família tinha 

seu deus que se limitava ao interior do seu domicílio.  

O culto era secreto e todas as cerimônias se cumpriamm no interior de cada lar, 

inclusive os banquetes, as cerimônias, as festas religiosas, as orações, os cânticos etc. O  

templo religioso era a própria casa. O pai era o pater que tinha a suma autoridade familiar, era 

o sacerdote detentor do conhecimento de todas as fórmulas secretas e dos mistérios da 

Religião. 

Dois lares representavam deuses distintos que não se uniam nem se confundiam. 

   

O pontífice de Roma ou o arconte de Atenas podiam certificar-se se o pai de família 

cumpria com todos os seus ritos religiosos, mas não tinham o direito de lhe 

ordenarem a mais ligeira alteração nas suas leis domesticas de religião" 

(COULANGES, 1981, p. 40).  

 

Cada família gozava de independências de regras em seus cultos e respectivos 

domicílios; o pontífice e o arconte agiam apenas como agentes fiscalizadores.  

 O culto dos mortos
13

 foi o primeiro preceito restrito à linha familiar. O funeral era 

presidido e realizado rigorosamente pelo parente mais próximo. Era autorizado o 

acompanhamento do morto por mulheres até ao grau de primo. O tributo ao morto devia ser 

seguido de todas as ordenanças fúnebres e dos ritos tradicionais prescritos pela religião 

doméstica cujas prescrições ficavam sob o poder do representante da família do defunto. 

A refeição fúnebre da qual dependia a felicidade do morto, e também por exigência 

deste, era vinculada prioritariamente aos seus familiares, excluindo-se qualquer estranho ou 

estrangeiro. Ora. "O culto dos mortos representa autenticamente o culto dos antepassados" 

(COULANGES, 1981, p. 37). Um morto sem um herdeiro para lhe fazer os sacrifícios 

fúnebres ficava sujeito a fome eterna.  

O advento do culto doméstico foi o pressuposto para a instituição de novas leis 

religiosas, tais como, os direitos civis de nascimento, visto que, nascida a criança, esta devia 

                                                           
13

 O culto dos mortos equivale à troca eterna de bons serviços entre os vivos e os mortos de cada família. Cada 

família tinha o seu túmulo, onde os mortos, todos do mesmo sangue,  repousavam juntos. É importante ressaltar 

que o túmulo ficava no seio da família, no centro da casa, não longe da porta e distante dos olhos dos vizinhos. 

Invisível e presente com a família.  
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logo ser iniciada no culto de seus familiares; desta religião surgiram também as leis do 

casamento, da adoção, da propriedade. A lei instituída pelo poder da religião foi também 

aquela que deu o direito de adoção ao indivíduo que não possuía herdeiros para a prática do 

seu culto dos mortos. Os mortos eram considerados antepassados sagrados. Aquele que não 

tinha filhos, devia adotar filhos.     

O culto dos mortos foi uma das primeiras leis greco-romanas. Legislada por Sólon, a 

lei de proibição da sepultura, proibia a quem não fosse parente de um defunto acompanhá-lo, 

gemendo, no enterro. Na Grécia e em Roma, o filho tinha o dever de fazer libações e 

sacrifícios aos mortos de seus pais e avós. A lei de Sólon proibiu que se enterrassem no 

túmulo familiar indivíduos de outras famílias
14

.  

Pela força da religião doméstica, o ritual fúnebre foi uma das ordenanças vigentes na 

antiga civilização greco-romana. Foi um dos primeiros princípios de regras instituídos sobre a 

crença. Designara-se o ato de infração um caso de privação de sepultura para um morto. Um 

direito para todo e qualquer cidadão. A privação da sepultura para um morto era considerado 

um ato severo para o infrator e suplício eterno para o morto. O responsável pela privação da 

sepultura para um cadáver, era considerado um agente criminoso sujeito ao tribunal e a 

possível condenação. Cultuar mortos era obrigatoriedade para os vivos. Da herança da crença 

na segunda existência é que adveio a garantia do ritual fúnebre ao defunto
15

. Lembre-se que o 

morto continuava vivo nas regiões subterrâneas.  

Grande parte das regras jurídicas na religião doméstica se fundamentavam nas crenças 

relativas aos mortos e ao culto devido a esses mortos. "Em Atenas, a lei encarregava o 

primeiro magistrado da cidade de cuidar que nenhuma família se extinguisse. Do mesmo 

                                                           
14

 Demosténes, in Macartatum, 79, descreve certo túmulo como lugar "onde repousam todos os que descendem 

de Buselos; chama-se  o monumento dos Busélidas; segundo a regra antiga, é um grande recinto fechado". O 

túmulo dos Lakiadas, mnêmata Kimônia, encontra-se referido em Marcelino, biógrafo de Tucídides, e em 

Plutarco, Cimon, 4. - Conhecemos uma velha história que serve de prova em como se julgava necessário que 

cada morto fosse enterrado no túmulo de sua família; conta-se que os lacedemônios na ocasião de darem batalha 

aos messênios, ataram nos seus braços direitos sinais particulares contendo o seu nome individual juntamente 

com o de seu pai, a fim de que, em caso de morte, o corpo de cada um pudesse assim ser reconhecido e 

transportado ao túmulo paterno; este traço dos costumes antigos conserva-se em Justino, III, 5  (COULANGES, 

1981, p. 39). 
15

 Temia-se menos a morte que a privação da sepultura, pois desta última dependia o repouso e a felicidade 

eterna. Não nos devemos mostrar muitos surpresos ao ver os atenienses matar os generais, que depois de uma 

vitória naval, haviam negligenciado a sepultura dos mortos. Esses generais, discípulos dos filósofos, talvez 

distinguissem a alma do corpo, e como não acreditavam que a sorte da alma estivesse ligada ao corpo, julgaram 

de pouca importância que um cadáver se decompusesse na água ou na terra. Por isso não desafiaram a 

tempestade pela vã formalidade de recolher e sepultar seus mortos. Mas a plebe, que mesmo em Atenas, 

mantinha-se fiel às antigas crenças, acusou seus generais de impiedade e condenou-os a morte. Por sua vitória 

haviam salvado Atenas, mas por sua negligência haviam perdido milhares de almas. Os parentes dos mortos, 

pensando nos longos suplícios a que estavam condenados aquelas almas, apresentaram-se ao tribunal vestidos de 

luto, e pediram vingança.   
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modo a lei romana estava atenta sobre que não cessasse nenhum culto doméstico" 

(COULANGES, 1981, p. 52). Eis duas vertentes: uma proibitiva para o celibato e outra para a 

promoção do casamento.     

Indubitável que foi a religião quem criou a família. Crível que a religião forneceu as 

regras que resultam na constituição familiar. 

Nas antigas cidades de Roma e da Grécia, uma forma de punição para os criminosos 

de alta periculosidade, era a privação da sepultura.  

Punia-se a própria alma. 

 

 7.3. A evolução dos primeiros sistemas jurídicos religiosos dos gregos e romanos 

  

 Ainda na antiguidade não há que se falar em Direito greco-romano, mas de uma 

multiplicidade de direitos. Não havia uma unidade política e jurídica nas cidades antigas de 

Grécia e Roma. Cada cidade tinha o seu próprio Direito, tanto público quanto privado. Não 

havia leis aplicáveis a todos os gregos e romanos; em maior escala, apenas alguns costumes 

comuns.  

 Por meio do culto doméstico foram instituídas as primeiras leis, tais como as fúnebres, 

que deram margens às leis matrimoniais, em caso, as mulheres deviam abandonar-se por 

completo do culto de seus familiares e adotar por inteiro o culto dos mortos de seu marido. O 

casamento realizado entre duas famílias não estabelecia a união entre os seus deuses. O culto 

doméstico foi conjectura para a criação de leis de adoção para quem não tinha filhos, mas 

deveria ter quem lhes fizessem os sacrifícios mortuários. Também foi motivo de lei 

regularizar a propriedade com a vedação do lar. A vedação do lar era privativa e nunca estava 

ao alcance de olhos estranhos. O culto doméstico supunha lei do nascimento com a iniciação 

religiosa do culto da  família.  

 Bem fundamentadas e estabelecidas pelas sociedades gregas e itálicas apareceu a 

religião doméstica, com a família, e o direito de propriedade. A ideia de propriedade privada 

estava intimamente atrelada à religião. Os deuses conferiam a cada família os seus direitos 

sobre a terra. Frise-se que eram os deuses domésticos, o lar e os antepassados. Na Grécia e em 

Roma era reconhecida e praticada integralmente as leis de propriedade privada gerida pelo 

culto doméstico.  

 Não eram as leis, mas a Religião que previamente dava garantia ao direito de 

propriedade. A lei mais tarde institui a garantia e eficácia dando a ideia do domicílio com o 

traçado que identificava o sinal irrecusável ao direito de posse.  
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 A religião domestica derivou-se nas regras do direito de sucessão entre os antigos. Ela 

criou os vínculos culticos e estabeleceu regras sociais, inclusive em caso de esterilidade entre 

casais, ela instituiu ordenamento.  

 A religião doméstica foi importante dada a sua hereditariedade necessária e natural 

para a continuidade do culto. O pai não tinha necessidade de fazer testamento, o filho herdava 

de pleno direito. O filho era um herdeiro necessário, excluía-se da herança somente quando 

emancipado ou por não adotar o culto da família. Permitia-se a adoção para aqueles que não 

possuíssem herdeiros. 

 A religião doméstica, propiciou civilizações maiores. Constata-se que as primeiras 

civilizações nos registros das histórias greco-romana herdaram da época dos clãs. As 

comunidades clânicas, seguiram as aldeãs que assentaram-se na linha do parentesco por 

afinidade ou consangüinidade, sabendo que a linha por afinidade foi sempre legitimada pelo 

poder da religião com a lei da adoção, não obstante, o parentesco fixava-se também na 

afinidade pelos motivos do casamento.   

 O rei ou o chefe do clã era sempre o chefe de família, que era ao mesmo tempo juiz,   

sacerdote e presidente do culto da religião doméstica.  

 Na Odisseia de Homero confirma-se a descrição do sistema partidário da solidariedade 

ativa e passiva entre os membros de um clã. "O testemunho mais remoto da antiga cultura 

aristocrática helênica é Homero. [...] Para nós, ele é ao mesmo tempo a fonte histórica da vida 

daqueles dias" (JAEGER, 2013, p. 24).  

 Do ajuntamento das comunidades clânicas resultara-se a formação da cidade/polis sob 

a autonomia do chefe de um deles. Formavam-se várias cidades, com diversos representantes. 

As cidades experimentavam diversas formas políticas. "Umas permaneceram monocráticas, 

como exemplo, Macedônia; noutras a aristocracia exerceu o poder; noutras ainda, sobretudo 

nas cidades comerciais, um tirano conseguiu impor-se, quer pela escolha de seus concidadãos, 

quer por um golpe de força" (GILISSEN, 2003, p. 74).    

 As cidades antigas compreendem os seus estatutos pela formação de um grupo social, 

instalado num determinado território. A Grécia foi se constituindo de dezenas de cidades. 

Apenas algumas como Atenas deixaram registros da evolução do seu Direito, o que 

compreende os séculos VIII e VI a.C. nos quais encontra-se instalado o regime democrático. 

   

Assim, a cidade não é um agregado de indivíduos, mas uma confederação de muitos 

grupos já anteriormente constituídos e que a cidade deixa subsistir. Sabe-se pelos 

oradores áticos, como cada ateniense fazia, ao mesmo tempo, parte de quatro 
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sociedades distintas: era membro de uma família, de uma fratria, de uma tribo e de 

uma cidade (COULANGES, 1981, p. 133). 

 

  A crença ou a ideia religiosa continuou sendo a base legitimadora e organizadora da 

família e da sociedade. A religião foi o primeiro modelo para a organização de uma 

instituição social. A sua fórmula de organização abriu os caminhos para a instalação de novas 

Cidades, Estados e Nações. 

 

Os preceitos elementares do procedimento correto para com os deuses, os pais e os 

estranhos foram mais tarde incorporados à lei escrita dos Estados gregos, na qual 

não se fazia distinção fundamental entre a moral e o direito; e o rico tesouro da 

sabedoria popular, mesclado de regras primitivas de conduta e preceitos de 

prudência enraizados em superstições populares, chegava pela primeira vez à luz do 

dia, através de uma antiqüíssima tradição oral (JAEGER, 2013, p. 21). 

   

 Do exposto ensinamento de Jaeger, observa-se que o mundo aristocrático da Grécia 

primitiva começou de maneira mais espiritualizado ainda, pois se elevava mais ainda acima 

do povo. Cada cidade elegia o seu representante. Os representantes das cidades passavam a se 

unir e pensar novas formas de organização social, jurídica e religiosa.   

  

8. A publicização da Religião: A religião doméstica e a religião da cidade 

 

 No altar do culto doméstico agrupavam-se membros familiares em volta deste, para, 

isolados, constituírem o seu próprio direito religioso e privado. No altar da cidade, 

agrupavam-se em forma de reunião os cidadãos representantes das cidades para oferecerem 

sacrifícios, libações e adorarem os seus deuses em comum e constituírem o seu direito 

público.  

 Note-se o microcosmo da família e o macrocosmo da cidade.  

 Constata-se que há a transferência geográfica do culto que parte do domicílio para a 

cidade. Adora-se os deuses da cidade sem deixar de adorar os deuses da casa. 

 O altar da cidade encerrava-se no recinto do edifício a que os gregos davam o nome de 

pritaneu, que era o lar comum das fratrias. Já os romanos davam o nome de templo de Vesta.  

Os romanos eram convictos do destino da cidade ligada ao lar. O lar público era o santuário 

da cidade vedado aos estrangeiros. Somente ao cidadão era permitido participar. Cada cidade 

tinham os deuses que somente a ela pertenciam. 

 Os gênios e os heróis da cidade eram os antepassados do povo que do escuro dos seus 

túmulos zelavam pela cidade, protegiam o país, seus chefes, sacerdotes e seus senhores. 
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"Todo o homem, tendo prestado algum grande serviço à cidade, desde aquele que a fundara 

até aquele outro que lhe havia dado alguma vitória ou melhorado as suas leis tornava-se um 

deus para a cidade" (COULANGES, 1981, p. 153).  

 Entre estes deuses encontram-se Eteócles, Polinices, Pirro, filho de Aquiles, Eristeu, 

Édipo e outros considerados deuses da natureza, como Zeus, Atena, Hera, Júpiter, Juno, 

Netuno, Minerva etc. Todos eram guardas da cidade, sob a condição de que se lhes 

dedicassem culto.  

 É importante ressaltar que há uma multiplicidade de deuses com o mesmo nome em 

Roma e na Grécia. Os astros são a prova dos deuses adorados em diversos lugares com os 

mesmos nomes. 

 Assim, instituía-se a religião da cidade e a prática em comum dos cidadãos em honra 

das diversas divindades protetoras. Um morto deificado pela cidade passava a ser adorado em 

comum. 

 

A Odisseia descreve-nos uma dessas refeições sagradas: Nove grandes mesas são 

postas para o povo de Pilos e em cada uma delas, estão sentados quinhentos 

cidadãos, tendo cada  grupo imolado nove touros em honra dos deuses. Esta refeição 

conhecida por banquete dos deuses começa e acaba por libações e preces 

(COULANGES, 1981, p. 163).   

  

 Para o culto público, alguns cidadãos eram escolhidos pelos representantes da cidade, 

para em seu nome, participarem juntos dos demais escolhidos no recinto do pritaneu, na praça 

do lar ou no templo de Vesta e dos deuses protetores, para ofertarem sacrifícios aos deuses, 

oferecerem cânticos e fazerem as ofertas fúnebres. Vale dizer que os convivas eram investidos 

de caráter sacerdotal. A prática era vigente tanto na Itália quanto na Grécia. 

 Coulanges diz que a irradiação da religião pública promoveu o desenvolvimento da 

sociedade visto que o culto público possibilitava novas associações que resultavam nas 

federações, pois os aspectos de unidade, leis, religião, jurisdição e governo eram prerrogativas 

para as formações de novas federações. As regras da religião do culto doméstico continuaram 

implantadas nas mesmas regras que regularizavam a sociedade, o governo, a justiça, a moral 

etc.   

 A religião continuou intervindo em todos os atos da vida dos seres humanos. Ela 

estava em toda parte e envolvia-os completamente. A alma, o corpo, a vida privada, a vida 

pública, as refeições, as festas, as assembleias, os tribunais, os combates, os calendários. Tudo 

estava sob o poder da religião da cidade, inclusive as menores ações dos seres em todas as 

suas habitualidades cotidianas. 
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 As leis da família passaram a ser as leis da cidade. Os representantes das cúrias ou 

tribos eram os mesmos representantes da família, que faziam parte das instituições como os 

senados que eram criados para que se fizessem as fiscalizações de direito privado (jus 

privatum) que por sua vez se sujeitava ao direito público (jus publicum). O senado era 

constituído pelos chefes de famílias romanas e patrícios. Estes eram os reis, os sumos 

sacerdotes. 

 

A principal função do rei consistia, pois, em realizar as cerimônias religiosas. Um 

antigo rei de Sícion foi deposto porque as suas mãos se mancharam com um 

assassino e daí jamais ficaram em estado de poder sacrificar. E, não podendo mais 

ser sacerdote, não podia continuar rei (COULANGES, 1981, p. 140).       

  

 A citação de Coulanges informa que a tradição religiosa fundamentou a autoridade 

política e sacerdotal.  

 Ulteriormente, reis e sacerdotes também se viram nas pessoas dos magistrados. As 

cidades adquiriram os seus códigos e continuaram nos mesmos preceitos outorgados pela 

tradição da religião dos gregos e romanos.   

    

8.2. O fim da gens greco-romana e o advento dos tribunais 

  

 As leis de Drácon (séc.VII a.C) acabaram com a solidariedade familiar e obrigaram, 

para dirimir conflitos entre clãs, que direcionassem as lides para os tribunais. Ele foi um dos 

primeiros legisladores que marcou o advento da era da justiça, até então, dependente da 

arbitrariedade dos reis e/ou interpretação da vontade divina. 

 O nascimento do direito público foi lento, a democracia ateniense seguiu praticando 

certo individualismo até a época clássica ateniense que corresponde ao período de 580 a 338 

a.C., em que os cidadãos governavam diretamente por meio da Assembleia.  

 Na época clássica exprime-se a vontade do povo e o respeito à lei como princípio de 

igualdade para todos. É o que conhecemos como princípio de isonomia. No entanto, excluía-

se dessa igualdade os escravos e os estrangeiros.    

 Dentre outras legalidades, a assembleia tomava as decisões importantes, inclusive no 

âmbito do judiciário. A cidade era administrada e assegurada pelo Conselho (Bulé), tirado por 

sorteio em cada ano, e composto de quinhentos cidadãos, incluídos os magistrados. 

 Em Paideia, a formação do homem grego, aparecem o primeiros traços de uma 

formação jurídico citadina. "O povo está reunido no mercado, onde se desenrola um processo. 

Dois homens brigam a propósito do preço de um morto. Os juízes sentam-se em pedras 
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polidas, num círculo sagrado, e de cetros na mão pronunciam a sentença" (JAEGER, 2013, p. 

76).     

 A extinção da gens que aconteceu na época anterior a clássica, fez com que os 

detentores do poder e da formação fossem os terratenentes, mas os camponeses não deixaram 

de ter uma independência espiritual e jurídica. 

 Nessa época não se constata um único ato da vida pública que não se fizesse por 

intermédio dos deuses. A reunião em Assembleia se realizava nos dias permitidos pela 

religião que categoricamente devia seguir o calendário fixado pelas leis da religião, 

conhecidas somente dos sacerdotes. Em Roma, assim como em Atenas, antes de abrir a 

sessão, devia-se observar as orações e o beneplácito dos deuses em favor da abertura que se 

iniciava com a oração perante o povo em silêncio, militarmente, antes de qualquer orador 

tomar a palavra. 

  A tribuna era o lugar sagrado, traçava-se o círculo para juntarem-se os cidadãos. Em 

Roma a tribuna era o templo. Em Atenas, neste mesmo aspecto, muito se parecia com o de 

Roma. Sessões realizadas fora do lugar sagrado eram consideradas nulas. Assim, tanto em 

Roma quanto em Atenas, a justiça da cidade devia funcionar nos dias indicados pela religião 

como favoráveis. Para investir a sacralidade da tribuna, na era de Homero os juízes reuniam-

se em "recinto sagrado" (COULANGES, 1981, p. 172).  

 Nos rituais da Assembleia discutia-se a forma pela qual se devia fundar a urbe, 

consagrar o templo, distribuir as cúrias e as tribos ou colocar o exército em linha de batalha. 

Todos os assuntos eram determinados pelos rituais porque todos interessavam à Religião. 

 A lei da revelação feita pelos deuses aos antepassados, ao divino fundador, aos reis, 

aos magistrados-sacerdotes, num período próximo, passou a ser reelaborada nos novos 

códigos. A leis tentavam sair lentamente da autonomia dos deuses. Com o passar do tempo, 

não era mais em nome dos deuses que o legislador falava. 

 A sociedade arcaica de tradição estritamente religiosa aos poucos foi-se esvaindo, 

dando lugar às lutas de classes e à racionalização do pensamento humano. 

  

8.3. Hesíodo (750 a 650 a.C.): O profeta do Direito 

 

 Em Homero, o representante da cultura grega primitiva, o povo, atingia a consciência 

de si próprio e descobria, pelo caminho do espírito, as leis e as normas objetivas que davam 

segurança ao pensamento e às ações. Todos os povos criavam o seus códigos de leis, os 

gregos buscavam as leis que agiam nas próprias coisas e procuravam reger por elas a vida e o 
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pensamento do ser humano. A lei passou a ser o comum na cidade, o Direito tornava-se 

público, conhecido por todos e a língua que todos podiam ler e falar. 

 Os mitos e as lendas continuavam na constituição dos exemplos e dos modelos da 

nação como ideais e normas para a vida, serviam de instâncias normativas para os quais 

apelava o orador. Os deuses, além de atuarem na poesia, atuaram também nos acontecimentos 

religiosos e políticos, e estavam sempre interessados nas interações humanas. 

 

A cultura feudal arcaica ainda não é sinônimo de atraso espiritual, nem é avaliada 

através dos moldes citadinos. Camponês ainda não quer dizer inculto. As próprias 

cidades dos tempos antigos, principalmente da metrópole grega, são acima de tudo 

cidades rurais e continuam a sê-lo mais tarde, na sua maioria (JAEGER, 2013, p. 

87). 

 

  Ao lado dos mitos permaneceu a guarda da antiga sabedoria prática, adquirida pela 

experiência de incontáveis gerações que se compuseram de conhecimentos, conselhos 

profissionais, de normas religiosas e sociais. "Para Hesíodo essa experiência baseia-se nas leis 

imutáveis que regem a ordem do mundo, enunciadas de forma religiosa e mítica" (JAEGER, 

2013). 

 Vimos que o pensamento teogônico colocou os dados da Religião, no sentido mais 

amplo do culto, da tradição mítica e da vida interior, a serviço de uma concepção sistemática 

da origem do mundo e da vida humana. Hesíodo desvendou o conceito de que a ideia do 

Direito situava-se no centro da vida.  

 Seu predecessor, Homero, fez o primeiro elogio da justiça, mas Hesíodo foi 

considerado o "profeta do direito" (JAEGER, 2013, p. 97). Ele foi o homem do povo que 

empreendeu por meio da fé a proteção do Direito pelos deuses que perduraram séculos afora. 

A ideia do Direito que jorrou da fonte de Homero foi reelaborada por Hesíodo como uma raiz 

que necessitava brotar para uma sociedade melhor em Hesíodo.  

 Hesíodo foi quem colocou ao lado da formação dos nobres homéricos uma educação 

popular centrada na justiça, no trabalho e na vida dos seres humanos do campo. 

 A nova estruturação do Estado sobre o fundamento comum do Direito para todos criou 

um novo tipo de cidadão. Essa nova formulação fez surgir uma nova comunidade. Hesíodo 

enfatizou a sabedoria da prática aldeã e da moral do trabalho. A sua doutrina da luta pela 

submissão da vida e da ação às normas ideais rigorosas e justas. Os movimentos de reação da 

classe subalterna  resultaram na promulgação de leis escritas e num novo estágio de evolução 

que se fundamentou na comunidade e no desenvolvimento da racionalidade humana. 
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8.4. Sólon, o Direito e a Religião 

  

 As leis de Sólon (638 - 558 a.C), legislador, jurista e poeta grego, instauraram em 594-

593, a igualdade civil, suprimiu a propriedade coletiva de clãs, limitou o poder paternal e 

estabeleceu o testamento e a adoção. Sólon foi o precursor da instauração de uma democracia 

moderada, foi quem colocou a cidade de Atenas na história do alvorecer político democrático 

de Direito. 

 No século VI, Sólon foi uma das bases do edifício da formação ática. Seus versos 

foram evocados pelos oradores nos tribunais de justiça e nas Assembleias públicas como 

representação do espírito da cidadania. Os poemas de Sólon retratam a vida espiritual inteira 

da cidade de Atenas com a ideia de Estado. "Ainda então o testemunho poético de Sólon foi 

guardado como documento histórico do mais alto valor" (JAEGER, 2013, p. 173). 

 Na Pólis a ideia do Direito foi o princípio organizador da estrutura social. Ao mesmo 

tempo, criou-se, com a abolição dos direitos de classe, a liberdade cívica. A poesia de Sólon 

revela-nos os seus atos políticos e a importância da legislação para a formação do novo 

cidadão. "A poesia de Sólon constitui a explicação mais palpável dessa verdade. Tem para nós 

o valor excepcional de mostrar, por trás da universalidade impessoal da lei, a imagem 

espiritual do legislador" (JAEGER, 2013, p. 175). 

 A sociedade no meio do qual surgiu Sólon foi governada pela nobreza terratenente  e 

as leis de Sólon queriam suprimir o domínio dos nobres. A Ática foi uma região 

exclusivamente agrícola e o povo era preso à terra e à religião tradicional. "Veja se o exemplo 

dos beócios, que tiveram Hesíodo um século antes de Sólon e cujo sistema feudal permaneceu 

intacto, apesar de tudo, até a época do florescimento da democracia grega" (JAEGER, 2013, 

p. 176)    

 A poesia de Sólon, regida pelo sentido de responsabilidade comunitária, desenvolveu a 

proposta educadora de Hesíodo. Nos seus poemas observam-se uma nova ideia de Direito, 

motivada pela tentativa de uma maior participação nos bens do mundo.  Em Sólon o castigo 

divino não consistia em peste ou má colheitas, como em Hesíodo, mas se realizava pela 

desordem que todo o Direito gerava no organismo social. "Sólon foi proclamado conciliador" 

(JAEGER, 2013, p. 179).  

 Jaeger sobre a poesia de Sólon:  

 

Ainda hoje podemos seguir, nos poemas de Sólon que se conservam, o 

desenvolvimento desse conhecimento, desde as primeiras advertências até o 

momento em que as suas claras previsões se confirmaram e se consumou, com 
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Pisístrato a tirania de uma só família [...]. Se foi por debilidade vossa que haveis 

sofrido o mal, não lanceis sobre os deuses o peso da culpa. Fostes vós próprios que 

permitistes a esta gente que se engrandecesse, dando-lhe a força e caindo por isso 

em vergonhosa servidão. A nossa cidade não sucumbirá aos decretos de Zeus e do 

conselho dos deuses bem-aventurados, porque Palas Atena, sua alta protetora, sobre 

ela estendeu as mãos, mas são os próprios cidadãos que a querem arruinar com a sua 

ambição e a sua estupidez. (JAEGER, 2013, p. 179). 

 

 Sólon apontou para a responsabilidade dos cidadãos, dialogou com todos os segmentos 

sociais e instaurou como fundamento de sua política a culpabilidade das ações humanas e a 

isenção dos deuses nos resultados das imprudências dos cidadãos, pois estes eram os próprios 

provocadores de seus males. Esta foi a base do pensamento de Sólon sobre o significado do 

Direito para uma sociedade saudável. 

 Os deuses não eram os árbitros por excelência das desgraças, eram os executores da 

mesma ordem moral que era derivada da vontade dos seres humanos, pois no mundo 

imperava uma ordem jurídica estrita que tinha a força própria da Religião. 

 Os poemas que justificam a obra legislativa de Sólon mostram a clareza da estreita 

ligação entre a vontade prática e a política e o pensamento religioso: 

 

Nós os mortais, bons e maus, julgamos alcançar o que esperamos; sobrevém no 

entanto a infelicidade, e nos lamentamos. O enfermo espera obter a saúde, e o pobre, 

a riqueza. Todos se empenham para alcançar dinheiro e bens, cada um a seu modo: o 

comerciante e o marinheiro, o camponês e artífice, o cantor e o vidente. Mas, ainda 

que a preveja , este não consegue afastar a desventura, quando ela vem.(Sólon, apud. 

JAEGER, 2013, p.184). 
    

 Em Sólon fica demonstrada a aspiração infinita dos ricos em  angariar cada vez mais e 

duplicar suas riquezas, cuja essência era o objeto de todas as aspirações humanas, e não 

tinham medida nem fim. O poema explicita a concepção religiosa de sua obra legislativa e 

afirma que os deuses davam o lucro, mas também o retiravam. 

 Conciliador nato, Sólon empunhou o seu escudo entre os dois partidos, dos 

camponeses e terratenentes, e impediu que qualquer deles triunfasse. "Jamais um estadista se 

elevou tão acima da mera vontade de poder como Sólon, que deixou o país e partiu em longa 

viagem, assim que deu por finda a sua obra legislativa" (JAEGER, 2013, p. 186).  

 Jaeger diz que Heródoto, o primeiro historiador, ressalta que Sólon foi um sábio, que 

no meio da opulência não vacilou em defender a justiça,  

 

Diz que ele firmou-se na convicção de que até o mais simples dos camponeses, que 

na sua casa do campo ganha com o suor do rosto o pão de cada dia para si e para os 

seus filhos, e após consagrada uma longa vida aos deveres de pai e de cidadão, no 

umbral da velhice, sabe morrer condignamente em defesa da pátria. Este é o cidadão 

mais feliz do que todos os reis da Terra (JAEGER, 2013, p. 186). 
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 Nas palavras de Sólon "à massa basta submeter-se às leis que lhe são impostas. Mas, 

aquele que as impõem precisa de uma medida que não se encontra afixada em parte alguma" 

(JAEGER, 2013, p. 189). Note-se os discursos relativos ao Direito e à lei que dominavam o 

pensamento religioso e político de Sólon. Jaeger diz que ele foi o primeiro ateniense que 

moldou um tipo perene de cidadão, que perdurou durante todo o desenvolvimento futuro da 

nação. 

 A época dos pré-socráticos é definida com o marco dos poetas a quem se associam 

legisladores e cidadãos do Estado. 

 Entre gregos e romanos, a lei surgiu espontaneamente como parte da Religião. Os 

códigos das cidades reuniram conjuntos de ritos, liturgias, orações e disposições legais. 

Normas sobre direito de propriedade, direito de sucessão, de adoção, são disposições ao lado 

das regras da tradição da Religião. O código de Sólon, foi ao mesmo tempo, código, 

constituição e ritual.  

 Sólon foi o primeiro legislador representante da vontade popular. Na história de Sólon, 

ele libertou os escravos, perdoou dívidas, alterou a constituição da cidade e manteve a 

organização da tradição religiosa. 

  

Sólon ao mudar a constituição política, deixara subsistir toda antiga organização 

religiosa da sociedade ateniense. Havia duas espécies de homens: de um lado os 

eupátridas, possuindo hereditariamente o sacerdócio e a autoridade; do outro, os 

homens de condição inferior que não eram nem servos, nem clientes, mas que ainda 

se achavam ligados pela religião, à autoridade do eupátrida. Em vão a lei de Sólon 

declarava livres todos os atenienses. A antiga religião apoderava-se do homem à 

saída da assembleia onde livremente votara (COULANGES, 1981, p. 228).       

  

 Sólon, culto em todos os ramos do saber humano, foi considerado um dos sete sábios 

da Grécia. Suas leis são referências para o monumento de sabedoria e prudência governativa. 

 

9. Uma primeira tentativa de secularização: Os primeiros filósofos  

 

 O advento da filosofia que coincidiu com o início do pensamento racional, não 

significou o fim do pensamento mítico. A história da filosofia grega como um processo de 

racionalização progressiva não eliminou a concepção religiosa do mundo inserida nos mitos. 

 A filosofia foi filha da Cidade. Ela se aventurou no mundo da intelectualidade e deu os 

seus primeiros passos nas colônias gregas, notadamente da Jônia. Os primeiros filósofos 

surgiram por volta do século VI a.C., e mais tarde foram intitulados de "pré-socráticos".  
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 Explicitar alguns dos pensamentos dos primeiros filósofos é importante para 

examinarmos o salto evolutivo entre o pensamento mítico e a filosofia nascente. Importante, 

também, é ressaltar que não havia uma unidade de pensamento, mas divergências e 

pluralidade de explicações a respeito do arché ou do princípio de todas as coisas.  

 Os primeiros filósofos foram integrantes da escola Jônica da qual fizeram parte Tales 

(623 - 548 a.C.), Anaximandro (610 -546 a.C.), Anaxímenes (582 - 528a.C.), Heráclito (535 -

475 a.C.) e Empédocles (495 - 430 a.C).  Depois veio Pitágoras (571 - 500 a.C.) e a segunda 

escola, a itálica, seguida da escola eleática da qual fizeram parte Xenófanes (570 - 475 a.C.), 

Parmênides (530 - 460 a.C) e Zenão (490 - 430 a.C.). Por último, temos a escola atomista com 

Leucipo (Primeira metade do século V a.C ou 370) e Demócrito (460 a 370 a.C.).  

   Todos estes filosofos foram considerados filosofos da natureza, visto que se 

preocupavam pelos eventos da geração e corrupção das coisas. Abandonada a cosmogonia, se 

dedicaram à elaboração de uma cosmologia centrada na racionalidade do universo. As 

dúvidas acerca do curso da natureza geraram os questionamentos acerca do mito do eterno 

retorno. Na busca pelo arché, procuraram o elemento constitutivo de todas as coisas. 

 Para principiar, Tales julgou que a água se evaporava, se transformava em ar ou se 

congelava e se petrificava em sólido, o que confirmava que toda a vida provinha da umidade.  

 Anaxímenes sustentou que o princípio originário era o ar e não a água, e era a partir 

dele que procurava explicar a vida. O ar dominava o mundo e dominava a alma do corpo; a 

própria alma era ar, sopro, pnêuma.   

 Para Demócrito o princípio era o átomo. Para Empédocles eram os quatro elementos 

da natureza: a terra, o ar, a água e o fogo. Todos foram aceitos até o século XVIII, quando 

foram destronados por Lavoisier.  

 Anaximandro construiu o mundo com medidas matemáticas precisas. 

  

O disco terrestre da concepção homérica não passa de uma representação ilusória. 

Na realidade, o caminho diário do Sol do Oriente para o Ocidente passa por baixo da 

terra, de modo a reaparecer no Oriente, no seu ponto de partida. O mundo não é, 

assim, uma meia esfera, mas uma esfera completa, em cujo centro se situa a terra. 

São circulares não só o caminho do Sol, mas também o da Lua e das estrelas... 

(JAEGER, 2013, p. 198). 

 

 Anaximandro deixou a informação de que o ápeiron
16

 não derivava de nenhum 

elemento determinado, mas "tudo inclui e tudo governa". A isso Aristóteles se opôs: "só um 

Deus pode "governar" o todo".  

                                                           
16

 O apéiron é o elemento fundamental ilimitado,  indeterminado,  imutável.  
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 Segundo Anaximandro, "onde estiver a origem do que é, aí também deve estar o seu 

fim, segundo o decreto do destino. Porque as coisas têm de pagar umas às outras castigo e 

pena, conforme a sentença do tempo"(Anaximandro, apud, JAEGER, 2013, p.200).  

 Um dos métodos científicos de Anaximandro foi o comparativo. Ele fez uma 

personificação da luta das coisas, comparou-as à contenda dos homens num tribunal. Ele 

buscou na fonte de Sólon uma explicação para fundamentar a sua ciência que examinava as 

leis da natureza. O seu exame da natureza refletiu a imagem da geração e corrupção cósmicas, 

sobre cujas oposições e contendas se firmou como soberana a eterna Díke
17

. 

 Invocou no seu discurso o espaço geográfico onde se localizava o mercado, e o espaço 

onde se administrava a justiça. Sentado na sua cadeira, o juiz estabelecia a pena. O juiz era o 

tempo. Quando um dos contendores tirava demais do outro, o excesso lhe era de novo retirado 

e dado ao que ficava com pouco. Estes foram ensinamentos oriundos de Sólon. Para Sólon a 

Díke não dependia dos decretos da justiça terrena e humana, mas da simples intervenção 

externa de um decreto da justiça divina.  

 Em Anaximandro, a compensação eterna não só se realizava na vida humana, como 

também no mundo inteiro, na totalidade dos seres. Era imanente ao próprio acontecer  no qual 

se realizava para cada caso a compensação das desigualdades. O esboço da legalização 

universal da natureza de Anaximandro era revelado no cosmo.  

 A ideia filosófica do cosmo representou a ruptura com as representações religiosas 

outrora habituais. Mas era uma ruptura que incluía o surgimento de uma nova concepção da 

divindade do ser. Em Sólon, o conceito jurídico-religioso da responsabilidade provinha da 

teodiceia. Em Anaximandro, a justiça do mundo derivava do conceito grego de causa que 

incluía o conceito de culpa. A culpa era transferida da imputação jurídica para causalidade 

física.  

 Uma transposição espiritual ou didática? Parece haver uma transposição analógica dos 

conceitos de cosmo, dike e tisis, originários da vida jurídica, para o acontecer natural. O 

conceito de cosmo constitui até hoje uma das categorias essenciais de toda a concepção do 

mundo. 

 Anaximandro concebeu o desenvolvimento do problema da causalidade a partir de um 

prisma teológico. 

 Ao lado de Anaximandro, encontra-se Pitágoras, considerado o fundador de um novo 

tipo de ciência. Pitágoras foi um filósofo universal, que abrangeu muitas coisas heterogêneas: 

                                                           
17

 Diké: divindade grega que representa a justiça. 
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a doutrina dos números, os elementos da geometria, os elementos da música e o conhecimento 

dos tempos dos movimentos das estrelas. Também a doutrina da transmigração das almas 

deve-se à Pitágoras.  

 A doutrina pitagórica da diversidade dos números concebeu a essência qualitativa das 

coisas heterogêneas: o céu, o casamento, a justiça, e principalmente o aspecto normativo da 

investigação matemática. Era implícito no conceito matemático pitagórico a visão harmônica 

que abrangia a arquitetura, a poesia, a justiça, a religião e a ética. Daí surgiu a consciência de 

que na ação prática do homem existe a norma da proporção. À semelhança do Direito, esta 

norma não podia ser impunemente transgredida. 

 A racionalização foi um fenômeno que gerou uma nova estruturação espiritual da vida.  

 No seio do pitagorismo surgiu o movimento órfico
18

 como um dos mais significativos 

testemunhos da nova intimidade que penetrou até o mais profundo da alma popular. Nasceu o 

anseio por um sentido novo e elevado da vida. O pensamento racional das concepções 

filosóficas buscou atingir uma norma objetiva no ser cósmico. 

 O fenômeno que anunciou-se nas crenças órficas relativas à alma trouxeram um novo 

sentimento de vida e uma nova forma de consciência individual. Havia na ideia órfica um 

elemento normativo expresso. A crença na origem divina e na imortalidade da alma decorria 

da exigência de conservá-la pura no seu estado terreno de união com o corpo. O crente sentia-

se na obrigação de prestar contas de sua vida. 

 As necessidades dos cidadãos, não mais satisfeitas pela religião cultual, explicava a 

rápida difusão do movimento órfico na metrópole e nas colônias. A religião délfica penetrou 

então, na sociedade, de modo vivo e intimo e demonstrou ser apta a conduzir e colocar a seu 

serviço todas as forças construtivas da nação.  

 A religião grega alcançou em Delfos a influência mais profunda de sua força de 

organização e ampliou-se para além das fronteiras da Grécia. A ideia de hýbris, 

originariamente concebida de modo perfeitamente concreto na sua oposição à Díke, limitada à 

esfera terrena do Direito, cedo se estendeu à esfera religiosa.  

   As máximas célebres dos sábios da terra foram voltadas a Apolo e apareceram como 

um simples eco da sabedoria divina. Quem entrava no templo de Delfos via à entrada da porta 

as palavras "conhece-te a ti mesmo", a doutrina da sophrosýne, a exortação a não perder de 

                                                           
18

 Diz-se dos dogmas, mistérios, princípios e poemas filosóficos atribuídos a Orfeu. Na mitologia 

grega, Orfeu era poeta e médico, filho da musa Calíope e de Apolo ou Eagro, rei da Trácia . Era o poeta mais 

talentoso que já viveu.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Mitologia_grega
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mitologia_grega
https://pt.wikipedia.org/wiki/Poeta
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Musa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cal%C3%ADope
https://pt.wikipedia.org/wiki/Apolo
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Eagro&action=edit&redlink=1
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vista os limites do ser humano, gravada com o laconismo legislativo próprio do espírito da 

época. 

  O conceito órfico da alma representou o passo essencial para o desenvolvimento da 

consciência pessoal humana. Sem ele seria impensável a concepção platônica e aristotélica da 

divindade do espírito e a distinção entre o ser humano meramente sensível e o seu próprio eu, 

que constituiu a sua vocação plena. 

 Empédocles mais à frente exaltou Pitágoras em as Purificaçoes.  Sua doutrina 

enfatizou que não havia nascimento para nenhuma das coisas mortais, como não havia fim na 

morte funesta, somente composição e dissociação dos elementos compostos: nascimento não 

era mais que um nome dado e usado pelos especuladores. A luta entre duas forças era 

manifesta na massa do membros humanos.  

 A filosofia subsistiu ao mundo mítico arcaico e foi em busca de uma explicação 

natural e regular. Xenófanes rompeu com o politeísmo e o antropomorfismo. 

 

O seu conceito de Deus, que apresenta com o entusiástico páthos da nova verdade 

coincide com o universo. Há um só Deus, que não se pode comparar aos mortais na 

forma e no espírito. É todo visão, todo ouvido e todo pensamento. Conserva tudo em 

seu poder, sem qualquer esforço, só pelo pensamento. Repousa imóvel em si mesmo 

(JAEGER, 2013, p. 214).  

    

       Xenófanes procedeu ao aniquilamento das antigas concepções pela força criadora de 

novos valores religiosos e morais. 

 Observe-se um choque inevitável entre a velha cultura aristocrática e os homens da 

nova filosofia que lutavam para conquistar um lugar na sociedade e no Estado, que 

propunham um novo ideal para a formação humana que exigia o reconhecimento universal.  

         A importância atribuída ao conhecimento filosófico mostra com clareza que a pólis 

continuava a ser a medida de todos os valores. 

 Mais tarde quando o Estado jurídico substituiu o antigo, foi em nome da pólis que se 

avaliou a justiça como a virtude mais alta. Foi em nome da pólis que Xenófanes proclamou o 

novo modelo de formação espiritual. 

 Com Parmênides surgiu a descoberta do pensamento puro e de sua necessidade 

rigorosa para se chegar à posse da verdade. Ele foi o primeiro pensador que levantou 

conscienciosamente o problema do método científico. Nele toda ênfase esteve na substituição, 

do mundo da opinião pelo mundo da verdade. Na oposição entre o caminho certo e o errado 

veio à tona o sentido do "método". Com Parmênides, a investigação humana foi em busca do 

pensamento puro.  Sua obra foi dividida em duas partes, uma dedicada à "verdade" e outra à 
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"opinião". Este filosofo considerou que "o homem sábio" é a pessoa "consagrada aos 

mistérios da verdade" (JAEGER, 2013, p. 222). 

 Foi a força do espírito que criou no Estado o Direito e a lei, a justa ordem e o bem-

estar. 

 A filosofia teve importância para a cidade. Ela foi o primeiro passo que levou à 

intuição da verdade, à crítica do pensamento e à condução da vida humana. Note-se que a 

libertação dos mitos aconteceu gradativamente devido ao movimento espiritual unitário 

conduzido por uma série de personalidades independentes, ligadas reciprocamente pela visão 

do caráter científico e racional. 

   Os filósofos eram os mesmos aristocratas, cidadãos, que participavam da Assembleia e 

se voltavam para a explicação do universo por meio da racionalidade que abrangiam os 

múltiplos conhecimentos como a matemática, a astronomia, a medicina, a  filosofia etc. 

 Heráclito, sob a influência da filosofia da natureza, localizou o seu pensamento na 

fronteira entre a antropologia e a cosmologia. A sua busca de uma visão total da realidade, do 

cosmo, a subida e a descida da geração e a destruição da fonte primitiva inesgotável de onde 

tudo brota e a tudo regressa, o curso circular das formas em contínua transformação, 

constituíram as linhas gerais de seu pensamento. Na doutrina de Heráclito, o coração humano 

constitui o centro das emoções e das paixões para onde convergem os raios de todas as forças 

da natureza. Ele se convenceu de que se conhece o cósmico através do ser. Dele são as 

palavras: "Investiguei-me a mim próprio" (JAEGER, 2013, p. 224).   

 Tal como a pólis, o universo inteiro tinha a sua lei, 

 

Todas as oposições da vida cósmicas se transformam continuamente umas nas 

outras e reciprocamente se apagam os prejuízos que causam, para prosseguir com a 

imagem do processo jurídico. Todo o processo do mundo é uma troca. A morte de 

uma vida é sempre a vida de outra. É o eterno caminho ascendente e descendente 

(JAEGER, 2013, p. 228). 

   

 A doutrina de Heráclito foi a doutrina da oposição e da unidade de tudo. Ela 

direcionou seu olhar para as áreas da antropologia filosófica e descobriu a fecundidade 

também da intuição biológica, visto que o ser humano era uma parte do cosmo e estava 

submetido às leis cósmicas.  Sua forma de pensamento foi complexa. Ele ligou o ser humano 

à pólis e ao mundo superior. Foi por meio do conceito heracliteano de alma que a religião 

órfica se ergueu a um estágio mais alto.  
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 O conceito de que o cosmo era mais uma lei da natureza, em Heráclito, era um 

conceito elevado a mais alta categoria de religião cósmica, visto que a lei do mundo era a lei 

da vida do ser humano.  

 Até aqui, examinamos a influência jônica sobre a metrópole e o Ocidente helênico. 

Nesta fase, ao lado da especulação filosófica, a luta política e religiosa persistia na Atenas. As 

discussões da pólis, como vimos, aconteciam ao lado do fenômeno religioso popular que 

provocava novas formas de pensamento, dando lugar às escolas. Na mesma época surgiam os 

sofistas que se dedicavam a investigar a natureza do ser humano. Dentre eles, emergiram 

Protágoras (490 - 415 a.C.), Górgias (485 - 380 a.C.), Hípias (460 - 400 a.C.), Trasímaco (459 

- 400 a.C.), Pródico (465 - 395 a.C.). Alguns ganhavam a vida em troca de seus ensinamentos. 

Na pólis, discutiam-se as leis que regiam o Estado, a família e concebiam a justiça como uma 

forma mais humana, mais racional e livre de fórmulas e ideias arcaicas.   

 Os sofistas ensinavam que os gregos cultos deviam deixar de valorizar os costumes e 

as leis sagradas para adotarem o método da retórica e da dialética como  arte de raciocinar e 

falar para persuadir. Para governar o Estado, a elite grega devia usar da persuasão e agir sobre 

as vontades. Os sofistas eram detentores de certa diversidade cultural. Viajavam pelas cidades 

e desenvolviam o ensino itinerante. Ensinavam nos locais que passavam, mas não fixavam-se 

em lugar nenhum. 

 Eles marcaram a passagem para a reflexão antropológica, pois centraram as suas  

questões no âmbito da moral e da política. Legitimaram o ideal da democracia e propagaram o 

Direito ao exercício do poder para todos os cidadãos, pois os critérios do justo e do injusto se 

achavam nas leis que valiam para todos. A retórica era o instrumento do processo didático dos 

sofistas. Eles eram os mestres da virtude política centrada na prática voltada para a vida.  

Desenvolveram o espírito crítico e a facilidade de expressão, mas com frequência eram 

acusados de superficialidade em seus ensinamentos. 

  Sócrates (469 - 399 a.C) foi parte do patrimônio da história da humanidade que teceu 

severas críticas acerca dos ensinamentos dos sofistas. Platão, em A República, teceu um 

diálogo entre o sofista Trasímaco e Sócrates acerca do poder e da força da justiça e da 

injustiça.   

 Sócrates, na obra de Platão foi "o guia de todo o Iluminismo e de toda a filosofia 

moderna" (JAEGER, 2013, p. 492). Tudo o que se sabe a respeito deste filósofo vem dos 

diálogos de Platão. Assim como Sólon tinha aparecido no momento oportuno para fazer 

emergir os germes do pensamento grego ocidental, apareceu Sócrates, qual Sólon do mundo 

moral, pois foi no campo da moral que o Estado e a sociedade foram minados em sua época. 
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Sólon descobriu as leis naturais da comunidade social e política. Sócrates surgiu para 

moralizar, escolasticizar e intelectualizar a concepção trágica do mundo da Grécia Antiga. 

  

Xenofonte informa-nos que Sócrates discutia com os seus discípulos questões de 

técnica política do mais variado teor: as diferenças dos tipos de constituições e leis 

políticas, os objetivos da atividade de um estadista e a melhor preparação para ela, o 

valor da união política e  ideal de legalidade como a mais alta virtude do cidadão. 

Sócrates trata com os amigos da administração da pólis (JAEGER, 2013, p. 542)   

      

 Considerado o evangelista da nova religião terrena e de um conceito de bem-

aventurança atingível nesta vida, mercê da força interior do ser e baseada, não na graça, mas 

na incessante tendência ao aperfeiçoamento do nosso próprio ser, Sócrates colocou a verdade 

acima do costume e a justiça acima da lei.  

 Todas as ideias éticas ou religiosas que apareceram, todos os movimentos espirituais 

que desabrocharam invocam o nome de Sócrates, "Comparam-se frequentemente as figuras de 

Sócrates e de Cristo (JAEGER, 2013, p. 494).  

 A posteridade de Sócrates ficou imbuída de seus ensinamentos, seus discípulos 

ingressaram num processo de cristalização. 

  

Platão o faz predizer, já no discurso de defesa perante os juízes, que os seus 

partidários e amigos não deixariam em paz os atenienses depois de ele morrer, mas 

prosseguiriam na atividade por ele realizada, interrogando e exortando, sem lhes 

deixar um momento de repouso (JAEGER, 2013, p. 498).  

 

 Sócrates ministrou ensinamentos sob formas de perguntas e respostas por considerar o 

diálogo uma forma primitiva do pensamento filosófico. Nos diálogos de Platão, Sócrates 

circunscreveu-se inteiramente aos problemas éticos e procurou investigar conceitualmente  a 

essência permanente do justo, do bom e do belo, além de suas atribuições voltadas para a 

busca da determinação dos conceitos universais e o método indutivo de investigação.  

 Considerado um mau democrata por não simpatizar com as intervenções políticas 

ativas dos atenienses nas Assembleias do povo ou como jurado nos tribunais de justiça, uma 

vez agiu publicamente como membro do senado e presidente da assembleia popular, na qual, 

sem prévia resolução foi condenado à morte pela multidão. 

 Vale considerar que o conceito socrático de alma esteve desprovido de traços 

escatológicos ou demonológicos. A posição socrática em face do problema da subsistência da 

alma apareceu definida em a Apologia, onde, em presença da morte, não se diz qual será a sua 

sorte depois desta. O problema da alma não era fator determinante para Sócrates. Ele foi 

criticamente avesso ao dogmatismo e não decidiu se a alma é ou não separável do corpo. 
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Servir a alma era servir a Deus, não porque ela seria um hóspede daimônico, carregado de 

culpas e oriundo de remotas regiões celestiais, mas sim porque ela era espírito pensante e 

razão moral, e esses eram bens supremos no mundo. 

 Platão foi quem mais tarde entreteve o discurso mítico da alma e seu destino. Ele 

buscou atribuir a Sócrates a teoria da imortalidade em Fédon e até a teoria da preexistência da 

alma em Menon. Ideias complementares e originárias do pensamento platônico. 

 O pensamento político de Platão se concentrou nas obras A República e Leis. Como 

dito anteriormente, escreveu em forma de diálogos, sempre com o mestre Sócrates como o 

interlocutor. Pautado no pensamento sistemático normativo, examinou a questão do bom 

governo, do regime justo, dependente da virtude dos bons governantes.  

 A Alegoria da Caverna foi uma máxima de seu pensamento. Platão imaginou uma 

caverna onde estavam acorrentados seres humanos, desde a infância, de tal forma, que não 

podiam se voltar para a entrada, apenas enxergavam o fundo da caverna. Ali eram projetadas 

sombras das coisas que passavam às suas costas, onde havia uma fogueira. Se um desses seres 

humanos conseguisse se soltar das correntes para contemplar à luz do dia os verdadeiros 

objetos, quando regressasse, os seus antigos companheiros o tomariam por louco, não 

acreditando em suas palavras. 

 A análise da alegoria remete-nos aos dois aspectos, o epistemológico e o político. No 

tocante à dimensão epistemológica, Platão ensina o que é o conhecimento humano por meio 

da teoria das ideias. Para Platão havia dois mundos, o sensível, dos fenômenos e o inteligível, 

das ideias. O primeiro, acessível aos sentidos, era o mundo da multiplicidade, do movimento, 

era o ilusório, a pura sombra do verdadeiro mundo. 

 Para embasar uma explicação acerca da segunda dimensão da alegoria da caverna, 

Platão lançou o questionamento: Como influenciar os homens que não vêem? Cabe ao sábio 

ensinar e dirigir. Trata-se da necessidade de ação política, de transformação dos homens e da 

sociedade.  

 Dentre estes surgiram outros filósofos que seguiram na espiral do conhecimento para a 

busca da evolução do ser. Um aspecto que constituiu o fenômeno da transformação social.  

 Surgiram os estóicos com a doutrina da restituição do homem a si mesmo com a 

liberdade individual e outros que fizeram parte da história do mundo. 

    

9.2. As leis escritas e a Religião 
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 Com o advento da escrita foi promulgada a Lei das Doze Tábuas em 451 a.C. As leis 

resultantes da antiga Roma, chamaram-se leis reais por se aplicarem tanto ao culto quanto às 

relações da vida civil. O código das Leis das Doze Tábuas detinham ordenamentos sobre os 

ritos religiosos da sepultura, que descreviam: a ordem do sacrifício, o preço das vítimas, os 

ritos de núpcias, o culto dos antepassados, as leis de propriedade e outras correlatas, sem 

contar que era a fórmula para a regulamentação jurídica de atos.   

 As Doze Tábuas, na época de Augusto, no século I foi a fonte de todo o Direito, fons 

omnis publici privatique iuris, foi a codificação de regras costumeiras, primitivas, que se 

aplicaram exclusivamente ao cidadãos romanos. 

 A Lei das Doze Tábuas, fixada e promulgada, representou o avanço no Direito 

primitivo, embora ainda intimamente ligado às regras religiosas. 

 A lei antiga passou de decreto da religião para o poder do povo. Ao investir o povo no 

direito de promulgar leis, Sólon fez com que o legislador se desvinculasse da tradição 

religiosa para investir a justiça por meio do povo. 

  

9.3. O cristianismo e a separação entre Direito e Religião 

  

 Flávio Josefo (37 - 103 d.C) ao lado de Heródoto, o pai da história, é considerado o 

primeiro escritor e historiador do início da nossa era. De Jesus diz Josefo: 

 

Nesse mesmo tempo, apareceu Jesus, que era um homem sábio, se é que podemos 

considerá-lo simplesmente um homem. Ele ensinava os que tinham prazer em ser 

instruídos na verdade e foi seguido não somente por muitos judeus, mas também por 

muitos gentios. Ele era o CRISTO. Os mais ilustres dentre os de nossa nação 

acusaram-no perante Pilatos, e este ordenou que o crucificassem. Os que haviam 

amado durante a sua vida não o abandonaram depois da morte. Ele lhes apareceu 

ressuscitado e vivo no terceiro dia, como os santos profetas haviam predito, dizendo 

também que ele faria muitos outros milagres. É dele que os cristãos, os quais vemos 

ainda hoje, tiraram o seu nome (JOSEFO, 2004, p. 837).  

 

 Jesus é a personagem central da história da Igreja cristã. Entre as fontes 

historiográficas estão representadas as epístolas que relatam a história das comunidades 

cristãs, notadamente pelos quatro evangelhos e a fonte Q
19

. O exame aprofundado do Jesus 

histórico é muito bem explicitado nas obras dos estudiosos John Dominique Crossan e John P. 

Meyer. 

                                                           
19

 A fonte Q (também conhecida como documento Q ou apenas Q, sendo que a letra "Q" é uma abreviatura da 

palavra quelle que, em língua alemã, significa "fonte") é uma hipotética fonte usada na redação do Evangelho de 

Mateus e no Evangelho de Lucas. 
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   Mesmo com a morte de Jesus, a centralidade da religião para seres humanos manteve-

se viva. Religião, Direito e governo continuaram imbricados em suas formas, mas a religião 

foi sempre a detentora da força organizadora da sociedade sobressaindo-se à política e o 

Direito.  

 Com o advento e a expansão do cristianismo e com a doutrina da fé cristã, os 

princípios e regras da organização social foram modificados. "Esta religião gera o Direito: as 

relações entre os homens, a propriedade, o patrimônio, o processo, tudo fora regulado, não por 

princípios de equidade natural, mas pelos dogmas dessa religião, só atendendo as 

necessidades do seu culto" (COULANGES, 1981, p. 393). 

 O Estado de outrora sob a vigência da lei santa da vida privada e pública foi 

modificado com o cristianismo.  

 Vimos que o fenômeno da mudança é próprio da sociedade. Esse fenômeno 

lentamente introduz com o cristianismo inovações no governo e no Direito e, óbvio, nas 

crenças.  

 Aquele modelo dos séculos precedentes se esvai. De encontro com o cristianismo, o 

modelo já não é mais uma união indissolúvel entre o Direito, a Política e a Religião 

doméstica.  

 O cristianismo é a religião que não tem domicílio, pois a ideia da universalização do 

Deus único não estabelece diferenças entre judeus e gentios, estrangeiros e marginalizados, 

não se faz pertencente a uma casta ou a uma corporação. Desde o seu início, o cristianismo, 

chama a si toda a humanidade e universaliza a filosofia que ensina que o Deus do universo 

recebe indistintamente a homenagem de todos.  

 A religião deixa de ser um patrimônio sacerdotal hereditário com o cristianismo. Jesus 

é o propagador da distinção entre o Direito e a Religião, ele deixa registrado pelo princípio da 

oralidade a força do seu testemunho: "dai a Cesar o que é de Cesar e a Deus o que é de Deus".  

 As palavras de Jesus levantaram outros vieses pela primeira vez na história da política 

onde Deus fora distinguido do Estado. Cesar como sumo pontífice era o chefe e principal 

órgão da religião romana, o guarda e o intérprete das crenças, que reunia em suas mãos o 

culto e o dogma. Ora, a ordem de dar a Cesar o que é dele (o governo político) e a Deus o que 

é dele (o campo religioso) trouxeram consequências irreversíveis para as relações do povo 

com o governo, pois o cristianismo não se ocupava dele. Jesus deixava o ensino de que o 

reino dele não era deste mundo e separava a lei e a justiça, visto que seus ensinamentos não 

era o de obedecer a Cesar, sim o de obedecer a Deus.  

 O divórcio entre o Direito e Religião acontece. 
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 A religião que professava nada existir de comum entre o Direito e Religião, separa 

tudo quanto toda antiguidade fundira. O cristianismo acabara com os pritaneus, eliminara as 

divindades políadas. Coulanges diz que foram três séculos seguidos de separação, a nova 

religião vivia completamente fora da atividade do Estado. E provou indistintamente que pode 

viver sem a proteção do governo e muito bem lutar contra ele. Por isso cristãos eram caçados 

e condenados como ateus, isto é, contrários ao deus César e seus deuses. 

 A Religião teve um poder de organização inimaginável! Por um lado, o governo se 

libertava de regras severas da antiga religião. A política tornava-se independente e se 

regulava, apenas sob a autoridade da lei moral. Por outro lado, o Estado perdia parte do seu 

público, pois o cristianismo apregoava que o ser humano pertencia à sociedade apenas por 

uma parcela de sua personalidade que estava sujeita à sociedade pelos interesses materiais e 

pela presença corpórea. O cristianismo foi a fonte que brotou para a liberdade individual, pois 

uma vez liberta a alma, o difícil era realizável. O poder da liberdade apregoada pelo 

cristianismo, mostrou mais uma vez a força organizadora da religião cuja a liberdade tornara-

se possível dentro da ordem social.  

 O Direito enveredou por outros caminhos e mudou a sua natureza de devoto à Religião 

e recebedor de suas normas. A emancipação do Direito da Religião fez com que este buscasse 

as suas regras na natureza, na consciência humana, na moral, na concepção do justo que existe 

em cada ser humano. O Direito pôde desenvolver-se e reformar-se com liberdade para 

acompanhar a senda do progresso da moral que se curvava aos interesses e às necessidades 

sociais. 

 A emancipação do Direito da Religião não a isentou de criar suas regras. Ela continua 

criando o seu próprio direito religioso, que posteriormente tornará direito canônico que legisla 

sobre a vida religiosa cristã. O cristianismo não tinha a pretensão de regular o direito civil. 

Não vemos o cristianismo instituindo regras de propriedade, sucessão, processos e obrigações, 

pois ele se colocava fora do Direito profano e acima das coisas puramente terrenas. 

 A nova concepção do cristianismo influiu na história do Direito Romano que já 

trabalhara por libertar-se da Religião. A medida que o cristianismo conquistava a sociedade, 

os códigos romanos forjavam novas leis. A antiga constituição de regras de família era 

extinta, o pai perdia a autoridade sacerdotal e lhe era conferido somente a educação dos filhos. 

Assim, sucessivamente, o Direito foi gradativamente conquistando com a religião cristã, a sua 

autonomia. 

 Entretanto na Idade Média cristã teocrática, cristianismo e Direito voltam a se unir e se 

confundir em seus rituais religiosos e judiciários. 
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9.4. O progresso da Lei e a Religião  

 

 Mais tarde acentua-se e desenvolve-se o poder central do Estado pela progressiva 

criação de regras que reforçavam sempre mais e mais a autonomia do cidadão como 

indivíduo. Cícero (43 a.C) foi o continuador dos antigos legisladores e a maior parte das 

inovações e aperfeiçoamento do Direito, no período clássico, foi fruto das atividades dos 

magistrados e jurisconsultos que embora, em princípio não podiam modificar as regras 

antigas, apenas introduziam modificações para atender às exigências práticas de seu tempo. 

Augusto (27 a.C.) utilizou uma nova forma de governo e se cercou de juristas, que emitiam 

pareceres em seu nome.     

 Não era da natureza do Direito ser absoluto e imutável; ele modificava-se, 

transformava-se, como toda atividade humana. 

  Os primeiros magistrados do período clássico exerceram funções estabelecidas e 

relacionadas com a boa administração da justiça. Ao pretor, cabia cuidar da primeira fase do 

processo entre particulares. Ele verificava e fixava os limites da lide para remeter o caso ao 

juiz particular que verificava a procedência das alegações e das provas para sentenciar a 

decisão. Foi instituído o pretor urbano para os casos entre cidadãos romanos e o pretor 

peregrino para os casos que se referiam aos estrangeiros. 

  O método dos jurisconsultos romanos foi o casuístico. Examinavam-se, explicavam-se 

solucionavam-se casos concretos, sem recorrer a exposições sistemáticas especulativas 

dogmáticas e teóricas. O gênio criador dos romanos se manifestava por intermédio da obra 

casuística dos jurisconsultos clássicos. 

 Depois, com a decadência do período clássico romano (476 d.C.), pela ausência do 

gênio criativo, surgiu a necessidade de fixação definitiva de regras vigentes. Após tentativas 

parciais de codificação de partes restritas do Direito vigente, que os romanos descumpriam, 

Justiniano é levado a empreender uma obra legislativa oficial com as regras de Direito em 

vigor na época de (527 a 565 d.C.). 

 Justiniano (565 d.C.) encarregou uma comissão de juristas e organizou uma coleção 

completa das constituições imperiais com as leis emanadas dos imperadores, completada em 

529 e publicada sob o título de Codex. O Codex contém as compilações de trechos escolhidos 

de jurisconsultos clássicos, e as várias reedições de textos, além de obras e manuais 

legislativos elaborados para estudantes. Nele se conservam as bulas criadoras de novas leis. 

Justiniano publicou efetivamente um grande número de novas leis, chamadas novellae 
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constitutiones. Das publicações de Justiniano,  temos o Código, o Digesto, as Instituta e as 

Novellae que formam o Corpus Iuris Civillis, nome dado por Dionísio Godofredo, no fim do 

século XVI d.C. 

 A codificação de Justiniano teve o mérito de preservar o Direito Romano para a 

posteridade. 

  

10. Religião e Direito na Idade Média 

 

 A Idade Média compreende o período de 476 a 1453 d.C., entre a queda do Império 

Romano do Ocidente e a tomada de Constantinopla. Esta periodização hodiernamente é 

considerada como "A Idade das Trevas", isto é, o vazio entre a Antiguidade Clássica e o 

Renascimento. Este período carrega o estigma da deterioração cultural dada a escassez de 

produção intelectual e econômica que acompanha o declínio do Império Romano considerado 

como período obscuro.  

 O iluminismo que surge é concomitante à ascensão da burguesia ao poder. O 

proclamador da renúncia à Era das Trevas que engloba todo o período medieval e o vincula à 

desvalorização e incompreensão da Idade Média. No entanto alguns especialistas como Jean 

Delumeau, Jacques Le Goff e Etienne Gilson, têm informado a "Era das Trevas" como uma 

fase de reconhecimento e desenvolvimento da filosofia, de realizações jurídico-político-

religiosas e de avanço para a história da civilização. Por conseguinte, o marco da Idade Média 

utilizado para a nossa tarefa, concentrar-se-á no período de 1478 até 1834. Período que 

examina-se por meio da obra História das Inquisições: Portugal, Espanha e Itália: Séculos 

XV ao XIX de Francisco Bethencourt. É neste aspecto que a tarefa converge o sistema ritual 

caracterizado pela inércia agravada nas Inquisições, notadamente de seu estatuto de tribunal 

eclesiástico. 

 

10.1. O retorno à sacralidade do Direito 

  

 Notemos que a definição de Direito, no início de nossa pesquisa, levou-nos ao 

entendimento de que os tribunais são sistemas que impõem regras de funcionamento aos seus 

agentes, não obstante, os tribunais constituem-se espaços de conflitos entre diferentes 

estratégias, o que pressupõe-se a análise de agentes envolvidos como parte do conjunto das 

atividades de seus âmbitos. 
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 Assim como no Direito contemporâneo, os ritos do Direito na Idade Média eram 

considerados como seqüências de atos ordenados e repetitivos, investidos de caráter 

transcendente pelos agentes que os produziam e os administravam. Informam os historiadores 

que as atividades dos âmbitos judiciários revelaram-se muito importantes como formas 

expressivas de ordem social e institucional e que os ritos medievais jurídicos frequentemente 

se referiam aos mitos bíblicos celebrados pela liturgia da Igreja católica: "no auto da fé, por 

exemplo, existiam referências explícitas ao juízo final" (BETHENCOURT, 2000, p. 12).  

   Os ritos processuais do Direito e da Religião se convergiram e deixaram-nos como 

uma de suas heranças a iconografia
20

 que registrou o período medieval e retratou a rígida 

hierarquia de classes estabelecidas pela organização social teocrática centrada no poder divino 

dos reis. Jean Delumeau foi um dos historiadores que apontou em O que sobrou do paraíso a 

diferença entre as classes. Este autor utilizou-se da cosmografia para descrever 

cuidadosamente o retábulo de Gand
21

 e expressar que "vários textos fundadores, entre os 

quais alguns vindos do judaísmo, abriram as portas do paraíso. Inspiraram a literatura, a arte e 

a teologia e incrementaram às "visões narrativas" (DELUMEAU, 2003, p. 33).  

  Por este viés surgiu a Igreja com a promessa de esperança e de um mundo melhor, 

com um paraíso de delícias na outra vida. O paraíso era tido como um banquete que encobria 

o fim das batalhas, a fome, as doenças e as guerras. A Igreja com a oferta da esperança de 

redenção passou então a deter o poder de aplicação de penalidades para os que se desviavam 

de sua autoridade religiosa. 

 Atribui-se à época, a fase em que o poder dos Reis católicos reproduziam argumentos 

régios sobre a difusão das crenças e dos ritos mosaicos entre os judeus convertidos ao 

cristianismo. A maioria das bulas católicas designavam o judaísmo dos cristãos-novos, o 

luteranismo, o islamismo à proposições heréticas
22

 e sortilégios. 

10.2. Os rituais dos tribunais da Inquisição - A fundação 

 

                                                           
20

 A iconografia (do grego "Eykon", imagem, e "graphia", descrição, escrita ) é uma forma de linguagem visual 

que utiliza imagens para representar determinado tema. A iconografia estuda a origem e a formação das imagens. 

Na indústria editorial, a iconografia é a pesquisa e seleção das imagens que serão publicadas em um livro, seja 

como tema principal da obra ou como complemento de um texto. A pesquisa iconográfica pode enriquecer um 

texto sobre um período histórico com imagens de esculturas, obras arquitetônicas, quadros ou fotografias de 

pessoas. O pesquisador iconográfico pode ser funcionário da editora ou um profissional independente. A 

iconografia de uma obra editorial é o conjunto das imagens que integram essa obra, seja um livro, série ou 

coleção. 
21

 O retábulo de Gand refere-se a um políptico complexo e de grandes dimensões do século VX, do período 

inicial da pintura flamenga. O retábulo é composto por doze painéis. Ver Jean Delumeau.   
22

 As opiniões heréticas envolviam os "erros" luteranos, a incredulidade, a rejeição dos dogmas e dos 

sacramentos, a feitiçaria, a bigamia e outros. 
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 Segundo Bethencourt, no século XV, o papa Sisto IV redigiu a bula Exigit sincerae 

devotionis affectus" em respostas às petições do reis católicos da Espanha. A esta bula 

atribuía-se informações de ritos, desenvolvimentos e práticas de heresias, bem como, 

autorização aos reis
23

 para nomearem inquisidores, entre prelados, religiosos ou clérigos com 

mais de quarenta anos, bacharéis ou mestres em teologia, licenciados ou doutores em direito 

canônico, para presidirem cada uma das cidades ou dioceses dos reinos.  

 Em Bethencourt, verifica-se a nítida convergência entre os reis e a Igreja. A prática 

confirmada e legitimada pela Inquisição como um tribunal eclesiástico funcionou com 

poderes delegados pelo papa. "É evidente que os ritos de fundação dos novos tribunais de 

distrito se tornam mais complexos e que o apoio do rei é mais formal e explícito" 

(BETHENCOURT, 2000, p. 21).   

 Nos ritos descritos e fixados nos manuais da Inquisição do século XV, constata-se o 

enraizamento de um tribunal que assinala a rapidez da sistematização das experiências e o 

esforço de centralização dos procedimentos de fundação e de ação inquisitorial. Bethencourt 

informa que certas rupturas refletiram a solenidade dos ritos de fundação por terem sido os 

inquisidores nomeados pelos reis que assumiam a responsabilidade de criação do tribunal e 

não a Igreja. Os ritos
24

 de fundação refletiram também a centralização política do reino.  

 Os delitos religiosos e morais sob a jurisdição inquisitorial eram praticamente os 

mesmos em todos os tribunais. Dentre as bulas encontravam-se delitos de heresias como 

feitiçaria, bigamia, adoração ao demônio, violação do sacramento do matrimônio, desprezo 

pelos sacramentos da Igreja e proposições heréticas que contestavam a virgindade de Maria, a 

divindade de Cristo e outros correlatos. As bulas difundiam os argumentos régios sobre a 

difusão de crenças e ritos e atribuía o desenvolvimento de heresias à tolerância dos bispos.

  

No caso dos relapsos, Peña resume as bulas Cum quorumdan hominum, de 1555, e 

Cum ex apostolatus officio, de 1558, segundo as quais o acusado deveria ser 

entregue imediatamente ao braço secular ao incorrer pela primeira vez em certos 

delitos específicos: negação da Trindade, da divindade de Cristo, da maternidade 

divina da Virgem Maria (BETHENCOURT, 2000, p. 32). 

 

 Os ritos de fundação revelaram traços estruturais e informaram condições 

institucionais específicas em que os tribunais trabalhavam. A fundação de um tribunal era um 

processo que não se limitava à abertura da ação do tribunal em um dado território, ao 

                                                           
23

 Os poderes concedidos aos príncipes foram um acontecimento que deu permissão ao Reis Católicos de 

nomearem, revogarem e substituírem inquisidores. Observa-se um transferência de competência nesta bula.   
24

 Os reis se faziam presentes nas cerimônias de fundação de novas instituições mas não apresentavam a bula às 

autoridades civis. Neste sentido, a própria coroa se encarregava da apresentação da bula ao nomeado e criava 

suas próprias condições de sobrecarga de ritos de fundação. 
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contrário, compreendia a criação de tribunais de distritos, de nomeações de inquisidores, 

elaborações de regras de funcionamento interno e de conflitos. 

 O organograma da fundação de um tribunal pressupunha um conjuntos de sistemas 

para a eficácia de seus ordenamentos. Assembleias eram realizadas, conhecimentos eram 

sistematizados e elaborados com tipologias heréticas. Formulários de ritos orientavam ações 

judiciais e cópias de manuais com integrações de novas heresias eram tidos como guias de 

ações. 

 O tribunal da fé foi um instrumento importante nas mãos papais que conservou o 

poder da Igreja e forçou esse poder perante bispos e autoridades civis. Inclusive cardeais eram 

informados de todos os pormenores das atividades de um inquisidor, por outro lado, 

forneciam instruções precisas sobre formas de resoluções de conflitos, despesas dos tribunais, 

livros proibidos, jurisdição etc. Os cardeais mantinham os inquisidores informados sobre os 

assuntos da cúria. 

  A Inquisição estabeleceu-se em um mundo ibérico como uma organização 

relativamente autônoma e hierarquizada. Suas fórmulas revelam traços da complexidade 

daquele sistema jurídico. "Todas as atividades dos tribunais de distrito estavam previstas nos 

regulamentos e nas instruções internas, em disposições reforçadas por diretrizes precisas 

emanadas dos conselhos gerais" (BETHENCOURT, 2000, p. 38). Todos os problemas de 

todos os tribunais eram inventariados e analisados em suas situações político-religiosas e 

territoriais. Os Inquisidores-gerais eram investidos de autoridade e suas funções eram 

cumulativas, ou seja, eram "nomeados" politicamente como governadores do Reino.  

 Quanto ao rito de investidura de um Inquisidor-geral dava-se o norte de suas funções a 

de controladores de tribunais de distrito. Havia também instâncias superiores. Era papel do 

tribunal de recurso dar casos reservados ao Inquisidor-geral, cujas lides versavam sobre  

controle de processos, autos de fé, decisões sobre comunação das penas, cauções e apelações. 

Era um regimento central, reforçado pelo poder que clarificava a função e a figura do 

Inquisidor-geral nomeado e reconhecido pelo papa. 

 O regimento jurídico era um monumento que incluíam numerosas regras e deveres de 

conduta para os funcionários, principalmente da organização administrativa e sistematização 

de ritos. Exauria-se uma legislação interna e externa com bulas, breves e diplomas, ordens do 

inquisidor-geral, consultas do conselho, cartas acordadas. "A cultura administrativa 

inquisitorial é uma cultura baseada na classificação e na identificação. Em primeiro lugar, a 

classificação das heresias, que seguem os tratados específicos publicados desde as últimas 

décadas do século XV" (BETHENCOURT, 2000, p. 49). 
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 Familiares de inquisidores também desempenhavam funções de representação e eram 

convidados a serem comissários responsáveis para prender e transportar presos, bem como, 

acompanhar esses presos nos autos da fé. Os comissários eram clérigos delegados dos 

inquisidores distritais. Eles delegavam os inquéritos, recolhiam denúncias, ouviam 

testemunhas e controlavam a entrada de livros. Por serem clérigos, suas intervenções eram 

eficazes no âmbito da justiça eclesiástica. "Eles eram, verdadeiramente, os delegados dos 

inquisidores, os seus olhos e os seus braços" (BETHENCOURT, 2000, p. 66).      

 Burocraticamente, cardeais eram livres do trabalho administrativo e de instrução de 

processos, ocupavam-se estritamente de tomada de decisões sobre nomeações, finanças, 

conflitos de jurisdição, relações com autoridades civis, classificações de heresias, 

uniformizações dos éditos da fé e produções de sentenças. Aos comissários cabiam às funções 

de adjunto dos cardeais, aos quais eram encarregados de receber denúncias, ordenar 

detenções, instaurar processos e zelar pela boa administração da casa do Santo Ofício. 

  A Idade Média inquisitorial foi o período em que a prática ritualística se confirmou e 

se legitimou com o tribunal eclesiástico que funcionou com os poderes delegados pelos papas. 

Foi a época em que deu-se explicitamente o entrelaçamento formal entre a jurisdição 

eclesiástica e a jurisdição civil. 

 Os ritos de fundação dos tribunais da inquisição eram centrados na recepção das 

instituições de autoridades civis e eclesiásticas, espaço onde o movimento era carregado de 

conteúdo simbólico.  

 Várias resistências foram suscitadas à época da instauração dos tribunais da 

inquisição, inclusive argumentos importantes apresentados pelos opositores do Santo ofício, 

quer sejam: o caráter arbitrário (parcial) do tribunal, o segredo do processo e a injustiça do 

confisco de bens, que excluía da herança os filhos inocentes, reduzindo à miséria as famílias 

dos condenados. As resistências conheceram desenvolvimentos diferentes em função do 

contexto, mas o resultado geral foi sempre o mesmo: o enraizamento judiciário. 

 Ritos de fundação de tribunais distritais
25

 eram regulados e suas bulas diziam respeito 

aos processos e às penas. O povo era convocado mediante o édito para ouvir o sermão da fé 

na igreja principal do lugar. 

 

                                                           
25

 Em 1484 havia apenas oito tribunais de distrito criados nas regiões periféricas ou mesmo de fronteira (Sevilha, 

Córdoba, Valência, Saragoça, Jaén, Ciudad Real, Barcelona e Teruel); até 1493 a Inquisição espanhola 

estabeleceu mais quinze tribunais de distrito, passando das periferias para as zonas centrais da península Ibérica 

(BETHENCOURT, 2000, p. 23). 
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Nessa cerimônia, todos os fieis, de mãos levantadas perante a cruz e os Evangelhos, 

prestariam o juramento público de favorecer a ação da Inquisição e dos seus 

ministros. O juramento das autoridade da cidade era objeto de um tratamento 

especial, sendo registrado em um documento notarial com as respectivas assinaturas. 

Na mesma cerimônia era publicado um monitório com os crimes que deviam ser 

denunciados ao tribunal e com as respectivas censuras em caso de omissão 

(BETHENCOURT, 2000, p. 23).   

 

 A maior parte dos ritos descritos já estavam fixados nos manuais da Inquisição do 

século XIV, "O de Bernard Gui, escrito por volta de 1324, coloca o juramento das autoridades 

durante a cerimônia de publicação das sentenças, cerimônia que compreendia a imposição de 

penitências e indulgências" (BETHENCOURT, 2000, p. 23). 

 Os ritos de fundação da Inquisição em Portugal não se revelam muito diferentes, onde 

os bispos, religiosos e clérigos formados em teologia ou direito canônico eram nomeados 

também como inquisidores. Cartas eram expedidas em favor do Santo Ofício. Os reis 

enviavam aos infantes, duques, marqueses, condes, regedores de Justiça, corregedores, juízes, 

senhores de terras, meirinhos, cavaleiros e vassalos, pedindo-lhes autorização para execução 

das fórmulas dos inquisidores gerais.  

 Urge que a normalização das relações hierárquicas do tribunal foi estabelecida 

juridicamente pelas instruções de 1541 e pelo regimento de 1552 com o apoio do poder 

central no papa que concedia subvenções regulares e liberação de novas casas para a 

instalação de tribunais, geralmente localizados no coração da cidade.  

 Voltando à Inquisição Romana, as motivações se concentravam na conservação da 

pureza da fé contra a heresia que ameaçava a ruptura da Igreja cujo poderes religiosos eram 

delegados aos clérigos formados em teologia ou direito canônico. Assim, a Congregação do 

Santo Ofício instaurava e concluía todos os processos de heresia. 

 "A Congregação do Santo Ofício foi a primeira a ser referida, seguida pelas 

congregações do índex, da execução e interpretação dos decretos do concílio de Trento, dos 

bispos, dos regulares, dos novos bispados, do édito da graça, dos ritos, da tipografia etc." 

(BETHENCOURT, 2000, p. 28).  

 Considere-se que das razões da manutenção da unidade do Império brotavam a defesa 

da fé. A inserção do poder político na Igreja católica se fez por meio da influência das 

nomeações de papas e bispos, de doações e de reservas territoriais à custa da perda de 

liberdade interna da Igreja. Neste período verifica-se o poder emanado do Papa-Rei.  

  

10.3. Os rituais burocráticos dos tribunais da Idade Média 
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 Sobre a estrutura administrativa, existiram os comissários que eram os adjuntos dos 

cardeais, encarregados de receberem as denúncias, de ordenarem detenções, instaurarem 

processos e de administrarem a casa do Santo Ofício. "Os comissários eram sempre 

dominicanos que tinham exercido anteriormente o cargo de inquisidores nas províncias e que 

eram promovidos hierarquicamente" (BETHENCOURT, 2000, p. 67).   

 Frise-se que os cardeais ocupavam-se das tomadas de decisões sobre nomeações, 

finanças, conflitos de jurisdição, relações com as autoridades civis,  produção de sentenças, 

classificações de heresias, ordens de perseguição de delitos, transferências de inquisidores, 

difusão de listas de livros proibidos que centralizavam as informações sobre os movimentos 

heréticos e davam instruções do paradeiro destes. 

 Cada tribunal designado um inquisidor, encarregava-se da manutenção da ordem de 

gerir vigários, familiares, instrução de processos e inquéritos, bem como, distribuição dos 

trabalhos aos consultores imbuídos das classificações de suspeitas e processos conclusos que 

eram enviados regulamente à Congregação Romana. 

 Em Roma os tribunais eram compostos em sua maioria por teólogos. Na Espanha mais 

por juristas cujas interferências do poder real era mais atuante, por apoiar diretamente a 

máquina burocrática que desempenhava as funções junto com um corpo de secretários e 

oficiais de justiça, o que se ampliou ao longo dos séculos XVII e XVIII. "O poder do 

Conselho do Estado emanava do apoio sistemático fornecido pelo rei" (BETHENCOURT, 

2000, p. 70). 

 A restauração e o fortalecimento da rede fixa de governo dos povos constituídas pelas 

dioceses e paróquias davam a estrutura institucional do controle das consciências com o 

ministério da verdade concentrado no Santo Ofício.  

 

10.4. Os rituais de interação  

 

 Formas de cortesias eram regulamentadas no seio da instituição eclesiástica e imperial. 

Durante o século VXII exigia-se a normalização das maneiras de saudar ou de se dirigir aos 

outros. "Uma carta do Conselho datada de 1610, confirmada por outra de 1622, determinava 

que todos os oficiais deviam tratar os inquisidores por señoria, os juízes dos bens confiscados, 

dando-lhes merced" (BETHENCOURT, 2000, p. 75), e assim várias formas de etiqueta eram 

motivos de cartas. Formas de tratamentos de ritos de interação constituíram a evidência 

sinalética de posições estatutárias reforçadas pela saudação. Formas de saudar foram 
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estabelecidas em categorias. Posições relativas aos agentes e seus títulos foram objetos de 

negociações entre tribunal e rei. 

 Cada gesto, cada atitude no interior dos ritos de interação eram medidos, avaliados em 

seus pormenores. O reconhecimento do capital simbólico ritual era constantemente matéria de 

discussão do Conselho.  Bethencourt diz que era a sociedade medieval a sociedade do gesto e 

da aparência, onde inquisidores dedicavam atenção especial ao trabalho de construção da 

"fachada". 

 Os ritos de interação faziam parte das atividades, o vestuário, o uso dos chapéus eram 

regulamentados por lei. 

 

Em 1635, uma carta do Conselho estipulava o uso da capa e da sotaina pelos 

inquisidores e pelo fiscal, excluindo a roupagem civil. Em 1707 era determinado o 

uso de bonés por todos os ministros nos atos do tribunal e na publicação do éditos, 

tal como a cruz por cima da capa; nas cerimônias públicas os inquisidores deviam 

usar sombreros com borlas (BETHENCOURT, 2000, p. 75). 

 

 A capa devia ser negra. O vestuário desempenhava o papel na exposição das insígnias 

de pertença adquirida no interior do tribunal. 

 Os meios de transporte, mula, cavalo, coche, eram também objeto de negociações de 

etiquetas. De acordo com a obra de Bethencourt, cartas eram emitidas pelo Conselho, cujo 

teor determinavam as formas rituais jurídicas e solenes. 

  

Inevitável deixar de ressaltar que " em 1600, o Conselho envia uma carta a todos os 

tribunais impondo leitura pelo inquisidor mais antigo de uma oração ao Espírito 

Santo no início de todas as sessões, perante os funcionários [...] a oração é 

extremamente interessante pois ela invoca o Espírito Santo para que esclareça os 

inquisidores em sua atividade. Mas isso não é tudo: pede reforço da equidade e 

clarividência dos juízes, evitando a ignorância, o favor, a corrupção, a comiseração e 

a discórdia. A ética dos inquisidores é lembrada diariamente e colocada sob a tutela 

do Espírito Santo (BETHENCOURT, 2000, p. 77).     

  

 A virtude espiritual e a mobilização do Sagrado para a livre intervenção nas decisões 

dos inquisidores eram matéria do âmbito processual judiciário. 

 

10.5. O espaço dos tribunais 

  

 Os espaços eram precários, o inquisidor habitava geralmente no convento de sua 

ordem onde eram adaptadas celas para os presos, câmaras para os arquivos, salas para o 

pessoal e para reuniões. Neste espaço realizava-se toda atividade jurídica revelada pelos ritos 

e cerimônias desenvolvidos ao longo dos séculos, 
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A grande mesa e as cadeiras eram colocadas num estrado elevado seis dedos acima 

do pavimento, coberto com um rico tapete. No lugar central levantava-se um 

baldaquino decorado com a coroa, as armas do rei e as armas do Santo Ofício, sob o 

qual devia ser colocada uma cadeira muito rica e diferente das outras, destinada ao 

inquisidor-geral, com uma almofada aos pés. À direita do inquisidor-geral devia 

sentar-se o conselheiro mais antigo e à esquerda o dominicano; os outros seriam 

dispostos segundo a ordem de precedências do oratório. Fora do estrado estavam 

colocadas as mesas para os secretários e os relatores, que deviam se sentar em 

bancos, o secretário mais antigo no banco à direita do inquisidor-geral e o secretário 

mais recente à esquerda. (BETHENCOURT, 2000, p. 72). 

  

 As reuniões eram precedidas de cerimônias de capela que assumiam importância 

significativa para todos os rituais do Conselho. "Na capela havia apenas uma cadeira com 

almofada para o inquisidor geral, ao lado do Evangelho onde o capelão curvava-se diversas 

vezes perante o inquisidor-geral para lhe pedir a benção nos momentos-chave da liturgia, após 

se dava a audiência. 

 Era exigência a conduta dos agentes e autoridades civis quanto à entrada no recinto do 

tribunal da fé. No caso do corregedor, este teria a obrigação de deixar a insígnia do cargo na 

portaria, no caso de governador entrar sem os maceros, ou serviçais. 

 Rituais de interação foram matérias discutidas nas cúrias e nos reinos para investir as 

atividades dos agentes do judiciário na Idade Média. 

 

10.6. A simbologia na Inquisição 

 

 Todo um aparato de signos, símbolos, emblemas, caracterizaram as imagens e as 

mensagens elaboradas pelas Inquisições. Os ritos de interação eram revestidos de categorias 

de signos. Eram monogramas, números, armas, divisas, estandartes ou bandeiras, etiqueta, 

protocolo, cerimonial de relações externas, escudos, selos, insígnias no vestuário dos 

familiares, gravuras inseridas nos documentos processuais. Tudo constituía fonte explicativa 

para o ritual do Direito e da Religião na Inquisição da Idade Média. 

 Francisco Bethencourt abordou minuciosamente cada ritualística, descreveu 

pormenorizadamente a função simbólica de cada emblema. Lamentamos a escassez de tempo 

que não nos permite apontá-los em inteiro e completo. Apenas passaremos superficialmente 

sobre a emblemática simbólica da Inquisição, levando em consideração os elementos mais 

significativos e permanentes. Vejamos: 

 

As armas das Inquisições hispânicas são geralmente compostas de três elementos: 

uma cruz ao centro, um ramo de oliveira à direita e uma espada à esquerda. A cruz 

simboliza, naturalmente, a morte de Cristo e a redenção da humanidade; o ramo de 

oliveira, a misericórdia; a espada, o castigo (BETHENCOURT, 2000, p. 82).   
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   Urge que a iconografia foi importante para decifração do sistema simbólico que 

coincidiu com a natureza objetiva do Santo Ofício. A simbologia citada remete-nos à cruz que 

representa o estatuto do tribunal delegado pelo papa e legitimada pela ação inquisitorial do 

sacrifício do redentor escarnecido e desprezado pelos hereges. O ramo de oliveira e a espada 

simbolizam o duplo sentido da ação ritualística da inquisição: de um lado encontramos o 

perdão para os arrependidos que se reintegraram à ordem e do outro a exclusão e o castigo dos 

hereges. "Os três elementos são símbolos axiais no quadro das diferentes civilizações; a cruz, 

a espada e o ramo de oliveira representam tradicionalmente a  soberania da Igreja, a força 

militar e a fecundidade" (BETHENCOURT, 2000, p. 83).  

 A função simbólica trifuncional inserida nas armas das Inquisições deixam-nos as 

amostras de suas alegorias das figuras da Fé, da Religião e da Justiça que repararam as 

ofensas contra Deus, a Igreja e a Coroa. 

 Os selos constituíram suporte para a difusão dos tribunais do Santo Ofício. 

 A investidura que assumia o caráter ritual foi importante no sistema do tribunal que 

seguiam as descrições das bulas. A investidura simbólica constituiu nas identificações às 

instâncias de poderes e às influências nos pólos de autoridades exteriores. Foi tema caro o 

estatuto nas carreiras dos agentes inquisidores e afins. 

 Éditos particulares e públicos, livros proibitivos, visitas e uma infinidade de 

simbologias estão evidenciadas na obra História da Inquisições de Bethencourt.  

 As práticas institucionalizadas foram desenvolvidas e contrastadas em todo um 

sistema estruturado de domínios com redes inquisitoriais apoiadas pelos aparelhos do Estado.  

 O trabalho simbólico foi incorporado às cerimônias de informações nos murais, meios 

de comunicação, revelando a preocupação com o espaço, o tempo e o lugar. 

 

10.7. O auto da fé 

 

 O auto dá fé
26

 foram sacrifícios decididos pelos sábios da universidade para apaziguar 

a cólera divina. Acusados eram levados para aposentos escuros. Passados oito dias eram 

vestidos com sambenitos pintados com chamas invertidas e diabos com caudas e garras e 

mitras de papel. Hábitos penitenciais eram confeccionados, ao qual, eram convocados 

pintores para desenhar o rosto dos relaxados sobre os respectivos hábitos. Os acusados eram 

direcionados em procissão ao sermão público para serem açoitados, enforcados ou queimados. 

                                                           
26

 Auto da fé significa literalmente "ato da fé", o que quer dizer nessa época efeito moral e representação da fé. 
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 Os ritos do auto de fé, envolviam basicamente a mitra, o sambenito, a procissão, o 

sermão e a execução. Nas palavras de Bethencourt. "Exigência de uma sociedade sequiosa de 

representações fortes nas quais a palavra não é suficiente, o auto da fé fornece hoje, 

paradoxalmente como no passado, o suporte visual da argumentação vitoriosa" 

(BETHENCOURT, 2000, p. 220). E acrescenta: "Elemento central do juízo contemporâneo 

sobre o tribunal e sobre uma política religiosa secular" (BETHENCOURT, 2000, p. 220).     

  O rito do auto da fé, era composto de seqüências de atos fixados pelos lugares, 

posturas, gestos e palavras. Eram ritos de apresentação pública de penitentes e condenados 

pelo tribunal distrital e o Conselho da Inquisição.    

 Realizava-se o édito de anúncio do auto da fé, publicava-se com oito dias de 

antecedência a realização da cerimônia aos familiares e ao clero paroquial da cidade, bem 

como, afixava-se no locais habituais públicos à exortação à população para comparecer sob 

pena de indulgência papal.  

 O rei era informado e convidado a comparecer, o que significava o reconhecimento da 

subordinação hierárquica. Bethencourt informa a riqueza e a complexidade de ritos de 

localidades diversas, onde o pregão era feito por meio de trombetas e clarins, esquadrão de 

cavalaria, familiares da Inquisição em vestuário de gala e jóias honoríficas, reis, senadores, 

varas de justiça e estandartes dos tribunais.   

 A simbologia parecia ser muito clara: de um lado a justiça, a pureza e a inspiração 

divina; do outro a heresia, a impureza e a inspiração diabólica. Tudo era levado ao palco. 

 

10.8. A encenação do auto da fé 

 

 O ritual de encenação seguia-se da apresentação pública da abjuração, reconciliação e 

castigo, sendo a escolha de data e local o primeiro elemento decisivo. Quanto às datas não 

costumavam conciliar os autos de fé com o calendário litúrgico, quanto ao local também 

buscavam um afastamento dos locais sagrados, preferiam desenrolar entre praça aberta e a 

igreja, embora muitos foram realizados nos interiores das igrejas. 

 O palco de madeira era levantado no lugar previsto para o ato e desmontado logo após 

o feito, uma construção temporária de dimensões variáveis, adaptadas ao local, com forma 

retangular e altura considerável cujo modelo separava a zona dos inquisidores, a zona nobre 

do palco, carregada de ornamentos de ouro e veludos e símbolos, como os da cruz, a zona 

oposta destinada aos condenados, decorada com cores negras e tecidos pobres, e a zona 

central onde era instalado o altar da abjuração. "Essa organização do estrado em duplo 
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anfiteatro lateral que colocava frente a frente os condenados e os inquisidores tinha por 

objetivo sublinhar o caráter judiciário da cerimônia e o papel de juízes dos inquisidores" 

(BETHENCOURT, 2000, p. 231). 

 A organização do palco conhecia particularidades que se relacionavam com a gênese 

do modelo e com a evolução que se reservava à participação do juízes, com presença de 

autoridades civis e eclesiásticas, dos condenados e dos acompanhantes familiares.  

 Mais adiante nos séculos posteriores, iremos verificar um espaço judiciário delimitado 

por uma cerca de madeira e ramos construída na abertura da sessão. Essa barreira, ao mesmo 

tempo que assumia a função propiciatória, demarcava o lugar da paz judiciária, espaço da 

palavra, onde a violência era proibida. Esse era um dos elementos mais constantes da 

arquitetura judiciária. 

 Esta análise do espaço judiciário será levantada no capítulo terceiro de nossa pesquisa. 

 

Epílogo 

  

 No olhar retrospectivo para este capítulo percebemos que foi uma longa viagem pela 

história a fim de localizar o Direito a partir do seu nascimento no útero das crenças das 

sociedades arcaicas, e sua permanência no berço da Religião por longos séculos até o advento 

da modernidade. Civilizações nasceram, muitas desapareceram, passamos do arcaico iletrado 

ao advento da escrita, dos povos rurais ao advento das cidades, à organização da sociedade na 

pólis, à idade da poesia e dos mitos, à evolução das duas grandes civilizações ocidentais, a 

grega e a romana, à decadência do grande Império romano, à vinda de Cristo e a 

cristianização do mundo Ocidental, à hegemonia da Igreja, na aliança com os poderes 

estabelecidos, sua profunda influência nas artes, na cultura, na literatura, na filosofia, na 

teologia. Nessa caminhada de séculos permaneceu um constante: o Direito desde as suas 

formas mais elementares até as mais elaboradas nos códigos permaneceu atrelado à Religião 

desde suas origens até a modernidade, como em berço acolhedor. 

 Num curto espaço de apenas três séculos, no primórdios do cristianismo, ele se 

separou da religião nas comunidades cristãs, que se recolheram nas suas práticas religiosas, 

distanciando-se do Direito e do poder político dos césares e até se posicionando contra nas 

leis quando impunham seus deuses acima do Deus cristão. 

 Uma separação que pouco durou pois o cristianismo, assumindo a hegemonia 

religiosa, passou também a enfeixar o poder político e o Direito, que volta o berço da religião 

sob vestes eclesiásticas. 
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 Essa é a longa viagem de séculos que foi minuciosamente mostrada no primeiro 

capítulo e que desperta a pergunta: sempre até hoje, o Direito permaneceu "deitado 

eternamente" nos braços da Religião? O segundo capítulo, que encetamos agora, vai mostrar a 

saída do Direito desse berço acolhedor e até mesmo sua plena independência. Para nunca mais 

voltar? Ou ainda as sociedades de berço o fizeram regressar ou continuar no seio da Religião 

nos seus rituais, símbolos, vestes, templos, mitos? Só a leitura do segundo e terceiro capítulo 

poderá trazer as respostas. Por isso, a longa navegação continua. 
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Capítulo II . A separação entre Direito e Religião na sociedade secularizada 

 

Introdução 

 

Retomando a metáfora da navegação, relembramos o primeiro porto ou parada desta 

pesquisa no qual mostramos Direito e Religião entrelaçados desde as comunidades 

primordiais analisadas por Durkheim, Mauss e Malinowski; esse conúbio adentrou pelo 

processo civilizatório greco-romano, penetrou nos grandes poemas e na mitologia. Persistiu 

com a publicização da religião e não desapareceu com o advento dos tribunais na época de 

César Augusto. 

Já na Era cristã, institui-se, com César Augusto, a Lei das Doze Tábuas que constitui 

a fonte de todos os direitos do cidadão e do Estado Romano inclusive os religiosos. O avanço 

foi a concretização da doutrina de Sólon que investiu o povo no direito de promulgar as leis, e 

não mais as tradições religiosas. 

Mas foi com o cristianismo que se deu a proclamação da separação entre Direito e 

Religião, sintetizada na célebre declaração de Cristo: "Dai a Cesar o que é de Cesar e a Deus 

o que é de Deus". Nos três primeiros séculos da Era Cristã a nova religião vivia 

completamente fora da atividade do Estado e o enfrentava, seguindo à letra a ordem de Cristo 

"o meu reino não é deste mundo". Por isso os cristãos eram caçados e condenados como 

ateus, isto é, contrários aos deuses de César. 

Mas o princípio de separação entre Direito e Religião teve importantes 

consequências na evolução do Direito na época do apogeu do Império Romano que levou à 

criação do Direito Romano e a sua codificação por Justiniano, que se tornou um dos pilares de 

todo o Direito Ocidental. 

Com a paulatina supremacia do cristianismo, a conversão dos povos bárbaros e a 

implantação do poder temporal dos bispos e dos papas, a Igreja instaurou-se como fonte de 

poder, de crucio aliada aos imperadores e senhores feudais e em seguida mandatária e 

salvaguarda da pureza da fé cristã e da unidade do Império. Como consequência, a feroz 

perseguição a judeus, infiéis, hereges e a constituição de tribunais inquisitoriais para julgar e 

punir quem se recusava a aceitar a única salvação, a cristã. 

O Direito voltou a ficar atrelado ao poder teocrático e ao cesaropapismo, situação 

esta que perpassou toda a Idade Média, até o advento da modernidade, que se rebelou contra a 

ingerência da Religião e do poder eclesiástico, na gerencia do Estado. Um processo que 
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começou na Idade Média Tardia e se consumou sob as formas de secularização e laicização 

do Estado e do Direito. 

Esse processo é exatamente o objeto desta segunda parte da nossa navegação, como 

passagem para chegarmos ao destino final de nossa viajem que vai trabalhar a seguinte 

indagação: até que ponto a secularização e a laicização desfizeram todas as reminiscências e 

as características sagradas do Direito, em sua função processual, na atualidade? 

Procederemos acenando aos preâmbulos que surgem no Renascimento com Dante 

Alighieri e na inauguração do pensamento político moderno com Maquiavel. Depois na 

esteira de Cristin (2014) apontaremos o papel exercido pelos reformadores e pelos príncipes 

protestantes nas guerras das  religiões que aconteceram no século XVI. 

Num terceiro momento adentraremos no processo de secularização que já se inicia 

com o afastamento dos teólogos na arbitragem das guerras religiosas, substituídos pelos 

juristas e especialistas do Direito para opinar sobre a legalidade da apropriação dos bens da 

Igreja católica. 

Apontaremos o sentido de secularização e laicização e não será possível fugir da 

polêmica entre secularização, desencantamento do mundo, e dessecularização, tendo sempre 

em vista que o foco principal que nos interessa neste capítulo é a separação entre Estado e 

Religião, ou laicização do Estado, que carregou em seu bojo a secularização ou a laicização 

do Direito na modernidade. 

 

1. O Renascimento e a rejeição do teocentrismo medieval    

 

O espírito teocêntrico da Idade Média começa a ser rejeitado pelo movimento 

renascentista (Séc. XIV - XVI) que outorgava ao modo naturalista uma forma bastante 

diferente do medieval que sobrenaturalizava tudo. O naturalismo do Renascimento preparou o 

campo para a ruptura formal com a Igreja e contribuiu com a Reforma Protestante que foi de 

encontro à tradição medieval católica. Reações contundentes contra o domínio da Igreja 

católica foi também conhecida como parte da história da rejeição do teocentrismo que lutou 

contra o direito à liberdade religiosa, bem como o direito natural do ser humano à sua 

emancipação da razão.  

Foram relações complexas que direcionavam a separação entre os poderes da 

administração política e os da esfera religiosa com a laicização, cuja fórmula se dava com a 

sacralização do político ou a politização do sagrado. O movimento antropocêntrico passou a 

ocupar a visão de mundo teocêntrico e a exaltou a razão humana acima de todas as potências. 
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A concepção da ideia de liberdade autossuficiente centrada na vontade humana do 

naturalismo do Renascimento reforçou os ideais de separação entre Estado e Igreja.   

Note-se duas pontas de uma história num mesmo fio condutor: o da defesa de uma 

sociedade diante dos perigos da liberdade de consciência cujo mote se dava por movimentos 

coletivos em torno de imagens de devoção e governo das escolhas individuais por meio da 

confissão de pecados. Isto tendia a mobiliar estavelmente o mundo interior dos indivíduos 

com imagens e pensamentos de uma disciplina da obediência da fé. O momento da confissão 

era ocasião pedagógica para instilar a devoção à obediência, uma muralha contra a ameaça do 

individualismo e contra ideia e a realidade da liberdade de consciência que era expressão 

desse individualismo. Em outra direção a Idade Média que vivia no modo contemplação 

chega na Idade Moderna que passa a viver da técnica e da ação. O sopro de crescimento 

econômico e esperança social e política tornaram-se fatores importantes do intenso período de 

discussões. Isto fez com que a Igreja católica perdesse o seu papel de centralizadora do poder 

e também o seu ideal de moralidade objetiva centrada na vontade divina. 

À época do Renascimento surgiu na literatura a Divina Comédia de Dante Alighieri 

(1265 - 1321), cuja obra trouxe a fusão do espírito religioso medieval com o greco-romano, 

criada pelas alusões religiosas e políticas. O primeiro herói da Divina Comédia foi o poeta 

Virgílio, que apareceu como encarnação da razão. "E as vozes da emoção humana tampouco 

silenciam no Paraíso, nos discursos apaixonados dos santos contra a corrupção na Igreja" 

(ALIGHIERI, 2009, p. 9). A expressão humana de Dante atinge a grandeza da literatura 

universal por expressar a história, a política e o panorama completo da Itália do século XIII. A 

Divina Comédia é conhecida por explicitar o ambiente político de inimigos vitoriosos, de 

Papas com seus aliados e republicanos. O Dante comprometido com a política da unidade do 

Império cristão sob o condomínio do Imperador e do Papa, lega à posteridade a sua apelação 

com os escritos da Comédia.  

O poeta, no crepúsculo da Idade Média, em seu livro De Monarquia
27

, separa os dois 

poderes e afirma que o imperador não devia depender do papa, mas lhe ser respeitoso. Para 

Dante o poder do imperador vinha diretamente de Deus no plano temporal, da mesma forma 

que o do papa no espiritual, o autor, no seu referido livro, apresentou ao povo uma hipótese de 

ser feliz: o imperador chefe de uma monarquia universal, independente do papa. "O 

imperador deve guiar o primeiro com seu governo temporal e o pontífice o segundo com seu 

                                                           
27

 As referências sobre Dante Alighieri e o panorama político de sua época pode ser melhor elucidado por meio 

de sua obra a Divina Comédia. O autor empregou como instrumento de sua poética medieval a alegoria. Muitos 

consideram esta obra de Dante um panfleto político. Sabe-se que a filosofia e a teologia medieval está montada 

sobre as bases da metáfora, da alegoria, da imagem e do simbolismo. Tudo é metáfora, imagem e símbolo.  



83 
 

governo espiritual" (apud. Maquiavel, p.8). De Monarquia leva-nos à militância política da 

separação entre Igreja e Estado. O teor da obra não é um tratado político, haja vista Dante se 

apoiar sobre a esteira de seus ideais de Império com a necessidade de restaurar uma 

Monarquia universal de solução para todos os males.   

Como parte da corrente expressiva, Dante defendeu que dois governos são 

juridicamente independentes, e mesmo a vida terrena tem sua própria dignidade, seus próprios 

fins, que são os que tendem para o progresso da civilização. O pensamento dantesco 

antecipou de forma clarificada o pensamento moderno.  

Em via paralela, Michelangelo (1475 - 1564) fazia reviver a Roma antiga com suas 

esculturas expostas nos corredores dos palácios reais e papais.  

O período que transcorre da Idade Média para a Idade Moderna pode ser relido pelo 

viés da articulação substitutiva do modo de produção feudal pelo modo de produção 

capitalista, resultado do avanço do comércio e da agropecuária. O fenômeno da transformação 

caracterizada pela Era Moderna se vinculou à nova mentalidade do ser humano com sua nova 

visão de mundo. O teocentrismo cedeu lugar ao antropocentrismo e o ser humano passou a 

ocupar o núcleo de todas as coisas e a conduzir uma inovada situação de vida, seja doméstica 

ou institucional.  O ser humano na Idade Moderna redescobre-se. 

Um dos frutos mais elevados do Humanismo e do Renascimento foi a tradução da 

Bíblia integral em vernáculo. A tradução emergiu do resultado de contendas entre censores 

decididos a destruir a obra e os solertes operários do expurgo como reescrita. É o que 

discutiremos adiante.    

 

2. Maquiavel e o Príncipe moderno 

 

Em outra corrente, Maquiavel
28

 (1469 - 1527) considerado o marco do pensamento 

político moderno, despreza o pensamento da Idade Média. "Para ele o triunfo do mais forte é 

o fato essencial da História" (MACHIAVELLI, p. 15). Ele transferiu o núcleo da cultura e da 

sociedade de Deus para o homem. Para Maquiavel o ser humano se converte na medida de 

todas as coisas. Maquiavel foi um dos que militou na afirmação do princípio da soberania e da 

separação dos poderes. A radicação do Estado de direito foi condicionante da secularização. 

Talvez o fio da fortuna de Maquiavel ofereça uma pista adequada para seguir os reflexos 

                                                           
28

 A ligação necessária entre poder e verdade cristã foi invocada muitas vezes e nesse contexto começou a londa 

desdita de O Príncipe de Nicolau Maquiavel, publicado sob a égide de uma papa Médice. Por motivos de religião 

ocorriam guerras e a preocupação do peso político da religião foi difundida pela literatura política de Maquiavel.   
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culturais e políticos dessa história. Maquiavel tinha reconhecido a necessidade de reformar as 

ordenações como uma espécie comum de leis dos estados e das religiões. 

  

Toda a tradição de razão de estado que forneceu a justificação do poder e as 

sugestões para sua tradução em instituições de governo, insistiu durante a Idade 

Moderna em confiar ao príncipe não só o dever de garantir a segurança temporal, 

mas também o de controlar que os súditos se comportassem como bons cristãos 

(PROSPERI, 2013, p. 152).   

 

As obras do florentino publicadas à sombra do papado dos Médice revela-se 

preocupada com a reconquista de Florença que tornara-se o próprio símbolo daquilo que não 

se podia pensar ou dizer em política, haja vista o papado da Contrarreforma ter ocupado o 

centro da cena política italiana e internacional. O pensamento de Maquiavel dominou o 

horizonte do universo eclesiástico e foi autêntico incomodo para a Igreja da Contrarreforma. 

O argumento do Príncipe moderno não se deixou exorcizar pelas as medidas policiais de sua 

época. 

 

O mundo católico continuou por muito tempo a buscar uma solução para o problema 

de como conciliar com a cultura e com as instituições da Igreja esse "rosto 

demoníaco do poder" que Maquiavel revelara: e aqui a forma italiana do problema 

destaca-se muito mais se comparada à espanhola, na qual se percebeu sobretudo à 

crítica de Maquiavel ao cristianismo como religião suspeita de "enervar" e desarmar 

os ânimos, de tornar os homens imbeles e preocupados somente com a salvação da 

alma (PROSPERI, 2013, p. 52).    

 

Maquiavel produziu o resultado de um longo ruminar sobre o rosto do poder descrito 

por seu nome com a doutrina da razão de estado destinada a marcar os cenários da reflexão 

política e a descoberta dos serviços que a religião carecia oferecer ao poder. Maquiavel 

reconheceu a necessidade da reforma das ordenações e reconduziu-as "para seu princípio" 

uma espécie de lei comum dos estados e das religiões.  

A Igreja enfrentou não só protestos de oprimidos, mas também protestos de nobres 

desocupados que blasfemavam nos jogos. Blasfemavam-se devido à injustiça, também devido 

à falta de sorte no jogo. Mais do que camponeses, estavam implicadas as classes ricas. "A 

fortuna é a mulher", escrevera Maquiavel para designar o caráter prometeico do desafio aos 

decretos divinos para impor a "virtude" individual. Maquiavel evocara a grandeza viril da 

religião antiga, deplorando o enfraquecimento dos ânimos causados pelo cristianismo. No 

sistema de valores que antes ligara a piedade religiosa com a justiça em relação a Deus e ao 

povo, houve certamente uma aceleração enquanto a vida pública tornava-se cada vez mais 

campo para a política secularizada. 
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Em Maquiavel tem-se efetivamente o traslado do centro da cultura e da sociedade de 

Deus para o ser humano. O ser humano convertido na medida de todas as coisas e valores fez 

com que o humanismo tornasse antropocentrismo. É consenso que o termo "Estado
29

" tenha 

tomado corpo com O Príncipe, de Maquiavel. 

O humanismo do Renascimento foi responsável por implantar a divisão formal com a 

Igreja. Ele gestou a Reforma Protestante e foi de encontro com o tradicional catolicismo 

medieval. Um caminho sem volta. 

Para estabelecer a paz e a manutenção da boa ordem antiga foi preciso sacrificar a 

liberdade da cultura literária que tivera em Maquiavel expressões absolutas, bem como acabar 

com a leitura da Bíblia em vernáculo, o alimento do cristianismo vivo e, demasiado 

indisciplinado, para não alarmar o poder eclesiástico. 

Em Maquiavel, os aspectos políticos dominaram as análises históricas e ideias 

políticas. Eram temas dominantes de sua alçada: a capacidade do Estado da Igreja em manter-

se e aumentar seu poder, de impedir que outros unificassem-se politicamente, de servirem-se 

da hegemonia religiosa para consolidar o poder político e territorial dos papas.  

A ligação necessária entre poder e verdade cristã fora invocada infinitas vezes e 

nesse contexto começou a longa desdita de O Príncipe de Nicolau Maquiavel. 

 

3. Lutero e a Reforma Protestante 

 

A reforma designou o movimento religioso do século XVI que fundou o 

protestantismo que pretendia reconduzir a religião cristã à sua forma primitiva. A reforma 

teve início em 1517, quando Martinho Lutero (1483-1546), monge alemão se insurgiu contra 

a prática de indulgências e lançou os fundamentos da teologia protestante. 

Os ensinamentos de Lutero granjearam ampla e rápida adesão em toda a Europa e, 

como a reforma foi uma realidade generalizada, ao mesmo tempo causou uma ruptura com a 

Igreja católica.  Houve período de guerras entre católicos e protestantes em que diversas 

confissões do cristianismo, mesmo divididas em lutas entre si, foram obrigadas a interceptar e 

atacar crimes e pecados para edificar uma sociedade pacífica. Das lutas resultaram a 

transformação das práticas tradicionais. Foi por meio da primeira tese de Lutero sobre 

indulgências, que a definição de penitência e seu lugar na vida do cristão tornaram-se 

problemas principais. 

                                                           
29

 A passagem do significado corrente do termo status (de situação), para Estado, no sentido moderno da palavra, 

teria ocorrido anteriormente a partir da expressão clássica status rei publicae.    
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Do contexto luterano aparece nítida as separações entre vida religiosa e vida civil, 

entre cristão e súdito, entre pecado e crime que o poder de remissão dos pecados foi obrigado 

a redefinir caracteristicamente. Dos numerosos escritos luteranos foram depreendidas linhas 

mestras de uma concepção de Dreito que, sendo determinada por sua teologia e estando 

estreitamente ligada às ideias políticas, fez parte de uma transformação profunda do 

pensamento jurídico.     

O primeiro sinal de alarme desse novo organismo apareceu em 1536, quando em 

Roma descobriu-se que a "heresia luterana" tinha ultrapassado as fronteiras geográficas. 

Constate-se que a Igreja no confronto com os poderes laicos conseguira garantir a imunidade 

de seus ministros, que falharam na condenação da nova heresia
30

. Todos como hereges, os 

mártires da Reforma sofreram também as punições do ordenamento inquisitorial, as estruturas 

policiais e judiciárias da repressão. 

No âmbito protestante, quando o poder do clero foi destronado, Lutero rejeitou o 

direito natural, em sua forma concebida por Aristóteles e Tomás de Aquino
31

, e exaltou a lei, 

a Lei de Deus revelada pelas Escrituras, bem como a lei humana ditada pelo Estado. A 

Reforma contribuiu para o progresso do positivismo jurídico.   

A época de Lutero e Calvino foi para a Igreja católica a época da luta, da 

Contrarreforma. A historiografia aponta os diagnósticos da crise aberta pelo cristianismo 

europeu com a  Reforma, bem como, o avanço do individualismo religioso e da secularização. 

A historiografia, desde o século XVI, para explicar o aniquilamento das ideias da Reforma e o 

reordenamento agressivo da Igreja católica, registrou o surgir de uma nova Inquisição.  

As crises nascidas da difícil inserção dos protestantes na sociedade do século XVI 

provocaram uma nítida evolução da reflexão jurídica e política. Segundo a Epístola de São 

Paulo aos romanos, o reformador alemão considerava que os verdadeiros cristãos estavam 

liberados das leis temporais e do Direito, pois se o mundo inteiro fosse constituído por 

cristãos verdadeiros, não haveria necessidade nem utilidade de príncipes, reis, senhores, 

gládios e Direito. No entanto, o pecado que tinha tomado conta da raça humana convenceu 

Lutero da profunda decadência dos seres humanos, consequência do pecado original.  

                                                           
30

 A rebelião foi definida "crime de lesa-majestade divina" e ocupou o lugar no vértice da pirâmide dos crimes e 

a acusação mais pesada era a de heresia. 
31

 Influenciada pelo agostinismo, a teologia luterana e calvinista implica a rejeição ao direito natural no sentido 

clássico dado por Aristóteles, pelos jurisconsultos romanos ou também por Tomás de Aquino, a saber, um direito 

inscrito na ordem natural das coisas e acessível à razão humana. Lutero e Calvino, distinguiram o reino de Deus 

do reino temporal.   
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O valor fundamental atribuído por Lutero à Lei divina e às regras que dela extraiu 

exerceram influência decisiva sobre a história do Direito e do pensamento jurídico, bem 

como, naturalmente sobre os juristas e teóricos próximos do protestantismo. 

Ressalte-se que desse contexto emergiu a tríade Reforma (protestante) - Revolução - 

Mundo moderno, constituída pela incontestável rede conceitual de decifração do percurso 

histórico. "Lutar pela civilização moderna, lutar por uma reforma moral e intelectual 

significou de qualquer modo opor-se a uma condição presente, a um poder ou a mais poderes, 

para liberar forças aprisionadas, para dar vida a um mundo mais justo" (PROSPERI, 2013, p. 

49). A concepção antropológica dos reformadores constituiu o cerne da teologia da 

justificação pela fé que resultou na convicção de uma natureza irremediavelmente corrompida 

incompatível com o conceito clássico de direito natural, ou seja o Direito não poderia ser 

formado a partir de uma natureza pervertida, depravada e viciosa.  

Época marcada por lutas intelectuais, contrastes e debates de tons ameaçadores. "O 

documento mais eloquente é uma lista de famílias elaborada por razões fiscais em 1561:"foi 

morto nesse verão passado como luterano; está preso em Cosenza por ser luterano; está em 

fuga por ser luterano" (PROSPERI, 2013, p. 62).  

Deve-se às guerras religiosas a abertura do texto revolucionário de Lutero que 

desvinculou a fé da esperança e da caridade, as três virtudes teologais que acompanharam a 

tradição cristã medieval. Lutero colocou a fé no centro das discussões e conflitos e a 

esperança e a caridade em subordinação a sola fide. Lutero, com a experiência da torre e a 

crise espiritual deparou-se com o texto de São Paulo "o justo viverá pela fé". Nesta questão a 

literatura alterou certamente a mensagem de Lutero, um monge que atingiu o âmago do 

modelo de perfeição monástica de sua época. 

Houve muitos polemistas contra Lutero, 

 

O aceso debate sobre o Purgatório foi, portanto, a ponta emergente da questão da 

esperança. O choque sobre a questão da fé e sobre as - subordinadas - da caridade 

(as obras) e da esperança foi vivo, apaixonado e não se limitou às palavras. A fé 

tomou o lugar da religião, como objetivo dominante. A própria noção de religião 

mudou radicalmente de significados: em relação ao uso precedente - que confundia 

religião com ordem religiosa, no interior de uma cristandade não diferenciada 

geograficamente mas verticalmente, em seus diversos níveis de perfeição -, a nova 

acepção insistiu de maneira exclusiva na fé como escolha individual, opção 

subjetiva, sem a qual não era possível ser cristão (PROSPERI, 2013, p. 78).        

  

Confissões e profissões de fé constituíram o lado positivo do controle sobre a 

pertença. Por outro lado, processos e guerras de religiões ocuparam o lado negativo, haja vista 

o caráter periférico de questões teologais incluir a Reforma Protestante na ótica política dos 
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papas e de seus cortesãos. As ideias de Lutero encontraram adeptos e instauraram a batalha de 

doutrinas. Essas novas ideias encontraram terreno fértil entre humanistas e mestres-escolas, 

que utilizaram-se do meio de circulação de livros, veículo eficaz para a divulgação.  

Lutero duramente rebelde nas ideias quanto à Igreja de Roma enfrentou apelos e 

reprovações. Isto fez com que investigações por suspeitas gerassem listas para provar a 

repressão antiluterana
32

.  

A voz da fé luterana rompeu barreiras e ameaçou os bastiões da Igreja. Esta ameaça 

provocativa das rupturas na unidade da Igreja, ensejou o reaparecimento de traços antigos das 

questões heréticas de competência eclesiástica. Isto conferiu novos dispositivos nos 

ordenamentos políticos da península ibérica que revelaram-se transpostos para o plano 

religioso. A atualidade luterana conferiu dureza teológica e o choque doutrinário trouxe 

consigo linguagem e instrumentos que pertenciam ao mundo dos conventos. O Lutero 

subversivo expressou a oposição de seu catecismo que impôs à prática social elementos 

nítidos e certos para se crer e forma rituais bem estabelecidos.    

A reação eclesiástica ao caso Lutero consistiu na invocação do Estado para, com seu 

auxílio frear a subversão político-religiosa-luterana, 

  

A bula de excomunhão contra Lutero - Exsurge Domine, de 1520 - serviu-se desse 

argumento: Lutero como um javali na vinha do Senhor, destruía e ameaçava as 

plantinhas, era um sedicioso. Daí o dever do Imperador de fazê-lo calar-se, antes que 

se tornasse um perigo para o poder político  (PROSPERI, 2013, p. 98). 

 

Entre as proposições de Lutero condenadas como heréticas na bula Exsurge Domine 

figurava a evidência "queimar os hereges é contra a vontade do Espírito" (PROSPERI, 2013, 

p. 194). A máxima garantia a tradição antiga da defesa contra a heresia.  

Por antecipação o herege era tido como um traidor. No entanto, reformadores 

protestantes esforçavam-se para explicar aos príncipes que a reforma evangélica não mirava 

outra coisa se não fazer com que povos se submetessem a seus príncipes e pagassem-lhes seus 

tributos. Nesta tentativa, Lutero mostrava ao poder secular dos príncipes que estes deixavam o 

poder eclesiástico assumir toda função de admoestador e executor, por conseguinte,  o poder 

laico de mãos atadas frente ao emaranhado de privilégios que vigorava pela força da Igreja. 

                                                           
32

 Segundo Adriano Prosperi um dos primeiros inquiridos por heresia luterana foi um jovem camponês do Friuli, 

Biagio di Totulo de Buttinicco, que, ao voltar da Áustria, onde fora trabalhar, tinha trazido ideias luteranas. Eram 

ideias que não paravam no protesto anticlerical: evidentemente, os padres que cobravam pelas missas e pelos 

sacramentos eram duramente criticados pelo jovem. "Houve tortura para dobrar o jovem" (PROSPERI, 2013, p. 

82). Sobre a inquirição de heresia luterana ver Adriano Prosperi. 
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Como Roma deixava de fazer ou fazia mal sua parte, mantinha ou aumentava de 

todas as maneiras os privilégios monásticos que obstruíam o caminho de uma decisiva justiça 

laica. De certa forma, polêmicas e protestos tinham sua origem no mal funcionamento do 

controle da fé e dos costumes. Numa via de mão dupla, de um lado, viam-se os núncios 

pontifícios lamentarem a propagação da heresia e o escasso auxílio das autoridades laicas e, 

de outro, os protestos contra o clero corrupto e incontrolável. 

Parece que o jogo de partes lentamente recupera a maneira difusa de compreender 

deveres e natureza de tutela da fé. O estudo na história revela-nos, como a função confiada 

aos poderes públicos (as igrejas, os estados), originaram-se da ruptura da unidade cristã na 

época da Reforma. Desta maneira, no centro da noção de "Idade Moderna" coloca-se desde o 

final do século XVII a reivindicação luterana do significado liberatório e apaziguador daquilo 

que Lutero chamava a "descoberta do Evangelho" (PROSPERI, 2013, p. 241), resultado da 

reviravolta do princípio de tolerância e liberdade. 

No aporte de Adriano Prosperi é possível identificar os traços do mundo moderno 

radicado no principio da liberdade de consciência sob o aspecto da recusa e da rigidez 

defensiva da Igreja católica. A Reforma protestante foi de certa forma conclusiva da Idade 

Média e do início de uma nova era, pois Lutero fez circular suas teses entre doutos e 

autoridades eclesiásticas ordinárias, afixando-as na porta da igreja do castelo de Wittenberg a 

manifestação de seu espírito rebelde ao dirigir-se diretamente para o povo, 

 

Lutero propunha um retorno ao Evangelho e uma interiorização radical do processo 

de "conversão", com o consequente abandono do complexo sistema de práticas e de 

trocas que fora instalado justamente no terreno da penitência. Lutero experimentara 

a inquietação profunda, a verdadeira angústia que nascia da desproporção entre o 

senso da própria pecaminosidade radical e o cálculo dos méritos para fins de 

justificação. A penitência que perdia toda a delimitação ritual e ampliava-se até 

tornar um modo de vida, um hábito interior, era a própria essência da conversão que 

Lutero exigia dos cristãos regenerados pela fé (PROSPERI, 2013, p. 243).   

    

A proposta religiosa luterana apresentou-se como solução do problema da penitência 

e fora recebida como oferta de consolo para as consciências perplexas e esmagadas pelo peso 

do pecado; a proposta de Lutero varreu os elementos de controle social e deixou subsistir o 

aspecto consolador da confissão.  

Vale considerar que duas vertentes foram abertas pela polêmica de Lutero e de seus 

seguidores: o abandono do conceito de penitência ritualizado e contabilizado para provocar 

expansão de sentimento de culpa sobre a vida inteira e exigir uma conversão como 

reorientação radical da vida; e o ataque à autoridade papal e eclesiástica.  
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Lutero propunha um desafio particularmente difícil, pois oferecia-se conceder 

liberdade aos cristãos. Não atar suas consciências, e devolver aos cristãos a liberdade dos 

filhos de Deus como liberdade interior. Neste delineamento a instituição eclesiástica regida 

por vínculos jurídicos e sistema de poderes estruturais fora ameaçada pela religião 

carismática. Os reflexos nas experiências de indivíduos e grupos foram numerosos e variados 

o que ensejou o grande debate sobre a penitência que atingiu com Lutero o grau mais elevado.  

A sociedade eclesiástica, obrigada a defender-se do ataque de Lutero, reforçou-se na 

obrigação do celibato eclesiástico e no dever dos penitentes de relatarem tudo ao próprio 

confessor.  

A luta foi extensa para o florescimento teológico da Reforma com a busca da 

perfeição pela própria justificação. O que se almejou foi uma religiosidade distante da 

superstição por parte do povo e o afastamento da aridez dos doutores eclesiásticos.  

A certeza teria vindo com a doutrina reformada da salvação somente pela fé.  

Em suma, Lutero traduziu a Bíblia para o alemão e elaborou uma nova doutrina onde 

somente a fé era necessária à salvação, bem como o livre exame e interpretação da Bíblia a 

única mediação entre Cristo e os homens.  

A reforma encabeçada por Lutero possibilitou outros ramos do protestantismo que 

surgiram por meio de Calvino com o presbiterianismo, dentre outros. 

 

4. O processo de pacificação, o poder do clero e o advento da arbitragem jurídica 

 

 Na metade do século XVI, várias regiões sofreram processos de pacificações religiosas 

aos quais sucederam períodos de guerras civis religiosas resultantes do enfraquecimento dos 

debates teológicos. "As pacificações religiosas confirmam sem dúvida o "destronamento dos 

teólogos" de que falava Schmitt" (CRISTIN, 2014, p. 141). 

Segundo Cristin, as pacificações religiosas deixaram as igrejas livres para 

determinarem suas organizações internas e seus dogmas, no entanto, desautorizavam qualquer 

decisão doutrinal ou disciplinar. As pacificações confirmavam o destronamento de teólogos, 

mas atestavam maior controle do Estado sobre a vida religiosa e o funcionamento das Igrejas. 

A lei estabelecia as condições de exercício de culto protestante ou os limites ao princípio de 

liberdade das consciências. 

As pacificações religiosas provocaram transformações nos conflitos religiosos. 

Aqueles que tinham competências jurídicas, ainda que mínimas, eram colocados no centro 

dos sistemas políticos do Império. Cristin informa que a historiografia alemã dispôs de um 
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conceito para descrever a situação criada pela pacificação de Augsburgo, onde protagonistas 

eram obrigados a definirem suas regras jurídicas de governo. Isto é, deveriam criar o Direito e 

definir normas de interpretação e estabelecer uma jurisprudência. "O trabalho de criação do 

Direito se explica pelo fato de que a Paz de Augsburgo, como de resto o Édito de Amboise, 

impõe novas condições aos adversários e aos partidos religiosos" (CRISTIN, 2014, p. 142). 

De fato, obrigaram novas formas de estratégias de conquista e mobilização, bem como, ao uso 

da fórmula, de se aterem aos meios de luta oferecidos pela lei.  

Penalidades severas e processos rápidos foram motivos para aqueles que atentassem 

contra o processo de paz em palavras ou atos; instâncias de julgamento foram instaladas, 

renovadas e designadas para instruírem questões e pôr fim à engrenagem de vinganças e 

guerras privadas. Protestantes e católicos inseriram suas estratégias no âmbito jurídico 

previsto pela lei. Utilizaram recursos, principalmente judiciais, que a pacificação colocava à 

disposição da defesa de seus interesses. Também desenvolveram formas e normas originais de 

interpretação. A conversão jurídica e judicial da luta religiosa comportou três aspectos 

dominantes: a utilização dos juristas, a multiplicação dos recursos judiciais e a evolução das 

estratégias eleitorais nas instituições locais. 

Segundo Cristin, 

 

De ambos os lados, consultam-se cada vez com mais frequência, antes de agir, 

especialistas, juristas ou legistas, para avaliar a legalidade dos objetivos. Em Ulm, 

em 1559, a câmara municipal solicita a dois advogados um parecer escrito sobre a 

possibilidade de suprimir o culto católico na cidade, sem infringir o artigo 27 da Paz 

de Augsburgo, que previa explicitamente a coexistência dos dois cultos em algumas 

localidades. Em Colmar, observa-se um caso idêntico em 1575, quando a câmara 

pede ao jurista Johannes Nervius, de Estrasburgo, um relatório sobre a questão do 

Jus Reformandi para as cidades. Consultar os especialistas antes de tomar uma 

decisão, e não a posteriori para se defender de eventuais processos judiciais, é 

determinante: isso mostra evidentemente que as autoridades locais agem no âmbito 

da Paz de 1555, utilizando da melhor maneira as margens de manobra que ela prevê, 

e também revela o lugar ocupado pelos juristas no governo local (CRISTIN, 2014, p. 

143).  

  

O ser humano, no processo de secularização, passa a submeter-se à razão humana e 

em torno desta razão organiza a Sociedade. A religião passa a recolher-se ao foro íntimo das 

pessoas e dissolve-se em religiosidade. O processo a liberdade da religião que consiste em 

manter o equilíbrio social provoca o desencantamento da legislação que esbarra na 

secularização que se instala na esfera da normatividade jurídica-política. 

Direito e Religião continuam parte do interesse estatal, mas com alçadas definidas. O 

marco jurídico determinante na separação entre Igreja e Estado inicia-se com o processo 
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fenomenológico característico das sociedades modernas, liberais e democráticas. Um processo 

que andou em lento desenvolvimento, haja vista a secularização não partir de um decreto, mas 

de um conjunto de mudanças jurídico-religiosas sociais e culturais.  

A Igreja que interferia no poder do Estado e os reis que tomavam decisões sobre 

assuntos prioritários da Igreja se submeteram aos assuntos políticos e desviaram-se daquela 

proposta inicial de salvação. A secularização surgiu assim com a expropriação dos bens 

eclesiásticos em favor dos reis, igrejas reformadas e cidades. Especialistas do Direito, juristas 

ou legistas eram consultados para a avaliação da legalidade dos objetos. Os lugares ocupados 

pelos juristas em seus distritos validavam e investiam o caráter da paz social. Nisso a  

arbitragem da justiça transformava o conflito religioso em matéria de jurídica.  

 

5. Secularização: Esclarecendo o conceito 

  

 Segundo Catroga, a palavra saeculum foi aplicada na Vulgata  para traduzir kósmos 

para designar o momento presente caracterizado pelo mundo dos pagãos e para clarificar a 

diferença entre os iniciados e os profanos. "São Vito, na linha de Estácio Afro, apelidou os 

autores pagãos de saecularii" (CATROGA, 2010, p. 49). Catroga salienta que, 

 

A gênese da palavra saeculum (de secus ou sexus) ainda requer novas exegeses 

histórico-antropológicas, em ordem a poder-se explorar as possíveis ligações 

linguísticas nela implicadas, em particular as existentes entre sexo, geração, idade do 

homem, tempo de governo, duração da vida, período máximo de cem anos etc 

(CATROGA, 2010, p. 48). 

 

Ademais, 

 

[...] o conceito de secularização tenha aparecido na confluência de varias tradições, 

as quais, segundo Reinhart Koselleck, podem ser assim resumidas: a que resultou do 

diálogo entre a herança greco-romana e o cristianismo, legado que o direito canônico 

virá a recolher, para denotar a separação do clero do mundo dos fiéis seculares ou 

leigos; a que resultou da relativa diferenciação entre o domínio político e o 

espiritual, justificada através de argumentos de cariz jurídico político; e a que foi 

fruto da experiência moderna de tempo, cujo primeiro grande momento forte se deu 

com a Revolução Francesa (CATROGA, 2010, p. 49).       

   

Santo Agostinho já havia justificado a dicotomia entre a duas Cidades, a espiritual e 

a secular, bem como, traduziu o termo saeculum, no sentido oposto ao do clero. A Idade 

Média, sob o eco do pensamento agostiniano, foi acentuada na dualidade entre a cidade 

celeste e a cidade terrena, cuja afirmação se dava na primazia da lei divina, na legitimação e 
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arbitragem do poder temporal.  Posteriormente, esta afirmação virá passar da Igreja para o 

Soberano. 

Em Peter Berger, o termo secularização pode indicar a perda do controle de 

territórios ou propriedades por parte das autoridades eclesiásticas. Neste aspecto Catroga 

corrobora com Berger, posto que ressalta o arresto de bens da Igreja por parte da coroa
33

.   

Para Peter Berger, "o termo "secularização", e mais ainda seu derivado 

"secularismo", tem sido empregado como um conceito ideológico altamente carregado de 

conotações valorativas, algumas vezes positivas, outras negativas" (BERGER, 1985, p. 118). 

Para Berger a secularização pode significar também a libertação do homem moderno da tutela 

da Religião. 

De maneira antecipada, a Revolução Francesa impulsionou a secularização por meio 

da inserção de novos poderes políticos e expropriação de propriedades, fundações e bens 

eclesiásticos. Por este motivo o termo também qualificou e investiu o ato jurídico que 

consistiu em reduzir o domínio ou a posse de bens da Igreja para destinar a fins profanos. A 

lógica do Estado moderno investiu no conceito unitário de soberania e fez com que o Direito 

canônico acelerasse o processo da dicotomia entre espiritual e secular.  

Os primeiros efeitos do processo de secularização teve marco com a Revolução 

Francesa, a expropriação dos bens e domínios religiosos e a luta contra os poderes da Igreja e 

da religião, tudo em prol da secularização da sociedade. "Não se errará muito se, se defender 

que o conceito de secularização passou a conotar a perda, nas sociedades modernas 

ocidentalizadas, da posição-chave que a religião institucionalizada ocupava na produção e na 

reprodução do elo social e na atribuição de sentido" (CATROGA, 2010, p. 60).  

A discussão dominantemente teológica do passado que incidia, sobretudo na 

interpretação bíblica cedeu lugar para a secularização do conhecimento, da sociedade e da 

função do Estado. Resultado de "cisões" no seio da cristandade e alargamento dos contatos do 

Ocidente com outras civilizações. 

                                                           
33

 A gênese de vocábulos como "secularizar" e  "secularização" ter-se-á dado na segunda metade do século XVI: 

"o primeiro em 1586, e o segundo em 1659. "De fato, e como salientou H.-W. Strätz , o termo "secularizar" 

surgiu num ensaio teológico-literário de Pierre Crespet e, sobretudo, em escritos de Jean Papon e Pierre 

Grégoire, para qualificar a mudança do estado de clérigo regular para o de secular, enquanto que o de 

secularização teve mais eco depois de, no rescaldo da Guerra dos Trinta Anos (1618- 1648), o duque de 

Longueville (representante francês nas conversações de Vestefália) o ter utilizado, em 8 de maio de 1646, para 

dar nome à acordada transferência de terras episcopais para mãos régias (tese enfatizada por H. Lübbe). Todavia, 

se esta origem tem sido frequentemente assinalada, nem sempre se lembra que, naquela situação concreta, ela 

continha um claro acento antiprotestante. Desejava-se impedir que os senhores territoriais antipapistas dessem 

continuidade à prática que eles mesmos apelidavam de "reforma", a saber: a confiscação de bens da Igreja 

católica. A fim de o evitar, a paz de Vestefália decretou, para o solo do Império alemão, uma situação global de 

tábuas que fixava rigidamente as quotas de propriedade eclesiástica e secular" (CATROGA, 2010, p. 57).                
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O itinerário do processo secularizador passa pela abertura à alteridade com a 

hermenêutica bíblica, a natureza humana e as exigências da sociabilidade, visto que, "com o 

Humanismo, medrou, como arma argumentativa, o método histórico-filológico" (CATROGA, 

2010, p. 75). Um caminho que se estende às escrituras sagradas e aos documentos históricos 

da Igreja que trouxe também consequências secularizadoras. A herança da hermenêutica 

bíblica, com a aplicação do método histórico-filológico, desde o Humanismo
34

, colocou as 

revelações do sagrado como objeto de conhecimento, fomentou a crítica, a comparação e o 

cultivo a livre razão.  

A secularização é o processo pelo qual a Religião perde sua total influência sobre as 

variadas esferas da vida social. Para consubstanciar, os direitos naturais também foram temas 

caros nos meios de luta contra o dogmatismo intolerante. Os direitos naturais foram algumas 

das condições que requereram a separabilidade e remessa do associativismo religioso para a 

esfera do direito privado, além de Igreja e Estado se posicionarem como sociedades exteriores 

e diferentes.  

Com a modernização, coloca-se em causa os fundamentos transcendentes das 

explicações do mundo e da vida. Isto faz com que se consuma uma definição emancipatória 

anunciada pelo consórcio da dessacralização do mundo. 

 Frise-se que a secularização não aconteceu de forma radical. "A secularização das 

bases, funções e finalidades da política moderna também irradiou novos halos de sacralidade, 

embora suas justificações teóricas tendessem a não admiti-lo" (CATROGA, 2010, p. 97). 

 Com efeito, a nova ordem social transportou consigo certas formas de sacralidade, 

como que numa projeção do próprio corpo à sombra fez geminar princípios, ritos e manes 

sacralizadores consubstanciados pelo próprio Estado, ou, detentores do poder. Ou seja, a 

modernidade não conseguiu extinguir a religião, ela num processo moderno de metamorfose 

provocou mudanças em crenças coletivas e instituições que há séculos eram investidas de 

sacralidade, bem como, estimulou crises de sentido na vida dos indivíduos e das 

comunidades.  

Importante citar, 

 

Também se deve ter presente que, nas suas perspectivas próprias, pensadores como 

Carl Schimitt e Ernst Kantorowicz sublinharam o fato de a centração imanentista e 

secular das raízes do poder ter sido uma vitória equívoca, pois os principais 

conceitos da teologia católica acabarão por ser transferidos, em boa parte, para o 

interior da teoria política e jurídica do Estado moderno (CATROGA, 2010, p. 98).      

                                                           
34

 Catroga cita vários pensadores humanistas para concretizar o seu estudo acerca do processo de secularização, 

dentre eles cita Spinosa, Bayle, Locke, Kant, Jean Bodin, Hobbes, Jean Jacques Rousseau dentre outros.  
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Esta citação remete-nos à concepção da sacralização política. Leva-nos ao 

entendimento de que conceitos teológicos sacralizados foram integrados ao Estado, mas 

independentes da Igreja. Uma vez erigida a sociedade civil e a Pátria Soberana em entidades e 

supremacias, também uma forma de sacralização lhe foi inerente, por conseguinte, ocorreu 

intercâmbios entre o teológico e o jurídico-político. Rousseau designou essa reciprocidade de 

"religião civil", que é o deslocamento do campo tradicional das religiões para "religiões 

seculares" ou "religiões laicas", cujas adjetivações referenciam o conjunto elaborado de 

crenças, mitos, ritos e símbolos que doam sacralidade.   

Segundo Catroga, o Estado surge investido de uma "sacralidade laica" de onde 

emana uma aura que envolve pessoas, instituições ou valores seculares. Assim, o povo no seio 

da sociedade política poderia ser educado para a cidadania e compreender a razão do Estado. 

 

5.1. A Religião Civil de Jean Jacques Rousseau 

  

 O primeiro pensador que fez referência ao conceito de religião civil foi Jacques 

Rousseau (1712 -1778) com a previsão da necessidade de um pacto social desenvolvido em 

sua obra Contrato Social. Em o Contrato Social (1762) Rousseau aponta para o bem comum 

independente da religião. Sua obra expressa que sociedades estruturadas sobre a religião 

também são minadas pelo vício e pelo crime, não obstante, afirma que a inclinação para o mal 

reside no âmago da natureza humana. "Para Rousseau, todas as religiões podiam reduzir-se a 

três: a religião do padre (o cristianismo histórico); a religião do cidadão (religiões pagãs da 

polis e do império, e mesmo o judaísmo e o islamismo); e o cristianismo dos Evangelhos, a 

religião do homem, ou ainda, a religião natural" (CATROGA, 2010, p. 113). 

 A terceira, enfatiza, deveria inspirar a religião civil, haja vista a primeira e segunda 

serem inapropriadas dado o cariz não ético de seus deuses fundadores e por manifestarem-se 

como religião da guerra. No entanto a terceira por seu universalismo abstrato não permite o 

alicerce pátrio do contrato social
35

. 

 A religião civil pretendeu dar continuidade ao melhor da religião do homem e à 

maneira dele viver o sagrado, sem a existência de templos, altares e ritos. Ela clamou pelos 

deveres eternos da moral, intuídos a partir da consciência, criação divina por excelência. Sob     

                                                           
35

 Segundo Fernando Catroga, Rousseau não se circunscrevia sua religião à esfera da sociedade civil, ou melhor 

não aceitava a sua separação do Estado. Esta era apenas uma forma de ligar o indivíduo a sociedade de um modo 

imaginário que condicionaria a formação da virtude.  
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a religião civil, apresentar-se-ia a posição teísta da crença na existência de um Deus 

transcendente julgador dos atos praticados na terra. Isto faria com que a religião civil fosse 

inferida a partir da essência da natureza humana. Uma religião "sem" Deus reatualizada no 

político em defesa do laço entre a religião civil e o Soberano. Rousseau não aceitava a 

separação da religião com o Estado. 

 

"A religião do homem, coincidia, com a lição dos Evangelhos, a religião civil iria 

superar o principal defeito do cristianismo histórico: a disjunção da cidade dos 

homens da cidade de Deus, o que criou antíteses entre o poder temporal e o 

espiritual, e conduziu a expectativas que, por desprezarem o mundo, não reforçavam 

a sociabilidade. Daí, nesta vertente, o fundo anti-agostiniano e anti-gregoriano do 

pensamento de Rousseau" (CATROGA, 2010, p. 116).   

     

 A religião civil ultrapassaria os defeitos da religião do cidadão e religaria o povo à sua 

Pátria com os seus dogmas ditados diretamente pelo Estado. A instância política com a 

materialidade do contrato era um meio de socializar o respeito pela lei civil. Trata-se de uma 

teocracia disfarçada por uma visão racionalista, pois Rousseau tinha certa simpatia pelo 

dispositivo teocrático, pois a religião civil unia o culto divino e o amor pelas leis e colocava 

em ação o césaro-papismo. Na sua simbiose, servir ao Estado era o mesmo que servir a Deus. 

Assim Rousseau conciliava o concreto com o universal e teria por resultado o efeito social da 

prática com a utilidade pública, tal a interiorização da moral como uma pratica da virtude.  

"Caberia ao Soberano, ou melhor à vontade geral, fixar as regras da religião civil, não como 

dogmas, mas como sentimento de sociabilidade" (CATROGA, 2010, p. 117). A religião civil 

colocaria em prática a ética do sentido universal inspirada na consciência humana. 

 O Contrato Social centrado no lado prático e moral da religião, apontou para a 

educação do sentimento coletivo que consistia na recusa da intolerância. Rousseau defendeu a 

necessidade de se garantir a tolerância religiosa e civil à luz da utilidade pública. Em 

contrapartida, conduziu à desvalorização as religiões históricas
36

. No uso da liberdade de 

consciência, o indivíduo não precisava prestar contas ao Soberano sobre o teor subjetivo de 

suas crenças religiosas. Em outra via a liberdade do cidadão não valia para escolhas com 

repercussões na vida pública.  

 O Contrato Social de Rousseau para ser homologado requereria a vigência de uma 

religião civil de Estado. Ideia que deu força ao aparecimento de um novo modelo de Estado 

político de governo centrado no "césaro-papismo civil". "A religião civil seria compatível 
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 Sobre intolerância religiosa em Rousseau e liberdade de consciência ver Catroga: Entre Deuses e Césares: 

Secularização, Laicidade e Religião Civil. 
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com o pluralismo das Igrejas. "O Soberano deteria o direito de banir da sociedade, não o 

bárbaro, como na cidade antiga, mas o descrente" (CATROGA, 2010, p. 123). O Contrato 

Social, por sua versão, pressupunha a fidelidade dos indivíduos aos dogmas da religião civil e 

respectiva confirmação anual. De forma simples e coativa a fé civil como fundamento de 

utilidade pública político-moral e teológico-político garantiria o objetivo regulador do 

funcionamento da Soberania. 

 Ao Legislador caberia a função de dar legitimidade à religião civil, esta por sua vez 

poderia dar força e investidura às leis que também engendravam a sociabilidade. 

   

Em Rousseau, a evocação de Deus realizar-se-ia em cerimônias simples, mas 

augustas, para que os indivíduos sentissem a presença da universalidade no interior 

da consciência, voz que, espontaneamente, fala a todos os corações. Essa era a 

grande lição do cristianismo dos Evangelhos e da religião do homem, que a religião 

civil teria de reelaborar" (CATROGA, 2010, p. 126).   

 

   Note-se que a religião civil interiorizaria, sociabilizaria, territorializaria o patriotismo e 

faria uma síntese da proposta entre a religião natural e a religião cívica à antiga - a da pólis. 

Ora, o Estado teria todo o interesse em que cada cidadão acreditasse numa religião que, 

voluntariamente, mobilizasse mais o sentimento que a razão, pois a religião incitaria os fiéis à 

doçura, à equidade, à moderação, à caridade, à indulgência. Ela poderia levar os cidadãos ao 

pleno exercício da virtude fomentado pelo patriotismo temporal.  

 Como religião civil, os poderes políticos se legitimariam a partir de teses 

jusnaturalistas secularizadas,  não dispensariam o recurso a dogmas, mitos, símbolos, ritos, e 

reforçariam novos consensos sociais e nacionais que por sua vez sacralizavam o profano com 

a politização do religioso. O Estado acabaria por ser o impulsionador das religiões civis que 

não implicavam a proibição ou anulação das religiões tradicionais. Com a finalidade de 

sacralizar o social e forçar a legitimação do Contrato, Rousseau com a religião civil tocaria no 

conceito
37

 de religião política que tendia à santificação do projeto secular, o contrato social, a 

Nação, a Pátria. 

                                                           
37

 Em outra linha conceitual, Catroga sobre Gentile, afirma que  a religião civil atua como religião política 

quando se assiste à sacralização de uma ideologia e de um movimento político extremista, os quais, não só 

reivindicam a posse absoluta e indiscutível da verdade, como não aceitam conviver com outras ideologias, 

exacerbando a violência como meio legítimo de luta e como instrumento regeneracionista da nação, da 

humanidade. Em simultâneo, também tende a negar a autonomia do indivíduo perante o coletivo e o culto e a 

observância aos seus ditames como obrigatórios. A religião civil procura eliminar as religiões tradicionais, 

mediante acordos tácitos com elas, com a finalidade de integrá-las no seu próprio sistema de crenças.     
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 Uma religião civil
38

 é reconhecida de direito ou de fato como religião dominante, em 

particular nos períodos em que vigora uma tácita aliança entre Estado e Igreja. Nessas 

experiências, os seus oficiantes e ritos sem se confundirem com a componente cívica, ocupam 

um lugar privilegiado na educação moral ministrada nas escolas públicas, no calendário com 

os feriados religiosos, nas liturgias cívicas e no próprio protocolo do Estado. 

 

5.2. A Revolução Francesa: A superação do pacto social e político. Deus - povo - 

Monarca 

  

 A Religião, em vez de pacificar, provocou muitas guerras. Esta posição provocou a 

reflexão sobre a tolerância civil e deu ensejo à disjunção da esfera política da religiosa. Na 

França os nexos da Religião com o poder político foram diferentes por alguns fatores: O 

combate do Rei contra o poder eclesiástico; a dissociação; a impossibilidade de um pluralismo 

religioso; a contestação de dogmas religiosos, a ruptura entre a Igreja católica e a Revolução. 

Daí a necessidade de um Estado que garantisse a existência de um espaço público pacificado 

onde a Religião teria o seu lugar desde que não perturbasse as regras do Direito ditadas pelo 

Soberano. 

 No século XVII, as várias guerras religiosas impulsionaram à revolução política, com 

prioridade na França e, depois, em outros países europeus. A conquista da independência do 

poder temporal perante Roma visou a paz terrestre e a salvação da cidade dos homens. Neste 

patrocínio a secularização do político desencadeou hostilidades com a Igreja. 

 Podemos compreender a Revolução com a descristianização da sociedade que se 

compreende pela criação da nova ordem política, econômico-social que ensejou a forte 

corrente anticlerical e anticongregacionista inspirada na versão maçônica e, depois livre-

pensadora do iluminismo. 

 Enquanto Roma se recusava reconhecer a autonomia dos indivíduos, da sociedade e da 

política, o Estado reivindicava para si o exercício de ações positivas no campo da economia, 

com a nacionalização dos bens eclesiásticos e da educação laica, gratuita e obrigatória. Para 

isso, Estado adentrou nos domínios temporais da Igreja com a finalidade de construir a 

cidadania.  

 A Revolução Francesa deu origem a nova ordem política e social, fruto do confronto 

Direto com o poder espiritual, político e econômico da confissão dominante do Antigo 

Regime Teocrático. Para se emancipar, a secularização do Estado teve que sofrer o 
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 O nazismo irá proclamar a auto-suficiência plena dos fundamentos neo-pagãos de uma religião política, 

aglutinada à volta do culto da raça e do führer. 
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antagonismo das religiões históricas, notadamente, da Igreja católica. A França teve que 

impor em seu contexto, como conceito de Estado republicano unitário, integrativo e inclusivo 

conduzido à proclamação dos Direitos do Homem e do Cidadão o apelo à política de 

descristianização com a tentativa de implantar a religião civil do modelo de Rousseau, no 

entanto, vozes ecoaram alertando que uma nova religião civil, violaria a liberdade individual 

em seus direitos mais sagrados. 

 Enquanto o comitê revolucionário discutia a Constituição Civil do Clero em 1790, 

com a pretensão de reconduzir o cristianismo à sua "pureza primitiva", a oposição do papado 

e do clero acelerava o propósito de liquidar o poder das Igrejas tradicionais, o que deu origem 

à implantação de muitos cultos alternativos. Os adversários instituíam novas liturgias 

acompanhadas de medidas como abolição de delitos de ordem religiosa, blasfêmia e 

reconhecimento do livre exercício de cultos. Em 1791 foram instituídas as transferências do 

registro do estado civil dos padres para os municípios; a instauração do casamento civil e da 

possibilidade do divórcio; a separação das Igrejas do Estado e a descristianização da ordem do 

tempo com a abolição do calendário católico na substituição por um calendário republicano. 

 Verifique-se, que não se tratava de separar o Estado das Igrejas, mas de o distinguir da 

própria religião. A adoção da política de descristianização cingiu a esfera da sociedade civil e 

inspirou o anticlericalismo político-ideológico por mais de um século e meio. 

 A política de Estado da França, ajudou na compreensão da estratégia do termo 

derivado de laico. A Revolução Francesa secularizou o horizonte escatológico cristão com a 

necessidade de destruir o passado para se criar uma nova idade de virtude pelas mãos do 

próprio homem. 

  

Pode-se mesmo dizer que a nova República se firmou como uma espécie de contra-

Igreja, ou melhor, como um catolicismo sem cristianismo, objetivado como religião 

civil à francesa, à qual, como não podia deixar de ser, não faltava o seu Panteão, a 

sua martiriologia, a sua hagiografia, a sua liturgia, os seus templos, as suas estátuas, 

frescos e nomes de ruas, os seus manuais escolares, os seus mitos e ritos que a nova 

educação nacional devia permanentemente reatualizar" (CATROGA, 2010, p. 239). 

  

 A transferência da sacralização da Igreja para o Estado limitou-se a sacralizar o secular 

ao mesmo tempo que laicizava o religioso.  

 A revolução implantou com o novo modelo de Estado a nova sociedade. O Estado 

continuou sendo atacado pela Igreja e viu-se obrigado a revigorar o seu anticlericalismo que 

no século XIX se viu dentro de uma realidade sociopolítica secularizada de cunho patriótico e 

democrático.  
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 A França foi exaltada salvaguarda da Revolução no caminho emancipatório da 

humanidade perante a dominação religiosa da Igreja católica. Ao propor um novo calendário, 

uma nova hagiografia e uma nova Igreja universal, internacionalizou o período positivo e 

regenerou a República Ocidental. 

 A França, a partir dos valores republicanos subjacentes à Revolução, reivindicou, em 

nome da "civilização", o exercício de uma vocação universal na história da humanidade e a 

Igreja não foi somente atacada pelo seu poder econômico, com os bens eclesiásticos e 

políticos, mas, principalmente, pela sua forte influência cultural, colisão que remonta a algum 

regalismo à Revolução, no plano do ensino, o conceito secularizado de Universidade, foi 

implantado por Napoleão. 

    

5.3. O desencantamento do mundo e a secularização  

  

O Direito como um fato social é também objeto da sociologia jurídica que estuda o 

fenômeno da secularização. Sob o prisma sociológico weberiano entende-se o catolicismo 

como uma religião de magia. Em A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, a análise 

sobre o fim da Idade Média e o início dos tempos modernos converge com o fenômeno da 

secularização designado por Weber de "desencantamento do mundo" e a eliminação da magia 

como único meio salvífico ou de racionalização da fé. O fenômeno dos rituais mágicos da 

Igreja cederam espaço para a racionalidade absorver os mandamentos divinos e aplicá-los na 

vida prática.  

 Pela ótica weberiana o catolicismo como religião de magia, previa a ligação entre o 

humano e o divino somente por meio do sacramento, este se concretizaria nos sacerdotes, os 

únicos capazes de oferecerem sacrifícios em expiação de pecados para absolvição de 

penitentes. De outra maneira, os sacramentos católicos e a intercessão dos santos eram 

repudiados pelo protestantismo que acreditava na transcendência de Deus dispensada da 

prática de  rituais mágicos. 

 O "desencantamento do mundo" e a eliminação da magia
39

 era o único meio de 

salvação ou racionalização da Religião. Pela ótica do protestantismo capitalista estratificado 

pelo desenvolvimento cultural e redistribuição populacional, Weber traçou seu diagnóstico da 

emancipação ante o tradicionalismo econômico da Igreja católica. Para Weber o combate à 
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 A magia na sociologia weberiana, remete-nos ao entendimento do mundo magificado por deuses e demônios 

em constante atuação que, por meio de rituais específicos, são invocados para habitar o mundo temporal.  
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dominação da Igreja católica resultou na maior participação de protestantes na propriedade do 

capital. 

 

O conceito weberiano de secularização aparece articulado com outros, a saber: o 

desencantamento do mundo [...] ou a desmagificação do mundo. A sua gênese 

estaria na própria profecia veterotestamentária e no abandono da salvação 

sacramental-eclesiástica trazido pelo protestantismo e pela predestinação calvinista
40

 

(CATROGA, 2010, p. 37). 

  

 O protestantismo weberiano, recusava a intercessão dos santos e os sacramentos da 

Igreja e aceitava que o Deus transcendente não se conjurava pela prática de rituais mágicos, 

ao contrário, a relação com o Eterno se dava pela consumação da observância diária dos 

mandamentos éticos regulamentados para a conduta humana, ou seja, se configurava pela 

prática religiosa nas atividades cotidianas. 

 Para Fernando Catroga, 

  

Pensadores tão diferentes, e até antagônicos entre si, como A. Comte, Herbert 

Spencer, Émile Durkheim, Karl Marx, Max Weber e, posteriormente, Sigmund 

Freud, acreditavam que a religião iria definhando em importância com o advento da 

sociedade industrial. Esta previsão passará a ser um lugar comum nas ciências 

sociais de boa parte do século XX, conjuntura em que, a partir da lição de Weber, 

aparecem algumas teorizações empenhadas em demonstrar que a burocratização, 

racionalização e urbanização das sociedades contemporâneas também constituíam 

motores de secularização (CATROGA, 2010, p. 35). 

 

Segundo Max Weber "a maioria das cidades ricas haviam se convertido ao 

protestantismo já no século XVI, e os efeitos disso ainda traziam vantagens aos protestantes 

na luta econômica pela existência" (WEBER, 2004, p. 30). A reforma protestante é um marco 

significante na eliminação da dominação eclesiástica. "A dominação da Igreja católica que 

pune os hereges, mas é indulgente com os pecadores" (WEBER, 2004, p. 31),  passa a ser 

"substituída" pela dominação eclesiástico-religiosa dos reformadores, que surgiram nos países 

economicamente mais desenvolvidos, enfaticamente da classe média burguesa que estava 

cansada da tirania puritana da Igreja.  

Em A ética protestante e o espírito do capitalismo o autor deixa registrado que o 

processo emancipatório se deve ao desenvolvimento tecnológico, a mão de obra qualificada e 

a qualificação técnica ou comercial. Grandes empresas modernas e industriais lideradas por 

grandes gestores representaram o lado mais forte da população. Estes são alguns dos fatores 

que determinaram a participação dos protestantes na propriedade dos bens de capital.  
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 Para Catroga, Max Weber tinha tendência calvinista e esta era um fator forte no condicionamento de sua 

gênese da racionalidade capitalista.  
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Ressalte-se que o reduzido interesse dos católicos pela aquisição capitalista fez com 

que protestantes emergissem com a súbita inclinação para o racionalismo econômico. Um 

contraste que aparece no comportamento das duas confissões religiosas. Na Alemanha, o 

racionalismo religioso capitalista que se emancipava da religião da Igreja se mostrava tão 

irreversível quanto no Ocidente com a racionalização da vida. "O calvinismo, ao que parece, 

fez o mesmo também na Alemanha; no Wuppertal como noutras partes, a confissão 

"reformada" em comparação com outras confissões, parece que favoreceu francamente o 

desenvolvimento do espírito capitalista" (WEBER, 2004, p. 37). 

O "espírito de trabalho", "de progresso" em Max Weber demonstra uma 

secularização confinada ao desencantamento do mundo. As variadas formas de racionalização 

contribuíram com a prática e a formalidade no modo de pensar das sociedades científico-

industriais, o que fez com que a secularização se expandisse acentuadamente com a ascensão 

capitalista. Por conseguinte, o espírito racional foi inerente a nova ordem econômico-social 

alastrada a outras instituições, particularmente ao Estado que se obrigava preocupar-se com as 

implicações políticas e jurídicas.  

Neste caminho não há o fim da Religião, há o deslocamento para a esfera do privado 

com a ordem econômica capitalista da entrega do ser à vocação de ganhar dinheiro. "Aquele 

que em sua conduta de vida não se adapta às condições do sucesso capitalista, ou afunda ou 

não sobe" (WEBER, 2004, p. 64). A confissão religiosa resultante do fenômeno econômico, a 

partir do século XVI, passa a ser resultante da confissão religiosa protestante.   

Max Weber constatou o retraimento da religião no avanço da modernização 

capitalista. Este avanço não implicou no declínio total da religião, apenas numa decadência da 

autoridade religiosa sobre a vida individual, organizacional e societal. Em A ética protestante 

e o espírito do capitalismo (2004), Weber discutiu o desenvolvimento capitalista de países de 

confissão religiosa protestante e a emancipação ante o tradicionalismo econômico da religião. 

Nesta obra o autor deixa claro que a Reforma teve relevância na eliminação da dominação da 

Igreja católica sobre a vida de modo geral que penetrava todas as esferas da vida doméstica e 

pública. 

 Do entrelaçamento entre protestantismo e capitalismo, Weber obteve por resultado de 

sua análise o chamado de Deus para atuação no mundo sob a salvação pela vocação 

profissional. O reconhecimento e apego ao trabalho como certeza da realização da vontade 

divina resultaria na salvação pelo trabalho. Esta era a certeza do crente. O acúmulo de capital 

no âmbito do trabalho vocacionado era o certificado da salvação. Por outra via, a incerteza da 
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salvação obrigava o devoto a se dedicar ao trabalho com afinco para o cumprimento da 

vocação profissional.    

  É notório o tipo de racionalismo religioso que advêm do capitalismo como uma forma 

de emancipação da religião. Essa nova racionalidade se mostra irreversível no Ocidente. A 

racionalização da vida na perspectiva weberiana não cogitava o fim da religião face a 

secularização, apenas enfatizava o traslado de sua esfera pública para o privado do mundo do 

trabalho e esse reposicionamento permitiu novas possibilidades para o pluralismo religioso. 

Nesta vertente a racionalização em Weber é mais abrangente que a desmagificação do mundo, 

visto que a secularização implicou também o desencantamento do Direito, que não admitiu 

mais outras formas de dirimir conflitos que não fosse o da persuasão racional do juiz. 

 O desencantamento do mundo desabrochou na transformação social desprovida de 

mistérios. A mística foi substituída pela perda de sentido e o desencanto tornou capaz a 

construção social e política dotada de leis racionais, discutíveis e revisáveis. A origem 

jurídico-religiosa, correspondente ao período da Reforma, passa com a quebra do domínio da 

Igreja católica imbuída dos assuntos, inclusive, do campo científico conceitual até o século 

XVI, para a fase desencantada, moldada e capacitada para lidar com a nova credibilidade 

científica e uma nova autoridade religiosa.  

 O espírito capitalista foi repudiado pela doutrina dominante que não conseguia valorá-

lo como eticamente positivo. O racionalismo econômico como parte do conceito histórico 

capitalista enfatizou a vocação como dedicação do ser ao trabalho profissional. 

 "O sentido de uma posição na vida, de um ramo de trabalho definido" foi o logo 

protestante que os católicos ignoraram. Este logo reconhece que, 

  

O único meio de viver que agrada a Deus não está em suplantar a moralidade 

intramundana pela ascese monástica, mas sim, exclusivamente, em cumprir com os 

deveres intramundanos, tal como decorrem da posição do indivíduo na vida, a qual 

por isso mesmo se torna a sua vocação profissional (WEBER, 2004, p. 72).  

 

Lutero desenvolveu a ideia na primeira década da atividade reformadora e colocou 

em questão o tipo egoístico da falta de amor da vida monástica por se esquivar dos deveres do 

mundo, em contraste o trabalho profissional mundano era uma forma expressiva de amor ao 

próximo. 

A máxima do "cumprimento dos deveres intramundanos como a única via de agradar 

a Deus em todas as situações" parece que fez coincidir a religiosidade capitalista com a 

religião do capitalismo protestante.     
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Pierucci, ao tratar do desenvolvimento de uma sociedade secularizada diz que "o 

conceito weberiano de secularização necessariamente invade o terreno da conceituação de 

legitimidade, do tratamento teórico dos problemas de legitimação da autoridade, problemas 

que todos sabemos recorrentes, permanentes, no Estado moderno" (PIERUCCI, 1998, p. 2). 

O desencantamento do mundo fez com que a perda de sentido transformasse o 

mundo em um mecanismo visual desprovido de mistério e capacitou a construção de uma 

comunidade política temporal, detentora de leis racionais.  

Assim a secularização surgiu da ascendência do político sobre o religioso. Já 

ressaltado, também para Pierucci o fator ocorrido do Ocidente moderno implicou o recuo da 

religião no interior da sociedade política que relegou o papel da religião à esfera privada. 

Portanto a secularização foi uma forma operacionalizada do poder político ter supremacia 

sobre a religião. Neste processo a Igreja passou de Instituição Soberana para instituição 

comum, como qualquer da sociedade, sem influência sobre o poder político que deixou de ser 

legitimado único e exclusivamente por Deus, o cidadão tornou-se independente de religião.     

Em Weber a base desta distinção está na dicotomia catolicismo/protestantismo. Na 

Idade Média a Igreja era considerada potência em par de igualdade com o Estado. No 

protestantismo essa estrutura eclesiástica não se vislumbra hierarquicamente e perde a 

capacidade de medir forças com o Estado que engloba a identidade nacional. Foi o que 

ocorreu com o Estado inglês e a Igreja Anglicana. Este autor investigou o Direito como 

instrumento que possui a racionalidade da legitimação de submissão e dominação. 

 

5.4. O processo de secularização 

 

O Estado secularizado e o processo social pelo qual se dá a secularização pode ser 

verificado na obra O dossel sagrado: Elementos para uma teoria sociológica da religião de 

Peter Berger. 

 

Por secularização entendemos o processo pelo qual setores da sociedade e da cultura 

são subtraídos à dominação das instituições e símbolos religiosos. Quando falamos 

da história ocidental moderna, a secularização manifesta-se na retirada das Igrejas 

cristãs de áreas que antes estavam sob seu controle ou influência: Separação da 

Igreja e Estado, expropriação das terras da Igreja, ou emancipação da educação do 

poder eclesiástico, por exemplo. Quando falamos em cultura e símbolos, todavia, 

afirmamos implicitamente que a secularização é mais que um processo 

socioestrutural. Ela afeta a totalidade da vida cultural e da ideação e pode ser 

observada do declínio dos conteúdos religiosos nas artes, na filosofia, na literatura e 

, sobretudo, na ascensão da ciência, como uma perspectiva autônoma e inteiramente 

secular, do mundo (BERGER, 1985, p. 119). 
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 Berger sustentou que a secularização também era inerente à consciência humana, pois 

tinha o seu lado subjetivo. O indivíduo nesse processo deveria encarar o mundo secularizado 

sem o recurso das interpretações religiosas. Isto era parte do fenômeno global de sociedades 

modernas impactadas por suas emancipações do campo vinculante da Religião.  

 Por um bom tempo acreditou-se na expansão econômica do mundo como uma forma 

de secularização, pois a dinâmica do capitalismo foi influenciadora de posições que 

determinaram esses fatores, seguidos de outras dinâmicas secularizantes, tais como os meios 

de comunicação e transporte.  

 Com o processo de secularização as legitimações perderam plausibilidade para ampla 

massa social e a crise de credibilidade da Religião instalara-se sob o palco da economia  

constituída pelos processos capitalistas e industriais que colocaram Deus fora das grandes 

empresas. 

 O Estado deixou de ser instância coercitiva no sentido de instituição religiosa 

dominante e possibilitou o pluralismo, a tolerância e a liberdade religiosa, privilegiando a 

racionalidade que desencadeou a modernização. 

 A secularização pode ser considerada como o fenômeno de transformação social que 

trouxe consigo o recuo da Religião na humanidade como um todo. A consequente 

modificação de práticas costumeiras e institucionais, o esvaziamento da doutrina dominante 

liberada da fé como uma escolha subjetiva do indivíduo fez com que a religião perdesse a sua 

relevância social, ideológica e institucional, isto  consolidou o que genericamente chama-se 

de secularização. 

 Isto posto, a secularização correspondeu com o decréscimo do postulado social e 

cultural da religião como sistema normativo e possibilitou o avanço do seu movimento 

modernizador, não foram somenos os combates travados pela nova filosofia, ao reivindicarem 

o exercício autônomo da razão crítica liberta de todos os dogmatismos, como primeira das 

liberdades, a liberdade de consciência e livre-pensamento. 

 Sabe-se que na França e, em maior escala nos países católicos do Sul da Europa, a 

influência da modernização foi mais combatida. O processo da secularização derivou da 

influência sobre a própria religião que deu abertura para o profano.  

 O processo de secularização teve alguns efeitos: a censura entre esferas política e 

religiosa, pública e privada; privatização de crenças; afirmação da autonomia do indivíduo 

perante a justificação transcendente da ética, conhecimento e expectativas humanas e etc. 

Estes são alguns dos efeitos que levavam a destacar a necessidade de legitimação histórica 

que será abordada nos próximos itens.  
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5.5. A dessecularização 

 

Assumindo uma posição crítica frente a secularização, surge uma corrente que enfatiza 

a chamada "dessecularização". 

Segundo Rodney Stark, a superação da crença no sobrenatural não aconteceu e a 

secularização como fenômeno global não se sustenta. Referindo-se a Peter Berger, ele diz 

"Em um evento, quando seu prognóstico estava funcionando havia somente três anos, Berger 

elegantemente renegou sua crença na secularização [...] espírito do qual eu compartilhava" 

(STARK, 1999, p. 4).     

Segundo os autores da dessecularização a modernização não constitui um fenômeno 

aniquilador dos deuses e a secularização nutriu-se das teorias modernas que pressupunham o 

fim da Religião como resultado da  industrialização, da urbanização e da racionalização da 

vida social, político e econômica.  

Segundo Stark as suas pesquisas têm demonstrado que os fenômenos de 

transformações sociais acontecem de forma gradativa e lenta e, a modernização é parte desse 

processo longo e constante.  

  

Em termos de tendências de séries de tempo, a modernização é uma curva longa, 

linear e ascendente, e a secularização é uma pressuposição ao se delinear a recíproca 

dessa curva, ao ser uma curva linear e descendente. De fato, uma vez que a 

modernização avançou tanto em muitas nações que o "pós-modernismo" se tornou a 

última palavra da moda, deve-se admitir que a secularização está pelo menos "em 

processo" uma vez que se pode ver uma significante tendência descendente na 

religiosidade (STARK, 1999, p. 4).   

 

Stark informa que a secularização não dita regras institucionais, não provoca a 

separação entre Igreja e Estado nem o declínio da autoridade de lideres eclesiásticos. 

Tampouco a "religiosidade dos indivíduos não é um indicador válido na avaliação do 

processo de secularização" (STARK, 1999, p. 6).      

Se tomarmos o exemplo de Weber acerca do capitalismo que faz emergir o 

protestantismo, é perceptível que a secularização faz com que a dessecularização contrasta 

com  tumulto das propostas teóricas. 

Críticas também são levantadas por Pierucci. Em seu artigo sobre a secularização em 

Max Weber, ele ressalta que "hoje, enquanto a modernidade faz água, volta à tona, 

revigorada, a Religião. E junto com ela emerge, em certos círculos de sociólogos, a demanda 

por uma nova sociologia da religião." (PIERUCCI, 1998, p. 5). E acrescenta: 
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Com efeito, nesses três decênios finais do século XX, último quartel, por sinal, do 

século mais secularizado de todos os séculos, as religiões têm-se revitalizado, 

expandido e multiplicado consideravelmente. Visivelmente. São os tais fenômenos 

de dessecularização de que falam alguns autores com tal segurança que sou tentado a 

chamá-los de neoteístas. Basta olhar dizem. Basta ver televisão indicam. É 

fenômeno quase palpável em escala global o novo e heterogêneo "despertar 

religioso" ou que outro nome se lhe dê, a saber, revival, reavivamento, revitalização 

religiosa, risveglio religioso, le retour du sacré, mobilização religiosa que estaria a 

fermentar não só o Terceiro, mas também e principalmente o Primeiro Mundo, não 

sem registrar, nos anos 80, vigorosa irrupção no Leste europeu, o qual, andam 

dizendo, ter-se-ia tornado pós-comunista em larga medida por causa do fator 

religioso. O retorno do sagrado, no caso, uma re-energização religioso-comunitária 

da cultura e da sociedade civil na Europa central, teria precipitado lá o fim do 

socialismo real (PIERUCCI, 1998, p. 6). 

 

Pesquisas têm demonstrado que a Religião se mantém firme em todas as fases de 

transição da sociedade. Num processo de metamorfose e poder de mutação ela se adéqua com 

facilidade às várias formas de vida social. Acompanha os fenômenos de transformação e se 

mostra atualizada em todas as Eras. E mais, a Religião é intrínseca à grande parte da 

população.  

Berger se alinha Stark e afirma que possa haver uma razão acerca do falso fundamento 

de que vivemos em um mundo secularizado, pois o mundo de hoje é tão religioso quanto o de 

séculos passados. 

 

Isso quer dizer que toda literatura escrita por historiadores e cientistas sociais 

vagamente chamada de "teoria da secularização" está essencialmente equivocada. 

Em trabalhos anteriores, contribuí para essa literatura. Eu estava em boa companhia 

- a maioria dos sociólogos da religião tinham opiniões semelhantes, e nós tínhamos 

boas razões para afirmá-las (BERGER, 2000, p. 10). 

 

Para Berger a modernização teve algumas nuances secularizantes, em alguns lugares 

mais do que em outros, isto provocou o surgimento de novos movimentos de contra-

secularização. O autor demonstra em seu artigo que a secularização em nível societal não se 

vinculou necessariamente à consciência individual, pois crenças milenares são muito vivas e 

praticadas na sociedade. "É interessante observar que a teoria da secularização também foi 

refutada pelos resultados de estratégias de adaptação utilizadas por instituições religiosas" 

(BERGER, 2000, p. 11). 

O mundo secularizado pressupunha que instituições religiosas sobrevivam a medida 

que se adaptam a secularização, no entanto, Berger pode observar que comunidades religiosas 

sobrevivem e desabrocham sem qualquer tentativa de se adaptar às exigências do mundo 

secularizado.  
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No mais, a Igreja católica se mostra em harmonia com a modernidade e cresce 

constantemente no mundo, assim como outras religiões. Nas observações de Berger: "A 

modernidade, por razões muito compreensíveis solapa todas as velhas certezas; a incerteza é 

uma condição que muitas pessoas têm grande dificuldade em assumir, assim, qualquer 

movimento (não apenas religioso) que promete assegurar ou renovar a certeza tem um apelo 

seguro" (BERGER, 2000, p. 14).    

A explosão religiosa é notória em todo o âmbito espacial e geográfico, o planeta é 

massivamente religioso e a secularização não é em absoluto. Dados estatísticos podem ser 

verificados nos artigos de Berger, Stark, Pierucci. A religião está em grande vigor, no Brasil e 

no mundo.     

 

5.6. A Secularização como Laicidade 

 

O fenômeno social da secularização direcionou o Estado à sua forma laica
41

 e neste 

direcionamento retirou o governo da ingerência da Igreja e colocou as discussões de 

competência religiosa para âmbito da neutralidade. Isto significa que a secularização foi um 

processo que levou o Estado a assegurar o exercício de uma sociedade fraterna e pluralista e a 

garantir a liberdade de consciência e de crença dado os aspectos institucionais e jurídicos-

políticos. 

O termo "laico",
42

 após o século XII, foi utilizado tanto no sentido de "secular", como 

no de "ignorante". O seu uso ficou restrito a um pequeno grupo de eruditos até o século XIII, 

tornando-se usual no século XV para designar aqueles que não faziam parte da sociedade 

religiosa, os agentes comuns, mas eram distantes das funções de padres ou clérigos. "Leigo é 

também o ignorante, em contraste com a sabedoria do clérigo e, mais tarde, por secularização, 

com a do "homem de letras" (CATROGA, 2010, p. 280). Assim, o leigo era aquele que 

                                                           
41

 Segundo Catroga, laikós terá aparecido, pela primeira vez, em 96 d.c., numa carta do Papa Clemente, para 

qualificar um fiel em oposição a um diácono, ou a um padre (os iniciados ou detentores do saber e do poder 

religioso). Com o tempo, expressões como "irmão leigo" aplicam-se a "irmão servidor", a quem eram confiados 

os trabalhos manuais nos mosteiros durante a Idade Média. Consolidou-se, assim, a velha dicotomia entre 

detentores do poder espiritual e do mundo, num processo em que, no interior da Igreja, leigo tendeu a ser 

equivalente a secular. A relação contraposta de leigo com clero ou padre está desde cedo comprovada em sua 

semântica e Homero também registrou. No tempo de Homero distinguia-se os que tinham poder sacerdotal e os 

leigos que não o tinham. 
42

 Em o Oxford English Dictionary, a palavra inglesa laic teve o seu primeiro registro em 1562, e laity (laicado) 

encontra-se a partir de 1540. Em francês, lai/laïe recebeu, em 1606, esta definição dicionarizada: "aquele que 

não tem nenhum grau de clericatura" (Nicot). Em português, esta semântica encontra-se no Vocabulário de 

Rafael Bluteau (1716). Assim registrando a palavra "laical", este escreveu: "cousa de leigo ou de Irmão Leigo 

em ordem religiosa". Ao mesmo tempo definia "leigo" como um adjetivo que tinha por origem o "grego laós, 

que vale o mesmo que povo", e esclarecia: "chama a escritura pão leigo ao pão não sagrado. Chama-se leigos a 

todos os que não são clérigos, nem ordenados. Leigo vale o mesmo que não clérigo" (CATROGA, 2010, p. 280-

281). 
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participava eventualmente das atividades religiosas e consagrados hierarquicamente pelo 

direito canônico até o Concílio Vaticano II. 

Laical; laicalismo ou laicismo, laicização; laicizar, são expressões adotadas pelo 

discurso positivista para dar lugar a oposição a clerical, a clericalismo e a oposição a todo o 

universo de referência confessional ou religiosa. "Laico e os seus derivados serão transferidos 

do seu contexto religioso e sujeitos a uma releitura sobredeterminada pelos ideais de 

racionalidade, autonomia, emancipação, progresso e democratização; o que deu acolhimento a 

palavras como laicidade ou laicismo" (CATROGA, 2010, p. 285). A laicidade refere-se ao 

trato  das questões que se evidenciaram no final do século XIX na França dada a polêmica 

sobre o ensino religioso nas escolas públicas. A passionalidade pode ser considerada um 

marco conflituoso entre a França católica e a França dos laicistas cujos argumentos foram 

identificados pela ideologia do anticlericalismo e antirreligiosismo.  

A Laicidade ao contrário de secularização vincula-se estritamente à emancipação do 

Estado face a tutela da Igreja e suas ações religiosas no campo político. Enquanto a 

secularização diz respeito à sociedade como um tudo, a laicidade diz respeito ao Estado e ao 

seu processo legal. A laicização refletiu a trajetória da Igreja para o Soberano e com efeito a 

transferência da sacralização para o Monarca que deu "carta de alforria" para o poder da 

Igreja. A validação do poder Soberano se sobrepôs a todas as ordens de clérigos e abriu o 

caminho para a territorialização do poder. 

A secularização como laicidade na obra de Fernando Catroga registra que "se toda a 

laicidade é uma secularização, nem toda secularização é (ou foi) uma laicidade e, sobretudo, 

um laicismo" (CATROGA, 2010, p. 273). Isto se deve ao fato da tendência que privilegia a 

pertença ao mundo moderno e traduz o processo de diferenciação estrutural e funcional das 

instituições. 

A laicidade implica no intervencionismo direto do Estado na instituição da liberdade 

de consciência e neutralização do religioso na vida pública. Como parte desse processo 

prioriza-se o campo da educação e ensino pelos motivos de socialização e interiorização de 

ideias, valores e expectativas. Chamar-se-á laicidade a institucionalização da diferença entre o 

espiritual e o temporal, o Estado e a sociedade civil, o indivíduo e o cidadão. 

Há, todavia, na laicidade a individualidade situada dentro do espaço público, na 

sociedade. Ao Estado, a medida que se torna o Poder Maior, cabe o dever de garantia e   

liberdade de consciência a qualquer cidadão. Para garantir esse direito o Estado deveria 

eximir-se de qualquer tipo de perseguição, cabendo-lhe proteger os perseguidos e não se 

impor de forma persecutória, totalitária ou autoritária. O Estado deveria necessariamente estar 
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presente em toda e qualquer disputa de regras para criar uma sociedade livre de todo e 

qualquer constrangimento.         

   A laicidade, diferente do laicismo (que é uma forma de pensamento filosófico de 

matriz humanista que entende o ser humano em sua forma plural que exclui a ligação do seu 

caráter individual do público e social) pode ser vista pelo prisma do caráter organizador da 

sociedade política que compatibiliza-se com a ampla liberdade religiosa.  

Nas regras da laicidade podemos dar ênfase a rígida separação entre religião e Estado  

e elevar a sua importância ao grau de compreensão de seus critérios: separação e neutralidade. 

Com a separação o Estado deixa de exercer o poder religioso e, consequentemente, as 

confissões religiosas deixam de exercer o poder político. Há a autonomia das partes e a não 

interferência de suas alçadas, dão-se o respeito em seus próprios âmbitos de atuação em 

reciprocidade mútua.  

  Vejamos que o clamor da Igreja primitiva pela autonomia antiga vem como uma 

inversão que não é novidade no seio do cristianismo que sempre pregou a separação entre o 

poder de César e o poder de Deus. Uma concepção cristã que não se confinou com a crença 

no César-Deus, nem como inimigo, posto que pela concepção judaica o César - Inimigo, tinha 

a legitimidade de Jesus outorgada à autoridade terrena.      

Nesta definição de um Estado radicado em uma base espacial territorial sob o 

comando de uma autoridade constituída como Soberania não sujeita a qualquer outra, seja 

religiosa ou não, houve a primazia das questões públicas confinadas ao Estado. De outro lado, 

houve a primazia da Igreja nas questões religiosas. 

Numa "via de mão dupla", de um lado está o Estado livre da inferência da Religião em 

suas sistematizações e decisões políticas, e do outro a Religião livre da centralidade do poder 

do Estado no que toca às questões religiosas. A laicidade veio instaurar demarcação de âmbito 

do poder de ambas as partes, o poder terreno e o poder espiritual. 

Leão XIII (1887-190) em relação à III República francesa, recomendou a aceitação do 

regime republicano  com a sua doutrinação social por parte dos católicos franceses. Em 1892 

expressou críticas à modernidade e redefiniu a religião católica como a única e verdadeira e 

rejeitou o princípio de tolerância, cujo relativismo colocava a religião católica num plano de 

igualdade com as outras. Ele atacou o liberalismo e o socialismo em nome do corporativismo, 

e defendeu que as liberdades de pensar, de escrever e de culto não seriam direitos que a 

natureza deu ao ser humano, embora aceitasse que eles pudessem ser moderadamente 

tolerados. Leão XIII reforçou o dualismo de forma explícita e mostrou a necessidade da 
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separação entre poder terreno e espiritual como organização cristã. Se ambos os domínios 

derivam de Deus, deveriam prosseguir em seus ministérios. 

Já Pio X (1903 - 19014),  

 

Confirmou condenações anteriores no Juramento antimodernista em (1 de Setembro 

de 1910) e, através do Decreto do Santo Ofício Lamentabili (1907) e da encíclica 

Pascendi domini gregis (1907), afastou os mais importantes teólogos modernistas 

(Alfred Loisy, Edouard Le Roy, Ernest Dimmet e Albert Houtin), impôs juramentos 

de fidelidade aos clérigos (CATROGA, 2010, p. 291).  

 

Um clima polêmico também se instalou em países dominantemente católicos onde 

solidificaram raízes antitéticas entre integrismo e laicismo, dado que os defensores da 

laicização consideravam a primeira corrente como a expressão mais radical do clericalismo. 

A dicionarização dos termos continuaram e, "em 1888 a Larousse dicionarizou 

laïcisation e laïciser com a seguinte definição: Rendre laïque, indépendent à l'égard de tout 

confession, de tout príncipe à caractère religieux" (CATROGA, 2010, p. 294). 

A laicidade defendia a neutralidade do Estado no que toca às crenças religiosas e a 

extensão dos direitos da cidadania abrangente, inclusive o ensino livre de doutrinas religiosas. 

A questão do ensino criou um contexto que afirmava a prioridade à liberdade de 

consciência e de pensamento. Uma evolução para além da acepção de indiferença que se 

impôs como um projeto positivo, que exigia ações supletivas do Estado, em particular no 

campo da educação e na criação de infra-estruturas jurídicas-políticas necessárias à 

implantação da liberdade religiosa, direito que devia ser estendido a todas as confissões.  A 

educação e o ensino atribuídos aos motores da socialização das virtudes cívicas traduziria o 

papel do Estado de forma seminal e concreta.  

 Da laicização conclui-se a libertação do Estado dos seus nexos com as Igrejas e 

confissões religiosas e a ascensão da instituição do Estado mediante o sistema de ensino 

obrigatório, gratuito e laico. Nessa orientação geral de toda a sociedade, o mundo laico seria 

todo o povo.  

O desenvolvimento da secularização como laicidade ganhou autonomia doutrinal na 

luta contra a influência da Igreja no campo do ensino. Uma ligação equiparada a "pedra de 

toque" que ultrapassará a reivindicação de um Estado aconfessional centrado na edificação de 

uma educação nacional contra um ensino dogmático, antimoderno. 

 

6. Os fundamentos históricos e filosóficos  da Laicidade 
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Os múltiplos embates entre o Estado e a Igreja, levaram a fortalecer os fundamentos e 

as expectativas que norteavam a laicidade como projeto. Na esfera dos princípios, era 

promessa a criação de condições para que o indivíduo pudesse ascender em liberdade de 

consciência e ao gozo de seus direitos fundamentais. 

 Com base na experiência da martiriologia, 

  

exaltava-se à memória das vítimas da intolerância, encarnada pelos perseguidos e 

condenados pela Inquisição. Como exemplos, citavam a matança do dia de Saint-

Barthélemy (Agosto 1572), a perseguição a Galileu, os suplícios, na fogueira, de 

Giordano Bruno (Roma, 1600), de Vanini (Toulouse, 1619), de Jacques Gruet 

(1547) e de Michel Servet (em 1553, às mãos dos calvinistas), a decapitação de 

Calas (1762) - que Voltaire denunciou no seu Tratado sobre a tolerância - a 

condenação De La Barre (1766) e as vicissitudes por que passou o Édito de Nantes, 

desde a sua aprovação, em 1598, até a sua revogação, em 1685, acontecimentos que 

tanto marcaram a história da França e da Europa (CATROGA, 2010, p. 318).         
 

Vejamos que numa escala de valores, os livre-pensadores, por parte do poder político, 

ancoravam em certa linhagem filosófica para sustentar e apelar pelo desempenho de ações 

positivas. "Como defendia Ferndinad Buison em 1883, com a laicidade os republicanos 

prometiam a "neutralité religieuse" e não "la neutralité philosophique, ni la neutralité 

politique" (CATROGA, 2010, p. 319). Justificavam suas ideias pela leitura da própria história 

da filosofia que passava pela filosofia grega com seus teorizadores da liberdade de 

consciência e pensamento; evocavam o ideal moderno de intolerância, o racionalismo e até 

mesmo os ensinamentos da revolta religiosa contra Roma. E a revolução científica e a 

secularização dos fundamentos do jusnaturalismo e do jus racionalismo, ante o dogmatismo e 

a importância da imanência do mundo e da vida.  

A laicidade colocava a gênese de sua forma de pensamento na filosofia de Sócrates 

com os ditames "conheça-te a ti mesmo", na fidelidade aos valores éticos contra as 

convenções, evocavam o racionalismo de Aristóteles e fixavam o exemplo do legado de 

renovação cultural feito pelo Humanismo e pela Renascença.  A laicidade ressuscitava e 

integrava as inquietações intelectuais típicas de  um panteísmo da ciência moderna e invocava 

pensadores como Copérnico, Kepler, Galileu, para fundamentar o discurso de um conceito de 

Estado definido como uma entidade soberana, superior aos poderes particulares e autônoma 

em relação à Igreja.   

 Vale a pena ressaltar que Dante, Maquiavel, e outros pensadores foram inseridos na 

visão política defensora da liberdade de consciência e pensamento e deram legado para novas 

correntes de concepções evolucionistas se instalarem com o discurso da origem do homem e 
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da sociedade, pois sob o ângulo da teoria antidivinista estes fundamentavam as origens do 

poder, da liberdade de consciência, confinadas, ao âmbito privado.  

A afirmação do papel do Estado perante a sociedade civil é fundamental para a 

promoção de ideias e valores capazes de ligar as diferenças, a começar pelas subjetivas a fim 

de consolidar a cidadania. Nesse contexto se percebe a afinidade do laicismo com o 

republicanismo e a soberania do povo cuja capacidade emancipatória é um grande conquista 

da democracia. 

Neste pensamento, a laicidade se revestiu de certa "mística secular", o que não 

significa cogitar a autonomia das realidades temporais excluindo da sociedade e do âmbito 

público a referência a Deus e ao destino último do homem. Daí a necessidade de cooperação 

entre os domínios temporal e espiritual para o alcance da plenitude do ser humano. 

"Se se quiser encontrar uma expressão através da qual os defensores da laicidade dos 

finais do século XIX  gostavam de se definir é a de livres-pensadores" (CATROGA, 2010, p. 

327). Alguns discípulos de Locke defenderam o deísmo, a tolerância religiosa e a separação 

das Igrejas do Estado.  

Durante e Revolução Francesa muitos defenderam o divórcio entre a Igreja e a Escola. 

Na conjuntura da Revolução de 1848, Victor Hugo e Edgar Quinet reivindicaram, em nome 

da construção da cidadania, o ensino desconfessionalizado, em oposição ao das congregações, 

aspiração que o movimento republicano, integrará no seu programa que irá se concretizar 

através da lei de 16 de julho de 1881 que instaura a gratuidade absoluta do ensino primário 

dos 6 aos 13 anos, o que gerou resistências. No entanto,  

 

A incompatibilidade não deve ser vista como se a escola laica fosse, tão só, fruto da 

colisão da escola do povo com a escola da burguesia; ela é filha do desencontro 

entre o ideal burguês de escola laica e o ideal de escola tradicionalista defendida 

pela burguesia católica (CATROGA, 2010, p. 333). 

 

A democratização de uma educação nacional neutra, constituída pelo cerne da 

pedagogia cívica, interiorizada pela primazia dos valores da cidadania, faria com que o senso 

comum realizasse a pacífica tolerância filosófica, religiosa e cultural entre os indivíduos-

cidadãos. A laicidade advogando a escola pública, promovia uma instituição vocacionada para 

ensinar e preparar a comunidade cívica para lidar com as diferenças e, dentro desta finalidade 

do ensino a escola se firmaria como forte instrumento emancipador do Estado. A laicidade 

firmando essa independência e autonomia, não excluiria do seu escopo a filosofia e a religião.  
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Sem a neutralização religiosa não haveria como socializar valores capazes de 

harmonizar os direitos dos indivíduos com a neutralidade social oriunda da visão 

contratualista ou natural do ser humano. Com a nova instituição, surgiria uma Escola sem 

Deus, mas não contra Deus. A dívida sagrada se transmitiria para com a Pátria que asseguraria 

a interiorização do religamento dos valores coletivos aos interesses individuais. A separação e 

a neutralidade envolveria relações de cooperação com a Igreja e as religiões. 

Isto posto, Igreja e Estado, religião e política, requeriam uma separação lícita e 

necessária, dada a prerrogativa consubstancial à ordem econômica do Estado, algo bem 

distante da arbitrariedade da ordem teonômica. Uma separação saudável entendida como 

condição à plena liberdade religiosa, pois os Estados confessionais tendem à restrição das 

práticas de outras religiões. A dimensão positiva da liberdade religiosa, propicia ao Estado 

assegurar a permanência de um espaço adequado de todas as confissões e possibilitando 

condições estruturais propícias ao desenvolvimento pluralístico das convicções pessoais de fé.      

   A laicidade não exclui a religião e a fé da esfera pública e nem pretendeu extingui-

las por completo do âmbito público, muito menos aprisioná-las no interior dos templos. Esta 

seria uma posição radical que não iremos abordar nesta pesquisa, no entanto este 

posicionamento existiu e foi uma corrente antirreligiosa e anticlerical conhecida como 

laicismo. O laicismo se opõe a laicidade. Uma coisa é o Estado não professar nenhuma 

religião e não assumir finalidades religiosas e manter-se equidistante e neutro, outra é assumir 

uma posição de hostilidade e tomar medidas drásticas e proibitivas para com a religião. 

É claro que a Igreja ficou ressentida, afinal foram anos de relacionamento e união 

quase indissolúvel. A batalha da laicidade foi promovida pela Revolução Francesa e o 

liberalismo que lhe deram um caráter radical laicista. No entanto, o Estado laico 

comprometido com a laicidade considerou a religião um fato público reconhece as 

necessidades espirituais de seus cidadãos, de forma que não privilegiasse nenhuma religião 

específica e de sorte que mantivesse a relação de colaboração com todos os credos com 

respeito a autonomia social  e a dimensão religiosa de cada credo.    

Com a filosofia da laicidade compreende-se que não há a negação da historia da fé 

com os seus valores religiosos. Sabe-se que os dogmas são caríssimos à Igreja e que esta foi 

responsável por grande parcela da humanização. Negar a religião do catolicismo seria negar a 

concepção cristã do homem como imagem e semelhança de Deus que lhe dá dignidade ímpar. 

Aliás, negar a religião como um todo seria negar os vários credos. Frise-se que os valores 

favoráveis à vida humana são abrangentes, já os dogmas encontram-se demarcados em suas 

fronteiras. A religião com toda a sua competência espacial-territorial foi resguardada pelo 
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guardião do Estado em respeito à sociedade. Assim o Estado laico e democrático se tornou o 

guardião não excludente de todo e qualquer assunto de religião, inclusive quando levado a sua 

apreciação. 

Com a laicidade não se pretendeu uma atitude negativa do Estado a fim de garantir a 

liberdade religiosa. Foi exigência que o poder político desempenhasse funções positivas de 

molde a conseguir-se a laicização das consciências. Os caminhos conducentes à 

institucionalização da separabilidade eram diversos e refletiram vários graus de 

intervencionismo. A modernidade apregoava a realização do princípio: Igrejas livres no 

Estado neutro. 

 A III República Francesa (1870-1940) gradualmente cumpriu o seu programa com a 

tática primeira de instituir a separação das Igrejas da Escola, depois veio a proibição do uso de 

signos religiosos nas salas de aulas e a substituição da disciplina de educação moral e 

religiosa pela educação moral e cívica (1882), bem como, a inclusão de professores seculares 

(1886). Depois foi decretada a separação das Igrejas da família, garantida pela reintrodução 

do casamento civil e do divórcio (Lei Naquet, de 17 de julho de 1884); a separação da Igreja e 

da saúde, conseguida sob o impulso de médicos como Bounerville, com a proibição de 

religiosas na enfermagem e na assistência hospitalares; a separação das Igrejas das Forças 

Armadas; a separação das Igrejas da Justiça, com a proibição de signos nos tribunais (1883 e 

1904) e outros correlatos.    

 

6.1. A laicização do capital simbólico e do espaço público 

  

Como visto, o Estado não eliminou a esfera religiosa do âmbito público e se manteve 

como bom representante quando não exigiu que o povo se abstivesse de suas práticas 

religiosas, muito menos se evadiu dos debates políticos com os valores morais religiosos. O 

Estado não se fez valer do regime de exclusão de opiniões religiosas ou não. Se assim o 

fizesse seria incompatível com a democracia e o pluralismo. 

  Num registro mais cultual, a laicização do capital simbólico se estendeu à Pátria com  

o afastamento dos juramentos religiosos nos atos políticos e judiciais com a instauração de  

feriados civis. Em 1880, decretou-se a proibição de trabalhar aos domingos. Acrescentou-se 

no lugar do trabalho, promoção de festas e outros ritos e iconografias de inspiração cívica. 

Houve traslado dos ritos de passagem, tais como nascimento, casamento e morte com a 

introdução do registro civil obrigatório, bem como a secularização de cemitérios. A morte 
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também fez parte do processo secularizador. Os cemitérios foram organizados 

topograficamente segundo a confessionalidade do defunto, que era declarada pelos familiares.    

Segundo Catroga, a III República em 05 de Novembro de 1887 regulamentou por 

meio da lei a liberdade religiosa nos funerais, e decretou qualquer discriminação de credo, ou 

manifestação de teor hagiofóbico e iconoclasta.  

A lei que de fato reverberou na separação do Estado com a Igreja foi decretada em 

1905, embora a reivindicação da separabilidade seja anterior à III República e o processo de 

secularização já aconteça desde 1789. A lei de 1905 consagrou a intenção iniciada em 1789 

que pretendia instituir a liberdade religiosa e também exigia que o poder político 

desempenhasse funções positivas de molde a conseguir a laicização das consciências.   

 Assim deu-se um passo decisivo e o campo político-jurídico foi articulado pela Lei de 

1905 que lançou as bases legislativas e culturais necessárias à constitucionalização das 

liberdades de consciência e de religião e a radicação de uma convivência balizada pelo 

respeito da soberania nacional e pelo ideal de cidadania. 

A laicidade defendeu o poder político legitimado pelo voto e orientado para a busca do 

bem comum, trabalhou pela erradicação da desigualdade de oportunidades, buscou a garantia 

da paz civil e a consolidação do consenso nacional ecoado pela memória das guerras 

religiosas. O princípio da lógica do direito público tornou-se paradigma do projeto jurídico-

político. A Lei de 1905 abriu caminho para a materialidade formal e jurídica, pois o Estado 

Francês se instituiu como Estado laico com a Constituição de 1948. 

Efetivamente podemos definir a laicidade por meio da Lei de 1905 que salvaguarda os 

objetivos do movimento da liberdade de consciência, da liberdade religiosa e da neutralidade 

do poder político.  Depois, podemos encontrar outras leis, como a de 28 de Março de 1907 

que decretou lícita as cerimônias religiosas, a de 1914 que permitiu as procissões e outras do 

tipo, no entanto, em 1905 é que se consuma o divórcio entre identidade nacional e 

catolicismo.   

  Por conseguinte, o ordenamento próprio da Igreja se manteve com o direito canônico 

e o Estado passou a se pautar por outros ordenamentos institucionais dada a sua concepção 

pluralista. A juridicidade estatal teve que aumentar a sua complexidade de relações entre 

vários ordenamentos institucionais maiores ou menores, quer sejam, os ordenamentos 

internacionais que estão acima do Estado, como o da Igreja Católica, quer os propriamente 

sociais, como submetidos ao Estado por seu ordenamento próprio. Teve que lidar com 

organizações contrárias  ao Estado, como associações para o crime e as seitas secretas; dentre 

outros. 
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  Em que pese a discussão da natureza jurídica das relações entre Estado e Igreja, 

surgiram as concordatas que regulamentam matérias que abrangem a personalidade 

internacional da Santa Sé, a personalidade jurídico-econômica da Igreja, o direito fiscal e 

tributário relativo a propriedade eclesiástica, o direito dos tribunais eclesiásticos, a autonomia 

da Igreja com relação ao matrimônio, educação etc.  

As concordatas reconhecem as religiões e lhe garantem liberdade e têm por lógica a 

colaboração, posto que a religião é um fato social de foro íntimo e o Estado tem a função de 

promover o bem comum para que o ser humano se realize como ser social.  

 

6.2. Religião e Espaço Público    

 

O estudo de Durkheim no capítulo primeiro mostrou-nos que cada Totem possui o seu 

emblema, a sua espacialidade e territorialidade, linha de parentesco e ancestral totêmico como 

uma natureza sagrada. De Coulanges, aprendemos que cada família arcaica possuía o seu 

antepassado mítico, gregos e romanos seus deuses e mitos. Bethencourt mostrou-nos que a 

Idade Média era envolta com a Igreja e o cristianismo; na contemporaneidade surge o 

sincretismo e o pluralismo religioso. A humanidade em todos os tempos jamais extinguiu do 

seu modo de ser a crença no sobrenatural, mesmo com a ascensão do ateísmo e do 

agnosticismo. A diversidade religiosa tem demonstrado que além de uma condição histórica é 

característica permanente da cultura, seja ela pública ou privada. Geertz reconheceu essa 

característica. 

 

Na crença e na prática religiosa, o ethos de um grupo torna-se intelectualmente 

razoável porque demonstra representar um tipo de vida idealmente adaptado ao 

estado de coisas atual que a visão de mundo descreve, enquanto essa visão de 

mundo torna-se emocionalmente convincente por ser apresentada como uma 

imagem de coisas verdadeiro, especialmente bem-arrumado para acomodar tal tipo 

de vida (GEERTZ, 2008, p. 67).     

 

 Continua em pleno século XXI a persistência das tradições religiosas milenares e 

variados e inovados credos se instalam no Estado Moderno. Verifica-se uma constante busca 

de sentido para a vida, o elemento transcendental se mostra evidente e com presença 

significativa no mundo pós-moderno
43

. Os comportamentos religiosos das populações são 

relativamente autônomos dos processos de secularização mediados pela vontade política. Isto 

                                                           
43

 Sobre pós-modernidade, Deus, religião e crenças  ver o artigo do professor José J. Queiroz: Deus e Crenças 

Religiosas no Discurso Filosófico Pós-Moderno. Linguagem e Religião. 
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quer dizer que comportamentos religiosos continuamente praticados, provocam efeitos 

socializadores.  

O empreendimento de construção do mundo do qual falou Peter Berger está em 

constante transformação, a continuação da existência cultural e socializadora depende da 

manutenção de dispositivos sociais específicos que conduzem naturalmente o homem ao seu 

próprio produto de criação."O homem produz valores e verifica que se sente culpado quando 

os transgride" (BERGER, 1985, p. 23). Destarte a sociedade dirige, sanciona, controla e pune 

a conduta individual. "A sociedade pode até destruir o indivíduo" (BERGER, 1985, p. 24) 

pois a atividade que o homem desenvolve de construir um mundo é sempre um 

empreendimento coletivo. Isto pressupõe que a socialização nunca pode ser completada, ela é 

um processo contínuo através de toda a existência do indivíduo. Na lição de Peter Berger: 

 

Dizer que a sociedade é um empreendimento de construção do mundo equivale a 

dizer que é uma atividade ordenadora, ou nomizante. O pressuposto disto é dado 

pela constituição biológica do homo sapiens. O homem, ao qual foram negados 

biologicamente os mecanismos ordenadores de que são dotados os outros animais, é 

obrigado a impor a sua própria ordem à experiência. A sociabilidade do homem 

pressupõe o caráter coletivo dessa atividade ordenadora (BERGER, 1985, p. 32).       

  

Como ensina Peter Berger, a sociedade é a guardiã da ordem e do sentido não só 

objetivamente nas suas estruturas institucionais, mas também subjetivamente na estruturação 

da consciência individual. A sociedade contemporânea com a cosmificação do mundo social 

se inclina a tomar a forma de proposições "científicas" sobre a natureza do homem, e nessa a 

religião como parte do empreendimento humano que se estabelece com o sagrado,  inclui o 

ser humano na luta pela religião para colocar ordem e dar significado à vida. O sagrado define 

as rotinas cotidianas e atribui aos acontecimentos ordinários sentido que reafirma e valida 

através dos ritos o que é típico de seus ritos. Ao lado e mesclado ao sagrado estão as 

realidades profanas e secularizadas. 

Portanto, como já constatado, a dicotomização da realidade em esferas sagrada e 

profana não aconteceu. Elas continuam relacionadas entre si, porque a religião sempre 

desempenhou parte do empreendimento humano que compete a construção do mundo.   

Nas sociedades com heranças culturais e religiosas diferentes, funde-se e confunde-se 

a secularização com a laicidade com suas múltiplas variações e metamorfoses. A ciência da 

religião aponta para uma nova concepção da modernidade que se faz consciente do fenômeno 

da persistência da religiosidade e sua contribuição para o âmbito político. Este é um aspecto 
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que colabora para papel civilizador e do diálogo. A religião legitima
44

, ela explica, justifica a 

ordem social dá caráter normativo e cognoscitivo das instituições que estruturam a atividade 

humana."Podemos descrevê-la dizendo simplesmente que a religião foi historicamente o 

instrumento mais amplo e efetivo de legitimação" (BERGER, 1985, p. 45). 

     

6.3 A laicização do Direito na Modernidade 

 

 A laicidade adquiriu estrita neutralidade do Estado e a separação rígida entre este e os 

credos religiosos. Como vimos, etimologicamente, laico é o oposto de clerical. Assim a 

sociedade se torna laica quando os leigos substituem os clérigos em diversas funções de 

controle. É o que vem ocorrendo há vários séculos na nossa sociedade Ocidental. Na nossa 

sociedade o clero foi levado a paliar carências manifestas, por razões de natureza histórica. 

Depois da queda do Império Romano, a Igreja católica desempenhou um papel que ia muito 

além daquilo que estava implicado no princípio de separação entre espiritual e temporal, 

presente no Novo Testamento. 

 A laicização deu sentido quando a sociedade não se organizou nem funcionou em 

conformidade com os valores e princípios de ordem religiosa, mas sim de acordo com suas 

próprias regras e fundamentos específicos.   

 A longa evolução ocorrida a partir do século XVIII fez a laicidade ser mais intensa na 

França do que em outros países. A partir da Revolução, uma forte corrente laica adotou 

ideologias anticlericais/antirreligiosas que conseguira criar uma legislação tendente, 

progressivamente, a desatar os elos seculares que uniam Igreja católica ao Estado.  

 De início a Lei Constitucional de 1884 eliminou a referência às preces feitas quando 

do reinício das atividades parlamentares. Logo mais a Lei de 1901 regulamentava a liberdade 

de associação com medidas restritivas para as agremiações religiosas. Estas leis prepararam o 

terreno para a Lei de 09 de dezembro de 1905 que legislou a separação entre Igreja e Estado. 

Mas essa lei em momento algum utiliza-se da palavra laicidade. 

 A República Francesa foi qualificada de laica pela Constituição da IV e da V 

República, o que deu sentido diferente. A consistência da laicidade veio com o artigo primeiro 

da Constituição francesa de 4 de outubro de 1958 com a afirmação da França como uma 

República indivisível, laica, democrática e social. O valor jurídico concedido à laicidade 
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 Sobre legitimação ver Max Weber e Peter Berger. As legitimações são as respostas a quaisquer perguntas 

sobre o porquê dos dispositivos institucionais. 
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consuma-se com o registro no texto de direito escrito com o sentido da neutralidade religiosa 

do Estado. 

 O valor da laicidade já vem desde a elaboração da Constituição da IV República. Por 

intermédio dela podemos entender que uma nação é composta de pessoas que não têm as 

mesmas crenças, e o Estado tem o dever de permitir que cada um dos cidadãos viva em 

conformidade com as exigências de sua consciência. Por laicidade podemos entender o 

resultado da doutrina da neutralidade, ou seja, da imparcialidade do Estado em relação a todos 

os membros da comunidade nacional. A Constituição da V República francesa garantiu a 

igualdade perante a lei de todos os cidadãos, sem distinção de origem, raça ou religião, sendo 

assim, respeita todos os credos. Estas leis ampliaram a igualdade de direito proclamada na 

França desde 1789. 

 A sociedade francesa foi uma das primeiras que se fundamentou duradouramente num 

elo jurídico, o da nacionalidade, independente de qualquer outra consideração de origem, 

filiação linguística, cultural, étnica ou religiosa. O alcance do princípio de laicidade depende 

tanto da legislação e da jurisprudência quanto da Constituição. 

 A laicidade do Estado foi firmada de fato antes de ser proclamado de direito. O fim da 

colaboração entre Estado e Igreja antecipou na prática a legislação. A Lei de 1905 só veio 

para garantir a separação e dar firmeza simbólica e prática. Apesar que no contexto religioso 

da época, os eclesiásticos foram afastados do ensino público simplesmente por serem 

eclesiásticos pois os serviços públicos eram obrigados a respeitar a neutralidade. 

 O significado de laicidade adquiriu sua conotação a partir dos elementos que 

caracterizam a história da França, onde era forte a presença da Igreja católica nas instituições 

e nas suas reivindicações. A história da laicização na França possibilitou-nos entender o 

Estado laico fundamentado na razão humana, encarnada na ideia de completa neutralidade, o 

interesse geral passou a incumbir-se do conjunto dos interesses temporais da coletividade, 

deixando para as pessoas jurídicas privadas e para os indivíduos as tarefas de cuidar das 

necessidades de ordem espiritual. 

 Da França veio o modelo de separação absoluta e radical entre o temporal e o 

espiritual. Nessa lógica, o Estado se abstinha de intervir no campo religioso e vice versa.           

 

Epílogo 

 

 A separação entre Direito e Religião vem com o enfraquecimento da hegemonia da 

Igreja católica cujos primeiros sintomas surgem no Renascimento, que marca o declínio da 
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Idade Média e o advento da modernidade. O teocentrismo é contestado pelo humanismo, que 

é ao mesmo tempo um retorno à cultura clássica pré-cristã e uma via para uma sociedade 

secularizada. A Reforma Protestante e as guerras de religião introduziram a mediação dos 

árbitros leigos independentes do recurso ao clero  e às leis eclesiásticas. 

 A sociedade organiza-se com suas próprias forças e leis e a Religião vai se recolhendo 

ao foro íntimo das pessoas. A expropriação dos bens eclesiásticos foi também um passo para a 

secularização da sociedade. 

 A secularização envolve a libertação do homem moderno da tutela da Religião. A 

hermenêutica bíblica com a introdução do método-filológico prevaleceu sobre a leitura 

alegórica das sagradas escrituras, o que provocou um movimento de secularização no âmbito 

da própria teologia. A ênfase aos direitos naturais, dependentes da razão, conduziu à 

secularização da ética outrora totalmente submissa à lei divina. Caminha-se para uma 

dessacralização do mundo ao lado de certa sacralização do Estado, que Rousseau veio definir 

como religião civil. Esta religa o povo à própria Pátria com seus dogmas ditados diretamente 

pelo Estado que fundamenta e dá vigor ao contrato social. 

 Com a Revolução Francesa decreta-se o fim do pacto social e político que vinculava 

Deus, o povo e a realeza. A revolução firmou a tomada do poder pela burguesia laica 

destronando o poder do clero, da nobreza e do poder feudal.  

 Nesse clima revolucionário prevalece o laico e o secular sobre o religioso. Processo 

que Weber vai denominar de desencantamento do mundo eliminando o caráter mágico da 

religião. Esses rituais mágicos foram substituídos pela racionalidade e em vez dos 

mandamentos divinos surgem as leis e os códigos que regulam a vida prática da sociedade e 

dos indivíduos. O protestantismo, em lugar da mística salvacionista do catolicismo, institui a 

salvação pela eficiência e pela prosperidade, reforçando assim a propriedade capitalista e seu 

aspecto progressista na base de um trabalho racional e eficiente. 

 A corrente de sociólogos adeptos ao processo de secularização propensa a assinalar o 

decréscimo e até mesmo o fim da religião começou a ser contestada pelos sociólogos que 

Pierucci denominou de "religionistas". Estes definem a teoria da secularização como algo 

"equivocado". 

 Berger é um dos principais defensores da existência de um processo de 

dessecularização. Embora a modernização apresente algumas nuances secularizantes, esse 

processo provocou o surgimento de novos movimentos de contra-secularização. Além da 

novo vigor dos movimentos religiosos milenares, notam-se também estratégias de adaptação 

utilizadas pelas instituições religiosas. 
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 Entretanto o fenômeno social da secularização teve como resultado a laicização do 

Estado e consequentemente do Direito que o rege, em oposição à clericalização do Estado e 

do Direito. Essas instituições agora são determinadas pelos ideais de racionalidade, 

autonomia, emancipação, progresso, democratização e emancipação do Estado face à tutela da 

Igreja e de qualquer religião. Esse processo não significa laicismo, que seria o Estado 

assumindo uma posição adversa à religião. Trata-se de uma separação entre religião e Estado. 

 O Estado deixa de exercer o poder religioso e as confissões religiosas deixam de 

exercer o poder político. 

 O Direito, que rege o Estado, participa dessa separação e também se laiciza não sendo 

mais submisso a nenhum credo religioso, legislando e julgando de maneira isenta de todos as 

querelas que se lhe apresentam, inclusive as que dizem respeito às demandas que atingem, 

civilmente, as instituições religiosas, como os direitos à sepultura religiosa, as possíveis 

isenções fiscais, o direito à liberdade religiosa etc. 

 Este capítulo assim elaborado dá margem à pergunta central de nossa pesquisa. Uma 

vez secularizado, laicizado e separado da religião, o ritual do direito processual na atualidade 

também se apresenta secularizado ou ainda mantém reminiscências, semelhanças e até 

identidade com o ritual religioso, especialmente num fórum peculiar que é o Tribunal do Júri? 

Qual seria o alcance desta afirmação de Calamandrei (1995): "Os juízes são como membro de 

uma ordem religiosa"? 

 Essas preocupações serão levantadas e discutidas nos capítulos terceiro. 
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Capítulo III. Rito, Ritual no judiciário contemporâneo em geral e no tribunal do júri: 

Reminiscências, semelhanças e identidade com os rituais religiosos  

 

Introdução 

 

No capítulo anterior, mostrou-se a separação entre poder civil e religioso no âmbito do 

processo de secularização e laicização. Esta constatação suscita o problema central de nossa 

pesquisa. Uma vez secularizado e separado da religião, o ritual do direito processual também 

se secularizou a ponto de se despir de toda relação com o sagrado e a religião, ou ainda 

mantém rituais nos quais persistem reminiscências, semelhanças e até identidade com o ritual 

religioso? 

Nesta última parada de nossa navegação o foco serão os aspectos religiosos dos rituais 

do direito processual e peculiarmente no Tribunal do Júri no âmago da sociedade 

secularizada. 

Para trabalhar a questão, primeiro, buscaremos a conceituação de rito e ritual nas 

perspectivas fenomenológicas e antropológicas cujos referenciais poderão dar sustentação à 

hipótese de que, embora formalmente separados da Religião, os rituais do direito processual e 

do Tribunal do Júri não só mantém semelhanças e reminiscências mas até identidade com os 

rituais religiosos. No fundo, está em jogo a questão da sacralidade no âmbito do Direito e em 

especial no direito processual, na sua ritualística. 

 

1. Concepção de rito e ritual 

 

Logo na introdução ao tema Ritos religiosos, Maria Angela Vilhena (2013) faz uma 

ressalva afirmando que "nem todo rito pode ser qualificado como especificamente religioso. É 

o caso dos ritos cívicos, jurídicos, escolares, profissionais e alguns outros que fazem parte da 

vida cotidiana" (VILHENA, 2013, p. 513). Mais à frente, diz: 

  

Os ritos religiosos e os extrarreligiosos, estes últimos muitas vezes denominados 

ritos profanos, apresentam certas características similares e outras específicas. 

Tarefa nada fácil, e nem sempre possível, é distinguir com nitidez o profano e o 

religioso, uma vez que não raramente práticas e conteúdos de um e de outro se 

apresentam mesclados no imaginário que subsiste e anima a vida social (VILHENA, 

2013, p. 514). 

 

Veremos mais adiante que nos rituais do direito processual não se distinguem o 

sagrado e o profano. Eles apresentam-se mesclados no imaginário e na ação. 
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Dissertando no âmbito da Ciência da Religião, vamos em busca de autores que 

definem rito e ritual sob a perspectiva da fenomenologia da religião, para, em seguida, discutir 

a viabilidade da aplicação dessas concepções aos rituais do judiciário na atualidade. 

Para José Severino Croatto
45

 (2010) o rito é a expressão religiosa mais saliente em 

toda religião. Daí sua repercussão social pelo elemento gestual que é o mais visível. Os ritos 

implicam uma organização em que aparecem a preparação, os atores, o lugar propício, os 

objetos ou utensílios a serem usados. 

Têm estreita ligação com o símbolo, que é o seu equivalente gestual. "O rito é o 

símbolo em ação" (CROATTO, 2010, p. 329) e constitui uma linguagem primária da 

experiência religiosa. 

Sua ligação com o mito é também palpável: determina-o, especifica seu significado, 

participa da sua qualidade narrativa embora não tenha a capacidade de comunicação da 

palavra mítica. Daí que a palavra do mito, enquanto narrativa, é necessária para o rito. "O rito 

pede a palavra de uma forma natural" (CROATTO, 2010, p. 329). Por isso, o rito é também 

um "texto" e como tal é uma linguagem, embora, como linguagem gestual, não tenha a 

capacidade de comunicação que tem a palavra. 

Ocupando um lugar entre o símbolo e o mito, o rito participa de um e de outro. 

Participa do mito "enquanto é um feixe de símbolos organizados para dizer alguma coisa" 

(CROATTO, 2010, p. 330). 

O sentido do rito se comunica por meio de sinais que fluem no entrelaçamento de 

relações que se instauram numa espessa rede. 

Rito e ritual agem sobre o comportamento humano e são capacitados para equacionar 

cada movimento de interlocução entre corpo e espírito, tempo e espaço. Além disso, para 

Vilhena "os ritos religiosos devem sempre ser realizados conforme prescrições e interdições 

tidas por inspiradas ou reveladas às quais é imperioso atender" (VILHENA, 2013, p. 515). 

Veremos adiante que a Religião e o Direito são incindíveis nos ritos, pois a Religião 

propiciou os fundamentos da função estatal de regulação dos comportamentos individuais e 

coletivos e ainda justifica "o conjunto formado por pessoas, suas ações ou comportamentos 

rituais, bem como os objetos, os lugares e os tempos nos quais os ritos se realizam [...] ainda 

restam como que impregnados pelo poder que advém das fontes religiosas" (VILHENA, 

2013). 

                                                           
45

 José Severino Croatto é formado em Teologia, Ciências Bíblicas e Orientais e Língua Hebraica. Foi professor 

de Filosofia e História das Religiões na Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade de Buenos Aires - 

Argentina.  No Brasil é conhecido por suas diversas obras no campo bíblico. 
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O rito age sobre os seres humanos e suas relações. Confere ordem ao ritmo da vida e 

constitui-se numa ação ordenada para a consecução dos objetivos e finalidades propostas por 

um conjunto social. 

Rappaport
46

, em sua obra Ritual y Religion en la formacíon de la humanidad, traz 

importantes esclarecimentos sobre ritual. 

O ritual é a forma de ação em que geram-se os componentes do rito e é executado por 

"secuencias más o menos invariables de actos formales y de expresiones no completamente 

codificados por quienes los ejecutam" (RAPPAPORT, 1999, p. 56). 

São características do ritual as execuções formais, imutabilidade, a inclusão tanto de 

atos como de expressões que se ajustam à conduta. "En sociologia y en antropología, "ritual" 

y ceremonia pueden designar una amplia gama de acontecimientos sociales, no todos ellos 

religiosos, o pueden referirse a los aspectos formales de dichos acontecimientos" 

(RAPPAPORT, 1999, p. 57).  

Nos rituais as expressões são predominantemente verbais, isto é, expressões com 

palavras cujo conjunto compõe o mito. "Mito implica ritual, ritual implica mito, son uno y el 

mismo" (RAPPAPORT, 1999, p. 64). 

Rappaport considera o ritual como um ato básico para a humanidade. Ao descrever o 

ritual,  afirma que este caracteriza-se como uma ação fortemente formalizada, estereotipada e 

repetitiva. "La conducta en el ritual tiende a ser puntillosa e repetitiva" (RAPPAPORT, 1999, 

p. 69).  O rituais executam-se em contextos específicos, isto é, repetem-se com regularidade a 

intervalos de tempos estabelecidos pelo relógio, calendário, ritmo biológico ou circunstâncias 

sociais definidas. Por isso, Rappaport quase antecipando o que diremos adiante faz uma 

aproximação entre a regularidade do ritual religioso com os procedimentos rígidos de um 

tribunal. "Podemos recordar aquí los procedimientos más bien rígidos o incluso invariables de 

la sala de un tribunal ségun los cuales el fondo varable de las causas particulares se presenta 

de una forma ordenada" (RAPPAPORT, 1999, p. 70). 

  Essa rigidez procedimental assegura a coerência de todos os relatos que compõem o 

ritual.  

Voltando a Croatto, podemos indicar outras aproximações do sentido do rito. Diz o 

autor: 

 

                                                           
46

 Roy Rappaport (1926-1997) foi um antropólogo conhecido por suas contribuições para o estudo antropológico 

do ritual e da antropologia ecológica. 
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O rito aparece como uma norma que guia o desenvolvimento de uma ação sacra. O 

rito é uma prática periódica, de caráter social, submetida a regras precisas. Em sua 

exterioridade, porém, a norma é uma "rubrica" (CROATTO, 2010, p. 330). 

 

 Essa aproximação entre rito e norma vai ser preciosa para o estudo dos rituais do 

direito processual. 

 O rito na linguagem da experiência religiosa pode ser um marco inicial para uma 

reflexão sobre o universo das relações sociais formalizadas entre os homens, os grupos, os 

espaços e as posições sociais revestidas pelo toque do mistério e da dignidade que fazem a 

sociedade humana existir com consciência de seus gestos cotidianos. 

O rito portanto é um dos lugares onde se cria a Religião. Do ponto de vista 

etimológico "A palavra latina ritus é próxima da palavra sânscrito-védica rta (rita), a força da 

ordem cósmica sobre a qual velam divindades como Varuna" (CROATTO, 2010, p. 330). Isto 

sugere que mediante a análise heurística é possível reconhecer vários níveis de aumento da 

formalidade e uma diminuição da espontaneidade. Muitas vezes um ritual começa com 

palavras e gestos estilizados que se intercalam entre  conversas e/ou atos ordinários, em 

cerimônias cotidianas, de conduta, de saudação. Tais expressões estilizadas de deferência e 

comportamento poderão transformar-se em interações formais estabelecidas de forma 

autoconsciente e de maior duração.  Criar ritos sagrados "é uma estrutura normal das coisas, 

do que acontece no cosmo e na vida humana" (CROATTO, 2010, p. 330).  

Uma vez sacralizado, o rito já não é mais uma ação puramente humana. Torna-se, de 

alguma forma, "uma ação divina, uma imitação do que fizeram os deuses. Por isso, deve ser 

repetido como uma ação divina" (CROATTO, 2010, p. 330). 

 Croatto leva-nos a entender que o rito não é somente uma ordem cósmica que é 

necessário respeitar e realizar. "A imitatio das ações divinas é a contrapartida da intenção do 

rito: participar do divino, possibilita a comunhão com o transcendente" (CROATTO, 2010, p. 

330).   

 

De muitas formas, todos os ritos buscam o contato com o sagrado. Sendo assim, o 

rito consegue essa participação com o transcendente imitando simbolicamente um 

gesto primordial. Este último é o elemento específico do rito, o que anuncia, 

consequentemente, a presença de um mito "intencionante", que lhe dá sentido 

(CROATTO, 2010, p. 331).  

 

Completando o que já fora dito por Rappaport, podemos dizer com Croatto que "O rito 

participa do símbolo e do mito" (CROATTO, 2010, p. 331). Assim como o símbolo 

transignifica, o rito é um gesto que também significa outra realidade e aponta para 

determinado efeito. Enquanto o rito é um fazer, uma cena, ou um drama, o mito é um 
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legomenon, uma recitação. "Ao discurso que é o mito corresponde o rito em ação" 

(CROATTO, 2010, p. 311). 

Croatto explicita que, no rito, os seres humanos fazem o que no mito fazem os deuses. 

"O rito portanto, reforça a eficácia sacramental que a palavra mítica já tem" (CROATTO, 

2010, p. 333), ou seja, o rito se confirma e se percebe com o gestual. O rito encena, teatraliza, 

faz. Ele é a ação que implica o desenvolvimento, ele é o movimento que incita a curiosidade 

implícita em cenas configuradas como rito. Vale dizer que um simples gesto não configura 

um rito, no entanto, o rito funciona como um modelo da ação humana. "Sabemos que toda 

realidade significativa, bem como toda prática relevante em uma comunidade, tem um 

paradigma originário e instaurador" (CROATTO, 2010, p. 342). 

 Dissertando sobre a função social do rito, Croatto afirma que "o rito é uma das 

expressões coletivas mais naturais do sagrado" (CROATTO, 2010, p. 343). "O culto e o 

serviço a Deus/aos Deuses não são fatos puramente mentais, mas eminentemente corporais; e, 

além disso, mesmo podendo ser individuais, sua forma característica é a comunitária, 

portanto, sob ambos aspectos, são essencialmente sociais" (CROATTO, 2010, p. 343). O 

grupo expressa sua identidade pelos ritos, o que mostra o caráter social do rito, bem como a 

sua conexão com o espaço e o com tempo. Esse fato impede que o rito se transforme em um 

acontecimento individual. 

Croatto alerta para a tendência do ritualismo de tornar-se o rubricismo que instala um 

cuidado meramente formal da ação ritual. Destarte: 

 

O ritualismo sacraliza o próprio rito e expressa a sacralidade que permeia toda a 

ação. No fundo, a ação divina transignificada é rebaixada a um condicionamento de 

normas humanas exteriores. Alem disso, o ritualismo oferece "segurança" ao ator 

humano (sacerdote ou grupo participante): a exatidão da execução do rito equivale a 

um resultado infalível (CROATTO, 2010, p. 353). 

 

Recorrendo a outro fenomenólogo, Aldo Natale Terrin
47

, aprendemos que a etimologia 

da palavra "rito
48

 vem do latim ritus, que indica ordem e liga-se ao termo grego artýs, com o 

significado de prescrição, decreto" (TERRIN, 2004, p. 18). A origem latina da expressão ritus 

transmite a ideia de ordem estabelecida. Inclui também uma  associação com o termo grego 

ararisko que indica harmonizar, adaptar; e artmos como elo, junção. Nestas expressões está a 

raiz do sânscrito "ar" que indica disposição organizada das partes no todo,  enquanto que no 

                                                           
47

 Aldo Natale Terrin é professor de Antropologia e de História das Religiões na Universidade de Milão. 
48

 Além dessas etimologias, Terrin aponta também que "a raiz antiga e original parece ser a de "ar" (modo de ser, 

disposição organizada e harmônica das partes no todo), da qual derivam a palavra sânscrita rta e a iraniana arta, 

e, em nossas línguas o termo "arte", "rito", "ritual", família de conceitos intimamente ligada a ideia de harmonia 

restauradora e à ideia de "terapia" como substitutivo ritual" (TERRIN, 2004, p. 18). 
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indo-europeu védico indica-se a ordem do cosmo e das relações entre os deuses e os homens.  

 Nesta raiz indo-européia o ri aponta para ritmo, tal o rio ou a água que flui e se 

espalha e rega a terra para fecundar.  

 

O rito coloca ordem, classifica, estabelece as prioridades, dá o sentido do que é 

importante e do que é secundário. O rito nos permite viver num mundo organizado e 

não-caótico, permite-nos sentir em casa, num mundo que, do contrário, apresentar-

se-ia a nós como hostil, violento, impossível. Se é verdade que o cosmo tem a força 

de opor-se ao caos, isso se deve ao rito e à sua força organizadora (TERRIN, 2004, 

p. 19). 

 

Para Terrin, o termo refere-se à execução de seqüências mais ou menos invariáveis de 

atos formais e de expressões codificadas por aqueles que as executam. Em princípio, a 

definição de rito se ajusta mais às condutas gerais do campo religioso. Certamente podemos 

distinguir os ritos religiosos dos que não são e, acertadamente, podemos com menos risco 

trazer à compreensão os ritos no âmbito religioso, visto que a caracterização do que é o 

numinoso, o santo, se faz presente. O rito pode ser considerado qualquer atividade que venha 

a ser realizada de forma padronizada, formalizada e repetida. Neste contexto, "vê-se como 

realização de um rito qualquer atividade repetida" (TERRIN, 2004, p. 22). 

Falando sempre do ponto de vista da compreensão fenomenológica e religiosa, Terrin 

apresenta a seguinte composição do rito: 

 

O rito é composto de um drómenon (ação) e de um legómenon (palavra, mito). Nele 

e na conjunção de palavra e ação se manifestam um agir "holístico" que não é do 

tipo instrumental e não pretende induzir a uma causação normal entre meios e fins 

(TERRIN, 2004, p. 28). 

 

Nesta perspectiva, o rito configura a gestualidade ligada à palavra e comporta a ação 

formal que ultrapassa a rotina quotidiana tecnológica para a crença em seres ou poderes 

místicos, o que faz com que a ação sagrada se mantenha na definição de rito. Para Terrin os 

ritos classificam-se por critérios dentro do âmbito de natureza fenomenológico-religioso ou 

histórico-religiosa. 

 

Não há dúvida de que o rito é, principalmente e de maneira prioritária, um ato de 

adoração, um momento de expressão de um "Todo" no nível comunitário, um ato de 

culto que tem a sua direção intencional metaempírica e, como tal, é capaz de unificar 

de maneira profunda a experiência do real. É direta ou indiretamente um "voltar-se 

para o Outro" ou, pelo menos, um sentir, através do estar e do fazer juntos, "que o 

sentido do mundo está fora do mundo" (TERRIN, 2004, p. 36). 
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 Dentro das classificações de ritos de Aldo Natale Terrin encontramos ritos 

eliminatórios, ritos de purificação, de ofertas primiciais, ritos sacrificiais, ritos de repetição do 

drama divino, dentre outros. Superando a separação entre o sagrado e profano, acontece o 

primeiro momento religioso e simbólico do rito. Como parte dos componentes sócio-

espaciais, os ritos perpetuam a história das religiões e remetem-nos às considerações relativas 

às culturas e suas diversidades, bem como, pressupõem que a articulação tempo-espaço-

cultura é fundamental para a compreensão dos rituais. 

 A sucinta exposição de alguns autores que focalizam rito e ritual no campo religioso já 

nos oferece importantes palavras-chave para uma aproximação com o ritual do judiciário, tais 

como: elemento gestual estilizado; ligação com o símbolo como linguagem primária; ligação 

com o mito; com a palavra; ação sobre o comportamento humano; interlocução corpo-

espírito; tempo-espaço; prescrições e interdições imperiosas por serem tidos como reveladas; 

execução de formas; verbalização; formalização; repetição e regularidade; periodicidade; 

caráter social; regras; toque de mistério; dignidade; aumento da formalidade e diminuição da 

espontaneidade; imitação das ações divinas; segurança; exatidão; ordem; organização; 

padronização; repetição; expressão do todo; nível comunitário; articulação sagrado-profano. 

 Todas essas expressões e conceitos que apareceram nas exposições dos autores 

aplicados à ritualística religiosa aparecerão nos comentários sobre a ritualística do judiciário 

em sua aproximação com a Religião. 

 Com estas premissas sobre rito e ritual já temos possibilidade de construir uma visão 

fenomenológica hermenêutica em torno da sacralidade dos rituais do judiciário na atualidade. 

Mas antes dessa empreitada, à maneira da clássica "disputatio" dos escolásticos, que, ao 

provar a tese em discussão, começavam dando voz às posições contrárias, vamos, no próximo 

item dar a palavra à principal corrente que nega qualquer presença do sagrado no Direito em 

geral, logo, no judiciário. É o positivismo jurídico.     

  

2. O positivismo jurídico e a exclusão da Religião no Direito em geral e no Direito 

Processual 

  

 A expressão positivismo jurídico tem origem no latim: jus positivum ou jus positum. É 

uma teoria explicativa do fenômeno jurídico. Surge na Europa Ocidental a partir do século 

XIX no bojo do processo histórico de monopolização do poder público pelos aparelhos 

estatais, ocasião em que houve um intenso movimento do Direito nos países europeus. Esse 

movimento foi, na teoria, acompanhado de um desprestígio das teorias do direito natural e das 
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normas de caráter religioso, acompanhando o movimento de secularização da sociedade. 

Afasta-se das teorias jusnaturalistas do Direito, portanto, nega a existência de um direito 

natural paralelo ao Direito criado pelos legisladores. O ordenamento jurídico não depende dos 

fundamentos metafísicos imutáveis, como os mandamentos da lei divina ou as prescrições 

religiosas. 

 A base do Direito é tecnicamente empírica. As leis são emanadas pela vontade de um 

legislador, e constituem um conjunto de normas postas por uma autoridade legislativa com 

caráter vinculante. 

 Há uma separação entre Direito e Moral e o reconhecimento da validade das normas 

não depende de critérios religiosos nem de valores como o justo e o correto. O aplicador da lei 

decide sobre o caráter jurídico da norma não mais com base na sua essência, mas apenas na 

sua forma. 

 Evidentemente que, acolhendo o positivismo jurídico, as normas e os ritos processuais 

perderiam qualquer caráter de sacralidade e seriam totalmente avessos aos fatos religiosos. 

 O judiciário tipificaria a forma moderna de autoridade racional que rejeita a presença 

de mitos, portanto não se reconhecem em suas dimensões de identidades sagradas. Pela 

rejeição do universo mítico as leis seculares não habitam mais o reino do sagrado.  

 Segundo Prosperi "é um fato indiscutível que as Inquisições da Idade Moderna e 

contemporânea tenham se adaptado aos respectivos contextos estatais [...] e é a profundidade 

do passado que pode nos ajudar a tornar menos superficial e distraído o olhar presente" 

(PROSPERI, 2013, p. 33). 

À sombra da Religião oficial surgiu, a partir do século XIX, ampla regulamentação 

sobre nascimentos, noivados, casamentos, educação das crianças e divisão dos sexos, diversão 

e blasfêmia, regras da justiça como composição dos conflitos e representações da alteridade, 

sobre regras de guerra e rituais de paz.  

Para os positivistas o direito natural dos antigos está irremediavelmente marcado por 

uma cosmologia "hierárquica" na qual o espírito já não pode mais se reconhecer e, sobretudo, 

é incapaz de atender às exigências universalistas que apareceram com as doutrinas dos 

direitos dos homens e que constituem hoje o horizonte de toda a reflexão jurídica. 

 Os ritmos lentos e repetitivos da vida social regida pelos ritos de passagem 

coincidentes com os sacramentos da Igreja cederam lugar a um horizonte social totalmente 

secularizado e/ou laicizado. Nisso firma-se a corrente positivista que sustenta a exclusão da 

Religião no Direito em geral e no processual. 

 Mas a tese que defendemos vai na contramão dessa corrente, como veremos a seguir.  
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3. Os rituais do judiciário. Reminiscências, semelhanças, identidade com o ritual 

religioso 

 

Começamos traçando uma hermenêutica fenomenológica do ritual processual 

judiciário na qual emergem semelhanças com o ritual religioso. Trata-se de uma primeira 

abordagem que pretende ter como guia teórico a hermenêutica fenomenológica. Esta tem o 

sentido que lhe atribui Etienne Alfred Higuet. Optamos por esta abordagem porque, como diz 

Higuet possibilita interpretar a Religião, e no caso, a sacralidade dos rituais judiciários como 

linguagens específicas, que procuram, em particular, reconstruir e captar as intenções 

significantes dos rituais. "O ser humano se reconhece interpretando-se em suas obras que 

podem ser chamadas de arquivos da humanidade" (HIGUET, 2013, p. 461 grifos do autor).  

Uma parte importante desses arquivos encontra-se no "acervo" dos rituais judiciários e 

nas circunstâncias e pessoas que os realizam 

A tese da grande obra de Rappaport que demonstra a relação entre ritual e Religião e 

sua relevância na formação da humanidade pode ser aplicada na formação e na dinâmica dos 

rituais do judiciário. O autor nota que nos rituais as expressões são predominantemente 

verbais. "En los rituales humanos las expresiones son predominantemente verbales, esto es, 

expresiones con palabras" (RAPPAPORT, 1999, p. 66). O que também coincide com Croatto 

quando afirma que "o rito pede a palavra de uma forma natural" (CROATTO, 2010, p. 329). 

Daí a relevância da linguagem e da terminologia processual e sua semelhança com a 

linguagem litúrgica, como veremos mais adiante.  

Rappaport nota a rigidez e a invariabilidade dos procedimentos, "podemos recordar 

aquí los procedimientos más bien rígidos o incluso invariables de la sala de un tribunal" 

(RAPPAPORT, 1999, p. 70). Assim como a presença dos mitos quando afirma que "mito 

implica ritual, ritual implica mito, son uno y el mismo" (RAPPAPORT, 1999, p. 64). Essa 

aproximação entre mito e ritual do  judiciário também será tratada mais adiante. 

Croatto entreviu a ligação entre rito e símbolo, algo que é também evidente no ritual 

do judiciário."A palavra do mito será necessária para o rito" (CROATTO, 2010, p. 329). 

Os ritos e os rituais do judiciário agem sobre o comportamento humano e são 

capacitados para equacionar cada movimento de interlocução entre corpo e espírito, como 

podemos inferir da posição de Vilhena: 

 

Durante a ação ritual, é possível expressar socialmente através de suas várias 

linguagens todo um complexo onde o subjetivo e o objetivo, o individual e o 
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comunitário se mesclam em manifestações de desejos, saudades, dores, alegrias, 

amores, ódios, medos, esperanças, desesperos. Em ritmos que alternam momentos 

de efervescência emocional, de pausas e de movimentos, os ritos agem sobre os 

participantes, colocando em dinamismo corpo, espírito, imaginação, sentimentos que 

se traduzem em ações e práticas sociais (VILHENA, 2013).  

 

Quando Croatto diz que o rito religioso encena, teatraliza, faz, e figura como modelo a 

ação humana, é muito natural afirmar que o ritual do judiciário também tem essas 

características. 

Se o "ritualismo sacraliza o próprio rito e expressa a sacralidade que permeia toda a 

ação" (CROATTO, 2010, p. 353), acreditamos poderá dizer o mesmo do ritualismo do 

judiciário, pois os ritos que envolvem a sentença ou as determinações do juiz adquirem 

sempre poder vinculante, não apenas porque cumprem determinações positivas da lei, mas 

porque se fundamentam na moral e na justiça
49

 que, em última análise, se reportam à lei 

divina impressa na natureza humana. 

Aqui explicitam-se as perguntas e as respostas que Fabio Mariano faz em seu texto, 

Fundamentos axiológicos do direito: a relação constitutiva entre direito e valor. Pergunta-se: 

"A justiça, afinal, de onde vem? Quem a emana? Por qual razão? Será aquilo que Parmênides 

nos ensina: há uma unidade, e esta se aloca na supremacia de um Deus único" (MARIANO, 

2010, p. 77). Parmênides viu na divindade o fundamento último da justiça que os rituais 

judiciários fazem valer. 

Podemos aplicar ao ritual judiciário o que diz Terrin do ritual religioso: 

  

O rito coloca ordem, classifica, estabelece as prioridades, dá o sentido do que é 

importante e do que é secundário. O rito nos permite viver num mundo organizado e 

não-caótico, permite-nos sentir em casa, num mundo que, do contrário, apresentar-

se-ia a nós como hostil, violento, impossível (TERRIN, 2004, p. 19). 

  

 Dessas atribuições do rito podemos inferir que, à semelhança do ritual religioso, o 

processual judiciário traz ordem, organização, classificações, prioridades, sentido, enfim 

organiza o que sem o ritual seria caótico e hostil. 

 Embora no ritual do judiciário não se possa falar da presença explícita do numinoso, 

acreditamos poder falar de uma santidade implícita, eis que o judiciário é reverenciado seja 

pelos juízes, seja pelos demais atores do processo cujas regras são observadas como sagradas. 

 Além disso, pode-se observar no ritual do judiciário a junção introduzida por Terrin 

entre drómenon (ação) e o legómenon (palavra, mito), que se manifestam num agir 

                                                           
49

 Antoine Garapon diz que a justiça, muitas vezes reduzida ao direito, isto é, ao texto, apresenta-se amputada de 

uma parte de si mesma. 
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"holístico", isto é, total, que não é do tipo instrumental, nem induz uma causação entre meios 

e fins. 

 Terrin não tem dúvida de que o ritual religioso é "um ato de adoração; é expressão de 

um "todo", no nível comunitário um ato de culto que tem sua direção intencional 

metaempírica e como tal é capaz de unificar de maneira profunda a experiência do real" 

(TERRIN, 2004, p. 35).  

 Talvez a expressão "adoração" usada por Terrin extrapole a sacralidade da ritualística 

do judiciário, mas "respeito" e "reverência" são atitudes visíveis, embora não transcendem o 

empírico eis que são rituais constituídos de regras práticas. Sem dúvida, porém, o ritual do 

processo jurídico tem a força de unificar as experiências inseridas na prática da aplicação da 

lei. É visível também no ritual processual judiciário o aspecto comunitário, um "estar e fazer 

juntos"  (TERRIN, 2004, p. 37). 

     O rito remete-nos simbolicamente ao gesto primordial. Essa posição de Croatto pode 

ser aplicada aos ritos jurídicos no que refere-se aos ritos jurídicos contemporâneos, pois a 

dinâmica ainda hoje vigente: intimação, oitiva, sentença, absolvição, condenação, reclusão, 

são resquícios dos tribunais medievais e faz lembrar que dialogamos com uma instituição 

religiosa do passado que ainda empresta seu organismo vivo de outrora aos Tribunais de hoje. 

Todos os ritos de ontem e de hoje foram criados para defender a sociedade e para coartar as 

ações criminosas.  

 O rito que confina às instituições jurídicas deriva das instituições sociais e possui a 

função de exercer o controle e execução das funções legais com o objetivo de manter a ordem 

social. Cada rito leva-nos à compreensão originária do transcendente. Quanto mais próximo 

está o rito do ordenamento jurídico, mais próximo da organização social, maior a 

possibilidade do controle social por parte do Estado, e até mesmo do Direito. Assim como as 

instituições sociais possuem sua dinâmica, o mesmo acontece com as instituições jurídicas. 

Estas carregam uma herança que podemos observar por meio das lentes da história. Esta 

herança dos rituais sagrados nas estruturas do judiciário torna-se patente nas instituições 

sociais, e constituem uma fundamentação legítima da estrutura de cada sociedade. O rito 

sempre fez parte da estrutura completa da sociedade e não se distinguia entre sagrado ou 

profano. 

Esta posição se esclarece se voltarmos ao capítulo primeiro da nossa dissertação para 

verificarmos pelas lentes de Durkheim a constatação de que nas sociedades tradicionais o rito 

não separava o momento social do religioso, aliás transformava este último numa variante 

dependente do primeiro aspecto. Por sua vez, o rito religioso transfere toda a sua força 
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simbólica e coesiva para o social. Desta feita em As formas elementares da vida religiosa, 

ainda que o sagrado se manifeste no cotidiano, é no culto ao Totem que o sagrado se 

apresenta de forma legítima, ou seja, não há dicotomia entre sagrado e profano, mas o sagrado 

do culto é a extensão do cotidiano que se manifesta ritualisticamente por meio do culto 

totêmico. O rito investe, legitima o Totem. O social entende-se como um organismo 

independente e autolegitimado pelo sagrado. Terrin explicita mais claramente esta posição. 

 

Esse processo e essa submissão total do momento religioso ao social é lida pelo 

sociólogo francês sobre o pano de fundo da categoria do "totemismo", através de 

uma pesquisa que se concentra sobretudo no significado do totem em 

respectivamente, de "sagrado" e de "social". Se afinal, o totem representa - na leitura 

que dele faz Durkheim - tanto o sagrado quanto o social, o sociólogo francês acha 

que o sagrado recai por inteiro dentro do perímetro do segundo e, portanto, nada 

mais é que o espelho do mundo social (TERRIN, 2004, p. 52). 

 

No que diz respeito aos aspectos totêmicos da figura do juiz, será um tópico a ser 

aprofundado mais adiante. 

O rito é parte do percurso da história e situa-se na articulação entre tradição, memória, 

conservação e transformação. Desde a sua origem mostra-nos as condições ou situações 

sociais que influenciam diretamente as condutas das pessoas. 

Cabe ainda fazer referência ao direito processual entendido como expressão de poder 

do Estado. Relembrando Durkheim podemos afirmar que as regras dos rituais do judiciário 

são um instrumento de equilíbrio entre os grupos que constituem a sociedade. Assim os ritos 

judiciários por suas características de sacralidade figuram como parte dos instrumentos que 

movimentam e dão estrutura para a formação das instituições. 

 As instituições sociais remetem-nos às características que pontuam a organização 

social intimamente vinculadas às normas institucionais a que os indivíduos se submetem. O 

ritual processual judiciário, por sua venerabilidade exerce sobre as pessoas padrões de 

conduta. Essa imposição é gerada pela forma com que os rituais são realizados. Cada 

instituição social possui sua dinâmica. O mesmo acontece com as instituições judiciárias. As 

estruturas do judiciário são obrigadas a seguir o que o ordenamento jurídico determina, e este, 

por sua vez, é obrigado a seguir o que é determinado pelos ritos para manter a ordem social.

 Concluindo esta primeira aproximação entre a Religião e os rituais do judiciário 

podemos afirmar que a hermenêutica fenomenológica já nos ajudou a captar as 

intencionalidades religiosas desses rituais, fazendo interagir o quadro fenomenológico com o 

contexto em que se expressam finalidades míticas. 
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 A hermenêutica com sua estreita ligação com a área da Religião já nos ofereceu a 

possibilidade de primeiras aproximações de seu conceito de ritual com o ritual judiciário. 

Permitiu-nos verificar que o rito judiciário aparece como um elemento que desperta a 

consciência de estruturação e organização da sociedade e do mundo. 

 Mas é necessário adentrarmos pela dinâmica do espaço, das pessoas envolvidas 

especialmente o juiz, das vestes, da linguagem, dos símbolos e do mito, elementos que 

escondem e ao mesmo tempo manifestam a sacralidade. Escondem porque o positivismo 

jurídico não admite a presença do sagrado nos rituais judiciários. Manifestam, porque, na 

realidade essa presença existe. É o que veremos no item seguinte. 

 

4. O tribunal do Júri e demais tribunais. Seus rituais e as semelhanças com os rituais 

religiosos. 

 

Em todos os espaços onde se realizam os rituais do judiciário os elementos escondem 

e ao mesmo tempo manifestam a aproximação com a Religião. 

Mas é no Tribunal do Júri o local onde estes elementos se realizam com mais 

visibilidade e mais intensidade. Por isso este é o campo que escolhemos para analisar os 

elementos de aproximação com a Religião com um olhar descritivo e analítico. Entretanto o 

leitor já fique ciente de que, a exceção do espaço físico e de alguns rituais que são peculiares 

ao Júri, todos os demais elementos aparecem em todos os rituais processuais.  

Antes de adentrarmos na descrição e análise dos rituais do Júri, apresentamos uma 

observação de campo na qual relatamos o que pudemos ver e registrar numa visita a um 

tribunal do júri. 

No dia 04 de Abril de 2016, fui visitar o salão do júri situado no Fórum Criminal de 

São Bernardo do Campo e conversei com um juiz de uma das varas criminais cujo nome não 

revelarei para manter o anonimato. Queria ver a sessão de um julgamento segundo a pauta de 

julgamentos do mês que retirei no balcão de informações. 

 Descrição da atividade: O prédio do Fórum é novo, enorme e imponente, possui ampla 

área livre em volta, amplo estacionamento e também um anexo da OAB. 

 Ao entrar pelo portão principal, enfrentei a fila de acesso e passei por uma porta com 

detectores de metais com dois agentes da polícia inspecionando. Minha bolsa foi revistada. 

Fui até o balcão de informações perguntar sobre o salão do júri e respectivas sessões de 

julgamentos. A atendente me entregou a pauta, pedi para tirar uma foto, ela deixou e me 

indicou outra entrada com outro atendente. Passei por um corredor e no final cheguei à porta 
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que permanece fechada com uma atendente sentada ao lado de uma mesa de escritório. 

Apresentei-me e ela direcionou-me para falar com a escrivã "X" da vara "Y". 

 Abri a porta e percorri um extenso corredor e bati à porta da vara "Y", apresentei-me a 

escrivã X. No momento em que me apresentava, o Juiz interferiu e concedeu-me a 

possibilidade de uma visita ao júri pois o "júri é publico". Logo, pedi para fazer uma 

entrevista com ele. O juiz respondeu que precisaria saber sobre minha pesquisa de mestrado e 

também queria saber quem enviou-me àquele local. Respondi que a visita era parte de minha 

pesquisa e que meu orientador é o Emérito Doutor José J. Queiroz, também da área jurídica. 

O juiz marcou para voltar no dia 07 de Abril as 10:00 horas para assistir a sessão de 

julgamento e no dia 08 de Abril para a respectiva entrevista.  

 Segundo a data estipulada voltei ao local seguindo os acessos já explicitados, passei 

pelo portão principal, pela porta com detectores de metais, pela porta de acesso onde fica o 

atendente em uma mesa de escritório, percorri o extenso corredor e fui até o final onde fica o 

salão do júri.   

 No salão já haviam outras pessoas, todos jurados. Depois chegou o acusado com dois 

advogados. Logo entrou a escrivã com uma lista de chamada e faz a chamada de todos os 

jurados presentes. Nenhum havia faltado. Depois os advogados sentaram à uma mesa 

reservada para eles. Logo o promotor entrou, cumprimentou o juiz e os advogados e sentou ao 

lado direito da mesa do juiz. Depois entrou o juiz.  O juiz se apresentou e disse "vai começar 

o julgamento". Chamou o acusado para que se sentasse no plenário.  O juiz vestia uma toga 

negra; assim também o promotor, cuja cor do peitilho porém era vermelha. Os advogados 

vestiam batas negras. 

  O ambiente é formal, as cancelas são de madeira escura. No meio, senta-se o 

presidente. Há uma divisória entre o público e os atores, e um espaço para a sustentação oral 

de advogados e promotores. A linguagem jurídica utilizada por eles era bastante rebuscada, o 

que torna um pouco difícil a minha compreensão, embora seja eu bacharel em Direito. 

 O juiz avisou aos advogados de defesa que só podiam recusar três jurados e começou a 

fazer os sorteios. Após a recusa foram sorteados 7 (sete) jurados. O juiz pediu que cada jurado 

fizesse o juramento de falar a verdade e tomou o juramento de cada um individualmente.  

 O juiz entregou um resumo do processo para cada um dos jurados e disse que era para 

tomarem conhecimento do assunto em pauta. Terminada a leitura, o juiz chamou o acusado 

pelo nome e pediu para que sentasse em frente à sua mesa, a mesa do presidente. 
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 O juiz se dirigiu ao acusado e disse que ele tinha o direito de permanecer calado. Caso 

desejasse manifestar alguma coisa o momento seria aquele somente. Depois não teria mais 

chance. 

 O acusado forneceu as suas versões. Após a versão do acusado, foi dada a palavra ao 

promotor. O promotor agradeceu, elogiou o juiz, disse que era uma honra estar na mesma 

sessão plenária, agradeceu aos advogados, cumprimentou o acusado e se dirigiu ao júri e 

cumprimentou o júri.  

O promotor disse que representava e falava em nome do Estado e não tinha interesse pessoal 

nenhum na causa a não ser o cumprimento da lei. Falou por duas horas, aproximadamente. 

 No salão não havia ninguém além de mim. 

 Depois de aproximadamente uma hora, o advogado interrompeu o promotor e disse 

que ali não era escola. Se quisesse aprender que iria a academia. O promotor se irritou e 

chamou o advogado de mal educado, pois interferiu na arguição sem ser convidado, e que era 

seu dever expor os fatos ao júri. O advogado se levantou e inesperadamente se colocou em 

minha frente, entre mim e o promotor. Eu levantei e sentei do outro lado. O advogado voltou 

ao seu lugar. 

 Terminada a fala do promotor, o juiz tomou a palavra e disse que deveriam voltar 

dentro de uma hora, pois já era a hora do almoço. 

 Todos se levantaram. Saíram de suas posições. Ao júri foi indicada uma sala especial 

onde a refeição seria levada por um agente do Fórum. Todos foram almoçar. 

 Voltei uma hora depois, por volta das 13:00 horas. 

 O juiz tomou a palavra e disse que estava retomada a sessão e deu a palavra ao 

advogado de defesa. A defesa fez a arguição. Não havia testemunhas. As vítimas não 

compareceram. 

 O réu foi condenado pelo júri por tentativa de homicídio (três vezes) e porte ilegal de 

arma. 

 O juiz sentenciou a pena em 7 anos - regime fechado. 

 Passo agora a resumir a entrevista com o juiz que aconteceu no dia e hora marcado. 

Ao juiz apresentei um resumo de minha pesquisa e discutimos muito sobre a presença da 

Religião no ritual judiciário. A princípio ele discordou, o que já era esperado tendo em vista a 

hegemonia do positivismo jurídico nas faculdades de Direito e na prática forense. Mas à vista 

dos argumentos e das posições dos autores que trago em favor de minha tese ele acabou 

admitindo certa presença da Religião no processo ritual do júri. Para ele há um misto de 
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Religião e laicidade, eis que o nosso Direito tem origem no direito romano, canônico e 

bárbaro cujas fontes eram religiosas. 

 Manifestou interesse pela minha pesquisa e forneceu-me uma lista de bibliografias. 

 Autorizou-me a visitar o salão do júri para tirar algumas fotos, o que fiz acompanhada 

pela escrivã. 

 As fotos aparecerão ao longo da dissertação. 

 Exposta a observação de campo que diz respeito diretamente aos rituais do Tribunal 

do Júri, vamos descrever e analisar os vários elementos que propiciam demonstrar nossa tese 

que afirma reminiscência, semelhança e até identidade dos rituais religiosos e da Religião no 

âmbito do processo judiciário. 

 Começamos pela relação entre o espaço para o ritual judiciário e o espaço sagrado.  

 

4.1. O espaço para o ritual judiciário e o espaço sagrado 

 

Victor Turner, em O processo ritual: estrutura e antiestrutura "considera a sociedade 

como um sistema de posições sociais. Tal sistema pode ter uma estrutura segmentária ou 

hierárquica, ou ambas" (TURNER, 2013, p. 127), assim as relações existem entre posições, 

cargos ou funções. E o espaço físico é fundamental para essas relações. 

Segundo Pierre Bourdieu, 

 

A ciência jurídica tal como a concebem os juristas e, sobretudo, os historiadores do 

direito, que identificam a história do direito com a história do desenvolvimento 

interno dos seus conceitos e dos seus métodos, apreende o direito como um sistema 

fechado e autônomo, cujo desenvolvimento só pode ser compreendido segundo a 

dinâmica interna (BOURDIEU, 1998, p. 209).  

 

Nessa dinâmica interna, de que fala Bourdieu, emerge o elemento espaço. 

Para validar as palavras acima, consideramos que a posição do judiciário, dentro de 

uma contextualidade, encarna-se e toma a forma de um lugar, de um ambiente, de um modo 

de "habitar" o mundo, para compelir e criar a imagem de poder que se representa em pinturas, 

construções ou outras obras de arte. "Os arquitetos fazem salas de julgamento enormes e 

pomposas" (CALAMANDREI, 1995, p. 19). E cada ofício possui o seu lugar definido.  

Na Idade Média, os locais destinados à justiça eram o centro das cidades e das aldeias. 

Depois de ficarem muito tempo sob os portais da igrejas, a sala de audiências foi instalar-se 

nos centros urbanos. Desde então, a aparência do judiciário apresenta-se aos nossos olhos nos 

edifícios que são visíveis e se impõem como monumentos criadores do Direito. 
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No Brasil, desde a época da colônia, as funções fundamentais do judiciário, 

organizador da sociedade, se instalam no "Palácio da Justiça", nos centros das cidades com 

um vazio ao redor para manter distância de outras construções, impondo separação entre a 

justiça como espaço público e os espaços privados. 

 

Figura I
50

. 

Assim imitam o distanciamento da igreja matriz ou das catedrais com relação às 

demais construções profanas. 

O espaço judiciário, por natureza, adota o estilo nobre, de sorte que a influência que 

emana de suas obras possui o poder de suscitar credibilidade no beneficio da boa convivência 

que decorre da justiça. Ele é o lugar que torna possível a ministração do justo em atividades 

que se realizam ritualmente, imitando a ritualidade dos templos sagrados.  

Assim a primeira aparência e o primeiro gesto que se configura é o arquitetural, 

separado do resto da cidade, mas ainda no seu centro. Captar nele um significado, uma 

linguagem peculiar é proporcional a transparência que ele inspira com relação ao ambiente 

circundante. Por ser um lugar de clarificação e que ordena todas as coisas, os seres humanos 

que os adentram também se sentem "transparentes" e importantes assim como se sentem ao 

adentrarem um templo.  
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 Figura I: Foto tirada pela autora em 08/04/2016. Entrada do Poder Judiciário - Fórum da Comarca de S.B. 

Campo. 
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O judiciário delimita um lugar privilegiado para as resoluções de conflitos, um espaço 

que se mantém à distância, tais como as distâncias segregativas de proibições de passagens 

para aqueles que não são investidos dos poderes sacerdotais que são exercidos no altar. O 

caráter fundamental da existência de um espaço bem delimitado é um ponto de referência 

social do espaço do judiciário. O melhor ponto da cidade para sua localização, poderá facilitar 

o controle e o acesso dos que se mostram desejosos de acatar as leis e querem  zelar pelo bem 

da sociedade e das suas boas relações. 

Geralmente o espaço judiciário tem uma entrada monumental, escadaria, pórticos com 

colunas, sala de espera, tudo com a intenção de transformar o percurso para as salas de 

audiências como um caminho iniciático para o santo dos santos onde pontifica o juiz. Os 

pórticos de hoje com detectores de metais  indicam a preocupação com um efeito inibitório.  

O primeiro gesto da justiça consiste em delimitar um lugar, circunscrever um espaço 

propício à sua realização. "Não há conhecimento de uma sociedade que não lhe tenha 

reservado um local especial
51

" (GARAPON, 1997, p. 25). Assim, o "templo" do judiciário se 

constrói, por oposição, por afastamento da proximidade com as pessoas comuns permitindo 

que a instituição baseie diretamente a sua força no Direito que é considerado como o aqueduto 

fundador da nossa civilização. Como eram os aquedutos na Capital do Império Romano.  

A imagem acima revela-nos o significado que assume o espaço em nosso modo de ser 

e perceber. O espaço físico se apresenta à nossa vista definido por luz e sombras. É o espaço 

da nossa biosfera. Pode ser fotografado, medido, tocado, percorrido; está no mundo dos 

objetos reais e dos eventos, como um fato comunicativo. As possibilidades de criar espaços 

significativos são intrínsecas á ideia arquitetônica. "Arquitetura é o magistral, correto e 

magnífico jogo das massas compostas na luz" (TERRIN, 2004, p. 216).   

O judiciário concede precedência absoluta ao espaço, não somente como um lugar, 

mas como a possibilidade localizada para se realizar o rito. Portanto ele é estruturalmente 

definido, articulado e ordenado para incluir o movimento. "É, pois, o espaço que passa a ser 

valorizado, sublinhado, tornado significativo até se tornar sagrado" (TERRIN, 2004, p. 201). 

 A materialização do mundo real do judiciário transignifica o mundo das coisas dos 

seres humanos. Sem o universo real de um, não há a concretização do outro. O judiciário 

precisa de um mundo real que transforma e reinterpreta a realidade.  
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 De agora em diante faremos constante uso da obra de Antoine Garapon, Bem Julgar: Ensaio  sobre o ritual 

judiciário.  Garapon foi antigo juiz do Tribunal de Menores em França. Autor de várias obras, entre elas o 

Instituto Piaget, A justiça e o Mal.  
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 De acordo com as suas representações arquitetural e periféricas, o judiciário 

exemplifica o distanciamento e a possibilidade de captar a imagem da totalidade com a 

passagem do microcosmo ao macrocosmo. Determinada pelo espaço, a estética envolve e cria 

a experiência dos sujeitos envolvidos: suas representações revelam como a sociedade se 

organiza, toma decisões, cria hierarquias, distribui poderes e se estrutura.  

 O espaço é indispensável ao ritual para a solução de litígios. Um espaço construído à 

semelhança dos espaços sagrados que outrora abrigavam os julgamentos. 

 

4.2. O plenário e o  Júri como "o santo dos santos" 

 

As práticas dos atos jurídicos alcançam seu ápice no ambiente do plenário do júri. 

Essas práticas englobam um conjunto de ideias, valores, poderes que a sociedade outorga a 

um pequeno conjunto para em seu nome solucionar conflitos. Têm portanto um caráter 

coletivo, por serem compartilhadas por certo número de pessoas. 

No campo do judiciário, chama-se júri o grupo de pessoas, jurados, que se reúnem em 

determinados tribunais ao lado de magistrados togados para deliberarem a solução de 

controvérsias. Geralmente são simples cidadãos desprovidos de formação jurídica que ao lado 

de juízes profissionais representam a justiça "popular." Os jurados têm a função de dizer a 

verdade nos termos do juramento que prestam ao assumirem a função. Segundo Guimarães o 

jurado é um, 

Cidadão que compõe, com outros, o Conselho de Sentença no Tribunal do Júri para 

julgamento de crimes dolosos contra a vida. Os jurados são responsáveis, 

criminalmente, tanto quanto os juízes de Direito, por concussão, corrupção ou 

prevaricação. Sua função é munus público e seu serviço é considerado serviço 

público relevante [...] O serviço do júri é obrigatório (GUIMARÃES, 1995, p. 381). 

 

 

Figura II
52
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 Figura II: Foto tirada pela autora em 08 de abril de 2016 - Espaço reservado aos jurados.  
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E o plenário é o local onde o júri delibera, é o próprio recinto onde se realiza a sessão 

solene.  

Neste ambiente as práticas são constituídas pelos comportamentos concretos dos 

atores jurídicos em relação ao direito legislado ou às decisões judiciais que eles podem 

aplicar, contestar ou evitar sob o manto da interpretação. Ora, basta fazer uma visita/pesquisa 

de campo para se constatar as praxes cotidianas do universo das leis. 

A aparência de uma coisa, de fatos materiais, a maneira como os ritos se apresentam 

aos nossos olhos iluminam a realidade jurídica no plenário. No tribunal o objeto da lei 

floresce, a materialidade jurídica aflora, seja a questão da honra, do patrimônio, da vida, da 

demonstração de responsabilidade da vítima pelo erro, etc. A organização interna da 

audiência revela-nos a representação da justiça como o "juízo final" que ganha o seu lugar no 

coração do tribunal. Embora leigos, ao adentrarem ao espaço do júri, os seus personagens se 

revestem de um poder quase sacerdotal para condenar ou absolver. 

A argumentação, a retórica tem um papel fundamental, própria aos advogados, 

promotores e juízes. A análise literária empregada nos arrazoados que depende do contexto e 

dos outros argumentos com o fim de convencer ou persuadir é bastante aparente no judiciário. 

Mais à frente reservamos um espaço para tratar da linguagem judiciária que revela-se como 

um lugar do debate e do contraditório. 

O júri constitui-se verdadeiro oráculo em plena sociedade do século XXI, pois são 

cidadãos comuns investidos de soberania que julgam crimes dolosos contra a vida apenas com 

os respaldos das argumentações da acusação e da defesa. 

Voltando ao espaço do plenário
53

, Garapon o designa como parquet
54

. O parquet 

configura-se como um recinto delimitado por barreiras e gradeamentos. "Nos locais 

judiciários, existiam várias espécies de recintos com o nome de parquets. As primeiras casas 

de justiça da Idade Média inspirar-se-ão nesse simbolismo cósmico para organizar o espaço" 

(GARAPON, 1997, p. 29). 

   

São prova disso mesmo o jogo da alternância da pedra com a madeira, do parquet 

com o ladrilho, do frio com o quente, bem como a permanência da cintura vegetal 

dos velhos rituais de fecundidade. Os palácios da justiça contemporâneos guardam 

vários elementos desse primeiro gesto simbólico, a começar pela barreira e pelo 

parque inicial, sempre em madeira (GARAPON, 1997, p. 29). 

                                                           
53

 Garapon diz que a simbólica da árvore é um elemento onipresente na justiça: "A presença frequente das 

árvores no palco judiciário deve-se ao fato de atraírem a graça divina e a transmitirem aos magistrados que 

sentam à sua sombra" (GARAPON, 1997, p. 27). A madeira parece ser um elemento universal no ambiente da 

justiça. Segundo Garapon, a justiça do Antigo Testamento era realizada debaixo de uma árvore, "o livro de 

Juízes evoca a justiça feita sob uma palmeira" (GARAPON, 1997, p. 28).  
54

 Parquet é o mesmo que o plenário do júri. 
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O espaço é simétrico e constituído por lugares definidos. Sua localização é afastada da 

entrada principal, do mundo profano, e o trono mais elevado e reservado ao "sumo sacerdote" 

o juiz. 

A sessão plenária representa o lugar da lei,  

 "O sagrado manifesta-se sempre melhor através da ausência. Essa distância interna, 

que nada exprime senão ela mesma, é o Deus escondido da democracia" (GARAPON, 1997, 

p. 40). 

A foto abaixo reflete os dizeres de Garapon. "O templo da justiça produz três 

experiências fundamentais: a de um espaço separado, a de um lugar sagrado e a de um 

percurso iniciático" (GARAPON, 1997, p. 34). 

Na imagem podemos observar que a barreira atribui a cada um o seu lugar.  

   

 

 Figura III
55

 

Cabe aqui citar Mircea Eliade: 

  

Na verdade, o ritual pelo qual o homem constrói um espaço sagrado é eficiente à 

medida que reproduz a obra dos deuses. A fim de compreendermos melhor a 

necessidade de construir ritualmente o espaço sagrado, é preciso insistir um pouco 

na concepção tradicional do mundo: então logo nos daremos conta de que o mundo 

todo é, para o homem religioso, um mundo sagrado (ELIADE, 1992, p. 21). 
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 Figura III: Foto tirada pela autora em 08 de abril de 2016. Salão do Júri/ Plenário.  
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O plenário, como qualquer espaço sagrado, constitui-se em contraponto ao caos do 

mundo profano. Com a sacralização do plenário, a sociedade procura conquistar a ordem e a 

ordem é a regra organizadora do mundo. A ordem é o fundamento legal, religioso e moral de 

qualquer sociedade. Sem o princípio da ordem, o mundo retornaria ao caos.   

O  plenário em seu espaço revela o tempo mítico, o tempo do paraíso, é imóvel. Nesse 

ambiente parece que veneram-se as tradições. As divisões são amplas, os tetos altos, a sala 

imponente e demarcada em suas distâncias. 

  

A arquitetura sacra integrou todos esses elementos essenciais da natureza no interior 

do templo  e ao mesmo tempo que o recinto virtual ou rudimentar se transformava 

em muros, as árvores se transformaram em pilares, a pedra fez-se altar, a gruta deu 

origem ao nicho da abside e o teto foi associado ao céu (GARAPON, 1997, p. 44).  

 

O plenário é o espaço organizado, hierarquizado e constituído sob a égide da lei. 

Encima-se a cadeira do juiz de tal modo que o eixo formado pela sobreposição das 

duas justiças, a divina e a terrena, estrutura o cenário. Parece fundir na legitimidade do ato de 

julgar, a procedência de uma fonte divina, e a responsabilidade do juiz se apresenta diante de 

si como o mais supremo de todos os homens. Notemos o eixo simétrico que define e ordena 

todo o ritual judiciário.  

 

Figura IV
56
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 Figura IV: Foto tirada pela autora em 04 de abril de 2016. Posições das mesas do presidente, promotor e 

escrivã(ão). 
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Deste modo a ordem apresenta o que diz Frank Usarski em seu texto Religiões como 

sistema normativo: considerações sistemáticas e exemplificações. 

 

O impacto das exigências religiosas sobre a organização da vida humana ou sobre 

determinados segmentos dela não repercute necessariamente em regras explícitas e 

diretrizes institucionalizadas sancionadas pelo poder legítimo. O repertório de 

normas inclui também costumes, convenções ou princípios morais (USARSKI, 

2010, p. 25). 

 

Com Usarski podemos afirmar que a sacralidade que envolve o plenário não é algo 

manifesto e explícito. Aliás, a princípio ela é até negada, dada a influência que exerce o 

positivismo jurídico sobre o Direito moderno como expusemos acima. Citemos ainda Usarsk: 

 

Há uma forte tendência nas sociedades ocidentais de enxergar os campos do direito e 

da religião como desvinculados ou, até mesmo, antagônicos, mesmo que se 

reconheça que muitos elementos constitutivos para o sistema jurídico moderno têm 

suas raízes na tradição judaico cristã (USARSKI, 2010, p. 34). 

 

A cosmogonia do espaço judiciário representa a ordem encarnada que  prevalece sobre 

a transgressão, sujeição do individual ao social. No ambiente do plenário o ritual reforça a 

sujeição à oficialidade da ordem. Os juízes observam as regras do ritual que são bastante 

precisas, assim também promotores, advogados, escrivão, jurados, acusado e todos aqueles 

que compõem a sessão plenária. Cada um no seu lugar e cada coisa a seu tempo. 

 

 

Figura V
57
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 Figura V: Foto tirada pela autora em 04 de abril de 2014 - Mesa reservada aos advogados 
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O processo criminal é o processo mais ritualizado do Direito.  

Garapon explicita que os relicários até pouco tempo se faziam presentes nas sessões 

plenárias. De fato, o crucifixo aparecia nesses ambientes de julgamento. E outros simbolismos 

do judiciário permanecem com sua riqueza do sentido. Mas o mais visível símbolo é a própria 

arquitetura. 

 

A nova arquitetura manifesta o temor por uma força exterior, misteriosa e temerária, 

estabelecendo uma relação de alteridade radical entre a justiça e o indivíduo que lhe 

é sujeito. Essa nova simbólica testemunha uma reorganização simbólica que aponta 

silenciosamente a presença de um poder mais alto (GARAPON, 1997, p. 33). 

 

Podemos salientar que as ordens do judiciário são metaordens, ordens de ordens que 

unem o natural, o cultural e o social, o indivíduo e/ou grupo com discursos coerentes e em 

conjunto.  

Os acessórios também corroboram com a manutenção da ordem. A urna é um dos 

relicários onde o presidente deposita o nome de cada um dos jurados para em seguida 

mergulhar a mão nela e sortear os nomes daqueles que comporão o júri. O sorteio é a 

operação minuciosa prevista nos termos processuais ritualizada na designação dos 

representantes do povo chamados a julgar um cidadão. 

A urna simbolicamente cumpre a função de selecionar aqueles que serão investidos de 

poder de representar o juízo do Estado. Cada processo criminal, no âmbito do plenário, 

mantém a mesma repetição, a mesma ritualização, o mesmo renascimento. 

 

                                                                                                                                                                                     
 



147 
 

 

Figura VI
58

 

Tudo é ordenado. "O rito constitui claramente uma recriação temporária da ordem 

social e jurídica que será prosseguida durante todo o processo" (GARAPON, 1997, p. 65). 

A repetição, o eterno retorno ao tempo da criação, faz um regresso simbólico ao caos 

da transgressão como desordem e a função do ritual judiciário é superar o caos, anular o 

crime, e restabelecer a ordem primordial. "No tempo judiciário, o Direito ao assimilar textos 

provenientes de épocas diferentes - mistura assim os diversos regimes políticos que os 

produziram-, parece ser insensível ao tempo cronológico. Sublinha a perenidade para 

proporcionar à sociedade uma atualidade eterna" (GARAPON, 1997, p. 69).  

Por isso Garapon sustenta a tese de que o rito e o Direito organizam o mundo. "A 

eficácia do Direito, tal como a do ritual manifesta-se nos mecanismos de exteriorização, 

representação e classificação dos objetos e dos seres, logo, na produção de uma forma social 

que será controlável, visto ser inteiramente recriada" (GARAPON, 1997, p. 71).  

Ainda no século XXI o judiciário vai repetindo fórmulas, ritos consuetudinários dos 

precursores canonistas e teólogos, que afirmam o valor da tradição no judiciário.  

No espaço da sessão plenária pode-se configurar a separação com o mundo 

desordenado. 

  

O distanciamento do ritual judiciário já foi assinalado em muitas ocasiões: ruptura 

do espaço judiciário com o espaço quotidiano, ruptura do tempo do processo com o 
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 Figura VI: Foto tirada pela autora em 08 de abril de 2016. Urna. 
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tempo quotidiano, ruptura do sujeito judiciário que, ao vestir a toga, se torna uma 

pessoa alegórica e etc. (GARAPON, 1997, p. 102).   

 

 A toga será objeto de análise no próximo item.  

Para esse autor "o processo penal também tem um valor de rito de passagem" 

(GARAPON, 1997, p. 113). A sentença faz passar da antiga desordem do crime para a ordem 

nova imposta pela sentença e a sala colabora com o seu espaço físico de forma inconsciente 

para essa transição. O plenário e seu espaço autenticam o grupo que ali executa suas fórmulas 

rituais e consuma a separação dispondo de um lado todas as peças constituídas para compor o 

ritual, completamente ordenadas e pontilhadas; e do outro, o mundo profano em busca de um 

ordenamento regenerativo 

Depois do arquitetural, uma de suas primeiras alegorias ao se cogitar os assuntos do 

júri, é o da representação da deusa Têmis, a guardiã dos juramentos dos homens, a mulher 

com os olhos vendados, cuja notoriedade já foi cogitada, mas há também a forma de bustos ou 

estátuas que representam os juristas mais prestigiados desde as origens.  

As alegorias acompanham, ao mesmo tempo o ambiente exterior e interior de qualquer 

Tribunal do Júri no Brasil, pois, acolhem elementos materiais que representam os seus atos, e 

os elementos que os configuram são criados à semelhança dos religiosos. As várias espécies 

de recintos e demarcações de "fronteiras", vão desde o espaço mais elevado ao compartimento 

mais ínfimo, separado e destinado ao réu ou acusado.  

As diversas barreiras na sala de audiências, incluem a cadeira do juiz de Direito, que  

preside, de vinte e um jurados que são sorteados dentre os alistados, dos quais se escolhem 

sete que constituem o conselho de sentença, em cada julgamento.  Cada jurado é um cidadão 

que compõe, com outros, o conselho de sentença no tribunal do júri para o julgamento de 

crimes dolosos contra a vida. A cadeira do Ministério Público, a do escrivão, o banco das 

testemunhas, a cadeira da defesa, e principalmente o obstáculo que separa o público do centro 

da sala de audiências, também, fora da sala de audiências, a câmara secreta: a sala da 

deliberação, onde os juízes se reúnem antes de julgar, não se situa ao mesmo nível da sala de 

audiências. A sala dos jurados. 
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Figura VII
59

  

 

O espaço é sempre dividido, organizado, hierarquizado para se juntar à ordem, 

  

Resulta de uma sobreposição de diversos recintos, encerrando cada um deles uma 

ordem mais obrigatória, logo, mais perfeita: a do gradeamento, a dos muros, a da 

sala de audiências, a da cancela. O espaço judiciário é assim um espaço à parte e 

obrigatório para os seus ocupantes, inteiramente constituído pelo vazio e pelo 

interdito; um espaço à imagem da lei (GARAPON, 1997, p. 46). 

 

A organização comunica-se a todos os espaços sociais, 

Esta só é possível se o indivíduos e as coisas que a compõem são repartidos em 

diferentes grupos, ou seja, classificados, e se esses próprios grupos são classificados 

uns em relação aos outros [...] Essa organização da sociedade comunica-se 

naturalmente ao espaço que ela ocupa. Para evitar qualquer conflito, é preciso que 

cada grupo particular seja destinada uma porção determinada de espaço; em outros 

termos é preciso que o espaço social seja dividido, diferenciado, orientado, e que 

essas divisões e orientações sejam conhecidas... (DURKHEIM, 1996, p. 495). 

  

 Durkheim dividiu a sociedade em classes, deste modo, leva-nos ao entendimento do 

microcosmo do judiciário que se estrutura na tradição do distanciamento, importante para se 

saber acerca do passado.  

 Os elementos iconográficos como o martelo que impõe respeito pelo silêncio, a 

campainha, a mão levantada, a lei expressa, a urna onde se deposita os nomes para que se faça 
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 Foto tirada pela autora em 08 de abril de 2016. Câmara reservada aos jurados. 
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o sorteio de cada jurado, o móvel onde se deposita os objetos relacionados com o crime 

reconhecido como móvel das provas do crime, em alguns recintos a rarefação de objetos 

como os crucifixos ou os relicários, são sinais que transmitem uma linguagem cheia de 

significados e historicidade. 

  

4.3. As vestes talares e a semelhança com os paramentos litúrgicos 

  

 Começamos com este interessante ordenamento da era Vargas, válido até hoje: 

 

 Art. 1º - Os desembargadores da Corte de Apelação do Distrito Federal, nas 

sessões do Tribunal Pleno e das respectivas Câmaras, usarão, nos termos do 

regimento, as vestes talares, que obedecerão aos modelos ora aprovados e que 

acompanham este decreto. Rio de Janeiro, em 14 de maio de 1934, 113º da 

Independência e 46º da República. Getúlio Vargas. 

   

A história do traje judiciário testemunha a magnificência das pessoas investidas do 

poder de julgar.  Outrora a paramentação servia para distinguir a categoria de letrados, na qual 

a monarquia se apoiava para afirmar o seu poder em detrimento do feudalismo. No Antigo 

Regime a toga vermelha dos magistrados superiores, de origem real, era distinta da toga negra 

dos de origem clerical. No Regime Republicano, prevaleceu  a toga negra na magistratura.  

No contexto do ritual judiciário, especialmente dos tribunais do júri, todo gesto 

realizado, toda unidade de espaço e de tempo representa, por convicção, alguma coisa 

diferente de si mesmo. A toga do magistrado é uma linguagem de sinal que remete-nos ao 

decreto acima, assinalado por Getúlio Vargas.   

As vestes talares constituem parte dos itens que remontam a antiga tradição e a toga é 

algo quase indispensável aos magistrados que continuam a usá-la quotidianamente. "Na Idade 

Média, o juiz usava a toga durante todo o dia e em qualquer ocasião, inclusive na sua 

residência" (GARAPON, 1997, p. 73). Hoje é mais comumente utilizada no momento da 

audiência, ficando os magistrados desobrigados do uso em caso de deslocamento para 

averiguações processuais. O uso da toga remete às formas solenes que conferem respeito aos 

atos judiciários, assim como os paramentos conferem respeito aos ministros ao exercerem 

suas funções sagradas. 

  

A forma da toga judiciária sublinha o seu caráter sumptuário. A toga apresenta-se 

ampla e com pregas, praticamente sem costuras. Envolve o corpo de uma maneira 

majestosa. As pregas são numerosas. São as mangas que mais impressionam pelo 

seu tamanho. Bastante incômoda para quem trabalha, frisam a origem aristocrática 

de quem a veste (GARAPON, 1997, p. 76). 
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É uma vestimenta que configura a representação das profissões judiciárias. A cor 

negra simboliza a indiferença perante as cores da vida e a superioridade sobre a morte. Só os 

magistrados continuam o uso dessa "vestimenta velha de mais de dois mil anos e que sofreu 

alterações consideráveis, mas cujo corte e cuja cor permanecem idênticas" (GARAPON, 

1997, p. 82). 

Garapon ensina-nos que, 

  

O traje judiciário tem a sua origem na realização da sagração, o que atenua a 

oposição entre  a origem real e a origem clerical do traje judiciário, já que a veste 

que o rei recebia no dia da sagração -  a mesma que depois concedia aos presidentes 

dos parlamentos - era um traje religioso (GARAPON, 1997, p. 82). 

 

 Os reis eram coroados em cerimônias que os integravam na hierarquia da Igreja 

católica, mas o poder glorificador da vestimenta é de origem romana e essa de origem 

inspirou as vestimentas litúrgicas. "O palácio da justiça é a morada simbólica e 

descentralizada do soberano" (GARAPON, 1997, p. 84).  

 A toga constitui um escudo protetor por ser uma veste institucional que cobre quem a 

usa. "Os juízes que vão ministrar a justiça saem da vida comum no momento em que vestem a 

toga" (HUIZINGA, 2000, p. 60). 

 Constitui-se um traje majestoso que engrandece a função e instaura a unanimidade 

ritual mitificando a justiça. Ela é em si mesma discurso. Alarga o significado simbólico do 

judiciário por designar o ser que representa ordem social. 

    Tanto a celebração de um ritual como seu conteúdo formam e transformam aquilo que 

pretendem realizar. O ritual consegue seus efeitos por meio da comunicação de um 

significado e a toga é um elemento formal que concebe de forma exata esse significado 

oculto. É um elemento informativo inseparável da natureza do judiciário que reflete o poder 

sagrado da liturgia católica.  

 Como um dos elementos que afetam os vários gestos e logram vários efeitos,  a toga 

valida e dá eficácia para os atos, pois quem as usa é capacitado para codificar e transmitir a 

informação do poder de seu usuário, ainda que os interlocutores não tenham a capacidade para 

reconhecer a mensagem e recebê-la de forma representativa, manifestam pelo respeito a 

verdade que a reveste. 

 Enaltecer a autoridade, tal o paramento na prática religiosa é o objeto da toga 

manifestando uma ordem convencional intrínseca à semelhança dos rituais litúrgicos.   
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 O ser humano que veste a toga "assinala a vitória do parecer sobre o ser" (GARAPON, 

1997, p. 86). Sendo assim, é uma veste designada para manifestar a superioridade do 

procedimento ritual. 

 A toga identifica o personagem com a instituição e fornece uma identidade. Pelo uso 

da toga permite-se ser reconhecido pois o seu uso associa-se ao espaço. A toga contribui para 

enaltecer a justiça,  sua identificação instaura a unanimidade do ritual.  A toga tem, "uma só 

linguagem
60

, o Direito; e uma só alma, a justiça" (GARAPON, 1997, p. 88). É uma veste que 

amplia o seu significado simbólico e dialoga com outros elementos do judiciário.   

 A veste talar mantém sua identidade dentro de um universo integrado com a esfera 

jurídica, cujo papel busca a distância entre os sujeitos para se estabelecer numa regulação 

social que é proporcionada pelo próprio ritual da sessão plenária do júri.  Constitui uma 

analogia com a vida religiosa, na qual a veste sacerdotal é deveras marcante; toga e veste 

sacerdotal são recebidas mediante a investidura. Portanto consagra a personagem oficial cuja 

função ultrapassa a identidade pessoal. 

 Vimos que o processo é regido por normas jurídicas. O ritual acrescenta-lhe outras 

regras, não escritas, que ditam o comportamento e a personalidade de cada um. Ou seja, juiz, 

promotor e advogados só podem compor o ritual se o público reconhecer na toga e nas demais 

vestes talares as insígnias de sua função. Entretanto, entre todos os personagens do ritual 

processual emerge a figura do juiz. Por isso dela vamos tratar no item seguinte na esteira das 

reflexões de Durkheim sobre o Totem. 

 

4.4. A figura do juiz: Totem do judiciário 

 

Considere-se mais uma vez a perspectiva durkheimiana da terminologia do sagrado 

que reflete a consciência coletiva expressa no Totem. A construção social da imagem que o 

grupo cria para representar a si e aos demais integrantes verifica-se no Totem que pode ser um 

animal, um objeto, uma árvore ou planta, um símbolo, um mito etc. A representatividade do 

Totem  transcende e eterniza. Enfeixa todos os membros do grupo, mas ao mesmo tempo é 

autônoma em relação a cada um dos integrantes. Tem muito que ver com a pessoa do juiz.     

Comparativamente aos ritos totêmicos dos aborígenes australianos, na sociedade 

contemporânea Ocidental, o Direito, notadamente, o poder judiciário tem a sua espécie 
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Garapon ensina-nos sobre a raiz semântica de texto e têxtil: "A língua francesa acentua esse parentesco entre o 

discurso e o estofo da toga: tanto se fala da textura de um tecido como do texto de um discurso, da trama de um e 

de outro, da necessidade de estofar uma argumentação, de um discurso que é um tecido de disparates, do fio 

condutor a achar numa narrativa [...] aliás texto e textual vem do mesmo radical" (GARAPON, 1997, p. 91). 
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totêmica encarnada na pessoa que representa os valores coletivos e recebe as demandas dos 

membros do grupo. Ainda que o sagrado esteja apartado da vida profana, os seres têm acesso 

a ele. A separação pressupõe a necessidade da mediação. 

O Direito com arquétipos significativos, com distâncias definidas entre sagrado e 

profano, faz com que aconteça ritos judiciários, onde processos, sentenças emergem do 

hermetismo desconhecido ao cidadão comum que não tem a capacidade postulatória, 

credencial privilegiada dos operadores do Direito, conhecidos como advogados. Eles têm 

acesso ao Totem e podem levar conflitos e petições para que sejam apreciadas. Por 

conseguinte os juízes com seus ofícios de jus dicere, interpretam e aplicam a lei embora não 

tenham o poder de criá-lo, jus dare. 

Os ritos operam sobre o aqui e o agora, e no aqui e agora, conferindo-lhes força e 

significado. No âmbito da lei, por exemplo, é patente à sua correspondência com um modelo 

ou uma origem transcendental. 

Considere-se que não estamos isentos das lições e acontecimentos do passado. Só 

podemos evoluir, prosseguir e inovar quando levamos em conta a herança dos séculos de 

civilização que nos antecederam, quer queiramos ou não reconhecê-los. "O modelo operativo 

de significado na sociedade "burguesa", torna-se efetivo miticamente, pelo fato de o 

significado histórico ser elevado a um plano do natural na qualidade de universal"  

(FITZPATRICK, 2007, p. 45). 

 O judiciário possui a sua sacralidade que pressupostamente poderia ser considerada 

como uma religião laica. O Direito está acima do Príncipe, protegido por Deus e deve ser 

honrado pela nação. 

 

A lei transcende a sociedade, ainda que provenha da sociedade. As fronteiras da lei 

são traçadas, inevitável e palpavelmente, em relação a sociedade, mas, até mesmo 

em face da evidência esmagadora dos limites sociais da lei, persiste a fé popular na 

sua eficácia transcendente (FITZPATRICK, 2007, p. 33). 

 

   O Direito é a lei que opera em um mundo social e sua repercussão importa em coisa 

sagrada. Cunha em seu artigo O Direito, a Política e o Sagrado, sustenta que, 

  
O direito é coisa sagrada. Durante a Idade Média, o rei é o mais importante ator 

mítico; nos Tempos Modernos, a lei assume o principal papel, e na época 

contemporânea apenas o juiz pode ainda permanecer como o protagonista em que 

residem as esperanças de ordem. Todavia, num primeiro momento, arcaico, os 

traços do sagrado eram mais patentes, e já os Romanos, por seu turno, foram 

claríssimos nesta matéria: para eles, os juristas são sacerdotes da deusa Justiça. Se 

ao menos nisso os pudéssemos imitar... (CUNHA, 2012, p. 1).     
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 Cunha salienta que a sacralidade do Direito vem da experiência histórica e 

contemporânea, das relações entre Estados e Igrejas, ou entre Direito e confissões religiosas. 

Este autor sustenta que o Direito têm uma sacralidade do mesmo modo que as confissões 

religiosas. "Há uma sacralidade religiosa propriamente dita e uma sacralidade estadual e 

jurídica, que pode mesmo, em certas circunstâncias transformar o Estado e o Direito em 

verdadeiras religiões laicas" (CUNHA, 2012, p. 2). 

 Através do pensamento de Cunha poderíamos inferir que a Igreja e o Direito copiaram 

a linguagem sacral (mas quem copiaria de quem?). Ora, por meio de nossa navegação é 

possível enfatizar a natureza sacra de ambos. Religião e Direito são realidades em si que 

indicam que a primeira função da soberania, da magia, do poder, abarcava em união o sacro e 

as regras. Aplicando essas reflexões de Cunha à figura do juiz podemos dizer que o 

magistrado, na sua função de ritualizar o processo judiciário, encarna o Direito e a eficácia 

transcendente da lei. Por isso, nos tempos modernos em que a lei assume o papel principal, 

apenas o juiz pode ainda permanecer como protagonista no qual residem as esperanças de 

ordem e ainda hoje podemos dizer que ele é o sacerdote ou o Totem, revestindo-se de uma 

sacralidade estadual e jurídica como um sacerdote de uma religião "laica". 

 Assim, o Direito e o juiz, no ritual processual, copiam a linguagem litúrgica, como 

veremos a seguir.     

 

4.5 A linguagem e a terminologia processual e a linguagem litúrgica 

  

 Pelas lentes da Ciência da Religião nota-se que a sacralidade do Direito tem uma 

linguagem própria. Ritos e mitos refletem na experiência dos operadores do Direito. 

Experiências que podem ser vistas por meio dos seres que transitam entre dois mundos: o 

mundo da realidade cotidiana e o mundo inacessível habitado pelos juízes togados, investidos 

de poderes, como seres superiores que podem mudar o destino dos humanos pelo poder da 

palavra, da decisão, da sentença. 

A mística que envolve o judiciário o torna mais adequado aos moldes sacramentais da 

Religião à medida que constatamos o temor reverencial que temos pelas leis e pelo Estado que 

institui "Deus" como o verdadeiro mito da "religião civil" figurado na imagem da deusa da 

justiça.    
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Figura VIII
61

  

 

 Foto tirada do bibelô presente à mesa do juiz no dia da entrevista. 

A Religião é a resposta às necessidades de integração social e sua função vem 

cumprindo papel importante na organização e estruturação da sociedade. Os mitos que 

continuam vivos  na sociedade secularizada mostram-nos, como diz Queiroz, o poder da 

palavra divina nos rituais transferida ao ser humano. "O poder da palavra mítica se dá também 

nos rituais" (QUEIROZ, 2013, p. 506).  Isto pressupõe que as palavras realizadoras do Direito 

não são meramente comunicativas. Direitos e deveres são criados, relação jurídicas são 

estabelecidas e autoridades são investidas para dar eficácia e validez às palavras 

pronunciadas, seja em um ritual cerimonial de casamento, da posse de um funcionário público 

ou um testamento, de um contrato verbal e sobretudo de uma sentença judicial. 

  

A hermeneutica literária ou filosófica, a prática teórica de interpretação de textos 

jurídicos não tem nela própria a sua finalidade; diretamente orientada para fins 

práticos, e adequada à determinação de efeitos práticos, ela mantém a sua eficácia à 

custa de uma restrição da sua autonomia. (BOURDIEU, 1998, p. 213).      
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 Foto tirada pela autora em 08 de abril de 2016. Símbolo da justiça. 
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Dessa posição de Bourdieu podemos inferir que a palavra do juiz, ao definir uma 

questão ou proferir uma sentença não tem apenas efeitos práticos. Sua eficácia não é 

autônoma mas se funda em algo além de sua autonomia. 

A palavra criadora do direito tem força e poder, juízes ao proferirem sentenças mudam 

situações de obrigações e de direitos, de pessoas envolvidas em conflitos judiciários. O 

Direito tem uma linguagem própria que espelha a linguagem religiosa. Os legisladores 

instituem as leis como que arcanos do Direito com o uso frequente do latim e palavras 

rebuscadas incompreensíveis aos leigos. As religiões da mesma forma separam o idioma 

sagrado do profano. 

  

Como a Igreja e a Escola, a Justiça organiza segundo uma estrita hierarquia não só 

as instâncias judiciais e os seus poderes, portanto, as suas decisões e as 

interpretações em que elas se apóiam, mas também as normas e as fontes que 

conferem a sua autoridade a essas decisões (BOURDIEU, 1998, p. 214). 

  

 Essa hierarquia pela qual a justiça se organiza, se reflete e se comunica pelas palavras. 

Na antiga liturgia da missa católica, a palavra era envolvida no mistério da língua latina, que 

só os ministros sagrados compreendiam.   

 Assim como os textos sagrados sãos dogmas, os textos jurídicos possuem suas 

cláusulas pétreas que são verdadeiros dogmas do Direito.  Os livros sagrados, assim como as 

constituições, códigos e leis, petrificam a escrita em determinado ponto da história e faz com 

que este perdure e gere a herança linguística arcaica. Isto faz com que a linguagem ritual do 

Direito "tenda a conferir a aparência de um fundamento transcendental às formas históricas da 

razão jurídica e à crença na visão ordenada da ordem social" (BOURDIEU, 1998, p. 214). E 

assim a linguagem jurídica se afasta da linguagem profana. 

 Comumente no âmbito do judiciário são invocados os adágios
62

. Os adágios pertencem 

ao discurso costumeiro, erudito ou popular. No âmbito da Religião seriam as palavras de 

sabor e sabedoria. Assim, a linguagem de nosso sistema judiciário chega a confundir-se em 

alguns pontos com a linguagem das religiões. O caráter esotérico de ambas as linguagens 

também as aproxima no sentido de que supostamente tratam de um saber restrito a iniciados 

que não pode ou não deve ser vulgarizado. 

 No seio do pensamento jurídico e judiciário há um tesouro de pensamentos 

memoráveis que humanizam e vivificam o Direito. Apresentaremos apenas alguns exemplos. 
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 Ver Gerárd Cornu: Adágios e Brocardos. Dicionário da cultura jurídica. 
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"Fraus omnia corrumpit", "a fraude corrompe tudo" (CORNU, 2012, p. 18). Os adágios têm 

uma forma reconhecível e seu teor é evidente. Eles tendem para o que deve ser feito, têm 

como finalidade uma ação moral e brilham em todo o Direito, sendo a eles aparentados as 

máximas, sentenças, preceitos, provérbios, ditados, apotegmas. "Em todos os campos do 

pensamento e da ação - filosofia, moral, medicina, religião, governo -, a mesma necessidade 

de reunir em fórmulas lapidares a quintessência de um saber, fez brotar esse veio literário" 

(CORNU, 2012, p. 18). 

 Segundo Cornu muitos adágios expressam pensamentos de justiça, clemência ou bom 

senso, e em cada país constituem um tesouro. "Os bastardos não sucedem; tudo foi do marido 

e tudo será dele", "paterna paternis, materna maternis" (CORNU, 2012, p. 18). "O adágio está 

vivo e sempre em vigor e em ação, não numa vitrine [...] Vivo graças ao uso sempre renovado 

que os juristas fazem deles, de geração em geração, na própria aplicação do Direito de seu 

tempo" (CORNU, 2012, p. 18). 

 Os adágios ilustram o ensino do Direito e não são apenas ornamentos, mas 

fundamentos do pensamento. Particularmente dentre nós, ocidentais, muitos dos signos 

religiosos migraram para a liturgia forense sem qualquer dificuldade, mesmo que a separação 

dos poderes temporal e religioso seja aclamada como uma das maiores conquistas da 

democracia moderna. 

 "O acervo latino não se limita apenas aos adágios enunciados em língua latina, na 

Idade Média e no Renascimento, sobretudo pelos canonistas e glosadores" (CORNU, 2012, p. 

19).   

 A linguagem verbal judiciária continua fortemente marcada por seu hermetismo, 

sintetizada nos adágios.  

 "Plurimae leges, pessima respubica", "leis demais, república péssima" (CORNU, 

2012, p. 19). "Jus est ars aequi et boni", "o Direito é a arte do justo e do bom" (CORNU, 

2012, p. 19). 

 Tendo sempre como finalidade a ação moral, os adágios são apreciados pelos juízes 

que zelam pela preservação da antiga jurisprudência e do seu selo doutrinal. Ora, o direito 

consuetudinário faz-se presente por sua característica transcendental. O Direito tem uma 

oralidade própria que requer seja preservada."Nascidos pela fala, os adágios são transmitidos 

pela fala" (CORNU, 2012, p. 20). Sua tradição é oral, vão da boca aos ouvidos, portanto, a lei 

está impressa na alma, no fundo do ser.  

 Os adágios são a memória do Direito. Perenizam o direito mental, conhecido de cor 

têm a função de lapidar o Direito. 
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 A quintessência das regras, "o adágio é fundamentalmente criação do espírito" 

(CORNU, 2012, p. 21).   

 Segundo Boudieu a linguagem pode ser um princípio de uma autonomia real dos 

pensamentos e práticas. 

  

"O efeito de apriorização, que está inscrito na lógica do funcionamento do campo 

jurídico, revela-se com toda a clareza na língua jurídica que, combinando elementos 

diretamente retirados da língua comum e elementos estranhos ao seu sistema, acusa 

todos os sinais de uma retórica da impersonalidade e da neutralidade. Ela é a própria 

expressão de todo o funcionamento do campo jurídico e, em especial, do trabalho de 

racionalização, no duplo sentido de Freud e Weber, a que o sistema das normas 

jurídicas está continuamente sujeito, e isto desde há séculos" (BOURDIEU, 1998, p. 

216).  

  

 Bourdieu quer nos ensinar que a linguagem jurídica, em especial a dos rituais 

judiciários é perpassada por elementos estranhos ao próprio sistema, elementos esses que se 

alocam no próprio inconsciente, da psicologia do profundo afloram como elementos  que 

transcendem o aqui e o agora, eis que foram introjetados desde há séculos. 

 Com Boudieu aprendemos que há um espírito jurídico. 

  

Com efeito, aquilo a que se chama o espírito jurídico ou o sentido jurídico e que 

constitui o verdadeiro direito de entrada no campo (evidentemente com uma mestria 

mínima do meios jurídicos acumulados pelas sucessivas gerações, quer dizer, do 

corpus de textos canônicos e do modo de pensamento, de expressão e de ação, em 

que ele se reproduz e que o reproduz) consiste precisamente nesta postura 

universalizante (BOURDIEU, 1998, p. 216). 

   

 Entendemos, com Bourdieu  que o espírito ou o sentido jurídico são traços, palavras, 

expressões jurídicas oriundas dos textos canônicos e da prática jurídica há séculos acumuladas 

pelas sucessivas gerações 

 Há uma forma específica sustentada por um corpo de regras de coerência interna, cuja 

palavra manifesta-se como poder, seja ela escrita ou verbalizada. O verbo é parte do ritual 

judiciário que requer um modo especial de postura. Está claro que a exibição material 

comunica, mas existe também algo diferente quando se comunica com palavras. As palavras 

também podem ser claras e convincentes e as palavras no ambiente judiciário tem 

características de afastarem-se da linguagem cotidiana para volver o mundo da linguagem na 

sua transcendentalidade histórica.  

 A linguagem é um estereótipo e uma estilização que se compõem de sequências 

específicas quase sempre arcaicas. Elas se repetem em circunstâncias determinadas bem 

reguladas. A linguagem indica as relações dentro da liturgia, seja ela forense ou religiosa,  e 
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constitui  um modo de comunicação. A linguagem é um código e o código é formado por 

vocábulos e desempenha um papel importante no ritual. As palavras e os atos se unem no 

ritual possibilitando um modo de comunicação mais completo e mais englobador. As 

mensagens de significados se tornam mais amplos, dado o aspecto simultâneo de um ritual em 

sua realização concatenada pela palavra e pelo ato.  

 Para Bourdieu os atores do ritual jurídico procedem por dois caminhos: o pensamento 

teológico no qual procuram a revelação do justo que fundamenta a letra da lei e o pensamento 

lógico, a técnica jurídica que lhes possibilita a aplicação da lei ao caso particular e assim 

garantem a coerência jurídica praticando uma exegese que tem por fim racionalizar o direito 

positivo. 

 

Participando ao mesmo tempo de um modo de pensamento teológico - pois 

procuram a revelação do justo na letra da lei, e do modo de pensamento lógico pois 

pretendem por em prática o método dedutivo para produzirem as aplicações da lei ao 

caso particular -, eles desejam criar uma ciência nomológica que enuncie o dever-ser 

cientificamente; como se quisessem reunir os dois sentidos separados para a ideia lei 

natural, eles praticam uma exegese que tem por fim racionalizar o direito positivo 

por meio de trabalho de controle lógico necessário para garantir a coerência do 

corpo jurídico e para deduzir dos textos e das suas combinações consequências não 

previstas, preenchendo assim as famosas lacunas do direito (BOURDIEU, 1998, p. 

221). 

 

 A palavra é provavelmente a glosa do logos, que procura aclarar, denotar a ordem 

estabelecida na liturgia processual, pois alude a uma gama de significados básicos do verbo 

associado que tem a finalidade de  contar, reconhecer, enumerar, narrar, dizer. Existe também 

um sentido de não ocultar nem olvidar nada, portanto tem a função totalizadora. 

 O logos ou a lógica jurídica é a reunião recopiladora original que é em si mesma 

permanente e dominante. É um princípio ordenador que subordina e une tudo o que existe 

para formar um todo coerente e duradouro. Ou seja, o logos tem sentido universal, e é 

apreensível por todos os atores do processo, portanto, constitui norma. O dicionário, a 

linguagem canônica aplicada revela e registra o acontecimento processual.  

 

5. O símbolo no processo judiciário como expressão do sagrado 

  

 Segundo Jean Chevalier Alain Gheerbrant o símbolo exprime, de modo indireto, 

figurado e mais ou menos difícil de decodificar, os desejos ou os conflitos do processo. 

"Desde que um símbolo seja vivo, ele é a melhor expressão possível de um fato" 

(GHEERBRANT, 2007, p. 22). 
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A história do símbolo atesta que todo objeto pode revestir-se de valor simbólico, 

seja ele natural (pedras, metais, árvores, flores, frutos, animais, fontes, rios e 

oceanos, montes e vales, planetas, fogo, raio etc.) ou abstrato (forma geométrica, 

número, ritmo, ideia etc.) (GHEERBRANT, 2007, p. 21).   

  

 Alguns destes objetos simbólicos são privilegiados no processo ritual jurídico. 

 O ritual mergulha no símbolo e o símbolo é uma forma primordial de conhecimento. 

Essa junção entre Religião e processo jurídico remete-nos ao símbolo que é o elo que a 

cultura instaura entre um ser concreto, animado ou não e uma ideia que esse ser representa. O 

simbolismo já estava no seio do pensamento selvagem, dos povos primordiais, das 

civilizações sem escrita. Ele atravessou séculos e civilizações para continuar habitando grande 

número de registros culturais, populares ou eruditos. 

 Na cena judiciária com seus cenários e rituais, a função simbólica é bastante notória. 

Foi dado ao símbolo um lugar importante no estudo do Direito que o assimilou da consciência 

popular, assim como assimilou o mito. 

  Segundo Garapon, 

  

Com o templo e o aparecimento da justiça enquanto alegoria, cujo exemplo mais 

popular é a sua representação sob a forma de uma mulher com os olhos vendados, 

transportando na mão um gládio e na outra uma balança, a simbólica judiciária se 

configura (GARAPON, 1997, p. 31).  

  

  

 

Figura IX
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 Figura IX: Foto da internet (VEJA, 2011). Escultura localizada em frente ao Tribunal Federal de Brasília - 

Deusa Díke- Justiça.  
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 A balança no mundo do Direito é conhecida na qualidade de símbolo da justiça, da 

prudência, do equilíbrio, cuja função é a "pesagem" dos atos. Associada à espada, a balança 

simboliza também justiça e a verdade da lei. Constitui o símbolo do julgamento e a 

manifestação da aceitação precedente da Justiça divina como seu fundamento. 

 

Figura X
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 De fato o judiciário preza essa simbologia que confirma o marco da deusa da justiça 

na sustentação das decisões jurídicas. Assim, podemos ver nos símbolos do Direito a herança 

dos tempos arcaicos, o material primordial a partir do qual os juristas clássicos, na prática 

forense e no ato jurídico construíram a maioria dos conceitos e dos instrumentos do Direito. 

 Nessas fontes simbólicas bebem as ciências jurídicas,  continuam a elas recorrendo até 

na atualidade. Como prova temos os emblemas ainda presentes no poder judiciário. O 

símbolo constitui atrativo na prática contemporânea do poder judiciário e até hoje é um 

componente da sua história e arqueologia. Nada marca melhor o aspecto social do judiciário 

do que o simbolismo com seus sinais como: gestos, palavras, fórmulas, discursos, locais 

separados, cinto, martelo, ofícios, timbres, logo, brasão, número três e muitas outras 

simbologias ao lado dos conceitos jurídicos mais em voga.  
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 Figura X: Foto da internet (MISSÕES, 2016). A deusa com a balança da justiça. 
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 Retomando as posições da escola sociológica de Durkheim e Mauss trabalhada no 

capítulo primeiro, quando tomamos por objeto períodos antigos, como a Idade Média ou 

antigas civilizações precursoras da cultura ocidental, observamos que a história jurídica é 

sobretudo uma história de textos não excluindo-se o gesto, a imagem, o rito e o símbolo. 

Assim a questão simbólica do judiciário suscita considerações científicas que não devem ser 

subestimadas.  

 A experiência do passado mostra que o símbolo suscitou fascinação dentro do saber 

jurídico que foi construído no seu bojo. Tomemos como exemplo o efeito translativo de uma 

propriedade em um contrato de venda que confere legitimidade pela entrega solene de um 

bastãozinho, de um galho, um torrão ou qualquer outro objeto capaz de representar o contrato. 

  A estrutura simbólica ganha a sua atualidade no rito. É no cenário e nos ritos da 

justiça que sua presença é mais patente. A cerca de madeira nos rituais do judiciário da Idade 

Média, ainda hoje está presente em numerosas salas de tribunal. Suas diferentes 

denominações, barra ou cancela, foram aplicadas ao longo do tempo, conforme veremos nos 

itens seguintes. 

 O simbolismo do Direito reflete a sacralização da justiça. Embora não faça menção 

explícita ao sobrenatural apela à ele e à sua grandeza  que compõe temor e reverência. Por 

isso Garapon afirma que a linguagem simbólica e o "espaço judiciário constitui um espaço 

sagrado" (GARAPON, 1997, p. 40).  

 O símbolo associa a necessidade de reconstituir uma cadeia de associações que o torna 

significativo dado o seu caráter polissêmico. "O simbolismo
65

 do judiciário foi buscar muitos 

dos seus elementos na mitologia, na Bíblia, na história, entre outros domínios" (GARAPON, 

1997, p. 27).  O judiciário cristianizou-se à medida que a Igreja foi afirmando o seu poder, 

depois emancipou-se do espaço religioso explícito a para se tornar expressão de uma 

instituição autônoma. Mesmo assim o registro a inspirar a justiça continuam sendo o 

simbolismo religioso. O ritual do judiciário não cessou de recuperar o simbolismo religioso 

para dele e nele firmar seus marcos. 

 

Contrariamente a uma ideia muito em voga, o seu objetivo era não tanto consagrar 

in globo uma nova ordem jurídica mas sim mostrar os seus limites, não tanto 
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 Segundo Antoine Garapon há diversos registros, cosmológicos, mitológicos, religiosos, históricos que 

confundem-se nos edifícios, como ficou demonstrado por um recente estudo feito sobre o Palácio da Justiça de 

Paris. Para mais informações ver Bem Julgar: Ensaio sobre o ritual judiciário. Na história da arquitetura 

judiciária francesa, a principal mudança foi iniciada simbolicamente na primeira metade do século XVII com a 

construção do palácio do Parlamento da Bretanha em Rennes. Prosseguiu com campanhas de construção do 

século XVIII e, sobretudo, do século XIX. O triunfo do neoclássico exemplifica a procura de uma justiça mais 

elevada, menos abordável que impressiona e abriga o respeito. 
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divinizar a justiça humana mas sim recordar à humanidade uma função que 

continuava a ser de essência divina (GARAPON, 1997, p. 29).  

  

 A natureza do símbolo anima os conjuntos do imaginário jurídico: arquétipos, mitos, 

estruturas. Ele permanece na história e na prática. A partir dele se estabelecem os fatos, os 

objetos, os sinais, as relações extra-racionais, imaginativas, entre os níveis de existência e 

entre os mundos cósmico, humano, divino. Resumidamente, o símbolo exerce função de 

substituto e de mediador, "estende pontes, reúne elementos separados, reúne o céu e a terra, a 

matéria e o espírito, a natureza e a cultura" (GHEERBRANT, 2007, p. 27). 

 Da perspectiva de Gheerbrant, o comportamento simbólico possibilita reagir aos 

estímulos pelas significações que adquiriram em experiências anteriores, sendo até possível 

falar de uma natureza representativa dos estímulos e padrões de reações. O símbolo reforça a 

prática judiciária na medida em que esta reage e incorpora seus estímulos pelo significado que 

adquiriram em experiências passadas e na medida em que os padrões de reações ou 

comportamentos têm significados além dos diretamente manifestados. Por isso, são símbolos. 

O símbolo induz um modelo de comportamento padronizado. 

 Ele pode ser considerado como um estímulo para uma reação condicionada; o símbolo 

condiciona e envolve a consciência. Assim adquire importância no processo social e judiciário 

quando se direciona à coletividade. Linguagem, bandeiras, práticas religiosas, todos 

representam um simbolismo socialmente compartilhado. O simbolismo coletivo sob a forma 

de emblemas ou de ações expressivas reforça a manutenção da ordem coletiva. 

 Como vimos nas reflexões de Croatto e Terrin, há estreita ligação entre o ritual e o 

mito. Ela acontece também nos rituais do processo judiciário. É o que veremos a seguir. 

 

6. A linguagem do mito e a sacralização do Direito e dos rituais processuais 

 

Para Queiroz, no seu texto Mito e suas regras,  o mito acompanha os humanos desde 

os primórdios e até hoje se manifesta como uma das mais profundas expressões de si e do 

mundo. Etimologicamente o termo mito refere-se, 

  

A uma raiz indo-européia mud, que significa "pensar", "imaginar", "lembrar". Ou a 

uma matriz do antigo idioma egípcio, mdwj, que significa "falar", "conversar". A 

maioria do autores recorre à raiz grega mythos, que se tornou comum a partir de 

Homero, e expressa o sentido de "fala", "palavra falada", "história", "fábula", que 

mais se aproxima do sentido em geral atribuído ao mito (QUEIROZ, 2013, p. 499). 
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 Nas explicitações de Queiroz podemos notar a complexidade do mito por este 

envolver a realidade cultural e as múltiplas perspectivas de interpretações.  Citando Eliade o 

autor, numa visão positiva do mito, leva-nos ao entendimento de que a palavra mitológica 

adquire uma voz singular e uma força de "criação", portanto relata como algo foi produzido e 

começou a ser "os mitos, portanto revelam sua atividade criadora e desvendam a sacralidade" 

(QUEIROZ, 2013, p. 500). No âmbito do judiciário, a palavra que se torna "sentença" 

constitui o nascer de um Direito, mesmo que esta palavra que se torna uma "sentença" seja 

fundada nos argumentos dos juristas, os "videntes e profetas da lei". No judiciário, a sentença 

tem a força instauradora que tem o mito. 

 Em Teologia e Direito, Queiroz exemplifica por meio da tragédia grega o conflito 

mortal entre a lei despótica e o enfrentamento pelos ditames da virtude ou da consciência 

moral que desponta das profundezas do humano nos versos de Sófocles. 

 

Não me pareceu que tuas determinações tivessem força para impor aos mortais até a 

obrigação de transgredir normas divinas, não escritas, inevitáveis; não é de hoje, não 

é de ontem, é de tempos mais remotos que elas vigem, sem que ninguém possa dizer 

quando surgiram (QUEIROZ, 2010, p. 188). 

 

 As normas divinas tem o mesmo valor vinculante dos mitos e sobressaem a todas as 

leis humanas que recebem delas o seu vigor.  

 O mito contém nas forças operativas que infundem à lei, forças de infinita 

competência, perfeição e ordem. Essas forças presidem a interpretação particular e oficial da 

lei e investem essa lei de capacidades e valores que a tornam transcendente e constante.  Por 

conseguinte, concedem à lei singularidade e inviolabilidade para assegurar sua autonomia. 

Essa correlação de forças é notada por Passos quando se refere a teologia do Direito. 

 

A teologia do direito se ocupa do ser humano em sua arché e em seu télos. A 

pergunta teológica sobre a legalidade remete à pergunta sobre o sentido mais 

profundo da normatividade em todas as suas expressões. O ser humano, autor, 

objeto e objetivo de toda a legalidade constitui esse universo de sentido; o enigma 

comum das antropogonias, da filosofia e da teologia. Decifrar o ser humano é a meta 

permanente das construções humanas, ainda que muitas dessas construções venham 

tão somente ao encontro da satisfação de seus desejos (PASSOS, 2010, p. 231). 

 

 Queiroz ao levantar a relação entre ciência e mito, apresenta esta questão: 

 "Ambos, ciência e mito, são inegáveis e a questão não é se o "primitivo" tem mito, 

pois isso é óbvio, mas sim se os modernos, que por definição têm a ciência, também têm 

mitos" (QUEIROZ, 2013, p. 504). E a posição é que a ciência também tem seus mitos. O que 
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nos leva a concluir que na esfera do judiciário a ciência jurídica tem seus mitos. Recebem do 

mito, isto é, do poder divino a força vinculante 

 Por isso o mito é um tema relevante no estudo das religiões e também no Direito.  "O 

mito não explica, mas apenas descreve o mundo e a compreensão que os humanos têm de si e 

do contexto em que vivem. E deve ser interpretado não de modo cosmológico, mas 

antropológico, melhor ainda, existencialmente" (QUEIROZ, 2013, p. 504). Embora contendo 

a força de um ente sobrenatural, o mito é uma construção humana e inerente ao ser humano. 

Os antropólogos informam que as manifestações religiosas sempre agiram concomitantemente 

com a presença do homem em todos os tempos e em qualquer lugar.   

 "Assim deixa de ser primitivo e se torna universal. Deixa de ser falso e se torna 

verdadeiro, pois representa uma afirmação da condição humana" (QUEIROZ, 2013, p. 504). 

 Comparativamente, no âmbito da jurisprudência judiciária, o mito possibilita a firmeza 

das decisões que vinculam a comunidade. Por meio dele e a partir dele as prescrições dos 

códigos adquirem força. O mito é libertador. A partir dele, a lei, mais que dominar a 

sociedade, é um produto da sociedade sem perder o vínculo com o mito ou o sagrado. Assim, 

leis podem desaparecer, podem mudar e outras surgirem quando se modificam as condições 

sociais.  Assim, a evolução da lei acontece sem romper sua vinculação última com o mito. 

 Queiroz procura mostrar que o mito "é objeto de estudos e interpretações pelos 

eruditos que lêem a narrativa sob o prisma da própria ciência: Teologia, Filosofia, História, 

Antropologia, Sociologia, Ciência da Religião, Arqueologia, Paleontologia etc." (QUEIROZ, 

2013, p. 506). Não é diferente quando se dá o entrelaçamento do mito com as ciências 

jurídicas, pois quando se pesquisa o mito jurídico pela ótica da Ciência da Religião o que se 

alcança é o mito constituído numa dimensão que se compõe com a modernidade.  Queiroz 

quando informa que o mito é objeto de estudo das varias ciências, inclusive do Direito, se filia 

à corrente que não vê conflito entre ciência jurídica e o mito.  

 Esses componentes podem ser encontrados nos mitos primordiais, tal o mito originário 

dos hebreus
66

 com a criação do mundo. Neste caso o mito reivindica, ou constitui uma base 

para reivindicar uma humanidade que adquire no divino o seu sentido. A força geradora e 

sagrada impõe e sustenta uma ordem que vem de cima e logo é transferida para o ser humano. 
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 No capítulo 1 de Gêneses, o primeiro livro da Bíblia de Jerusalém sumarizo o mito originário dos hebreus. 

Antes do início, diz a narrativa, "a terra estava vazia e vaga, as trevas cobriam o abismo". Deus criou a luz e a 

separou da escuridão. "Deus chamou a luz "dia" e às trevas "noite", e Deus se coloca a criar a terra, os mares os 

astros, e assim Deus criou  mundo dando nome às coisas e após a criação transferiu a ele o poder de nomear as 

coisas também.  
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Assim o mundo profano compartilha do mundo sagrado ao qual está conectado e obtêm dele a 

sua realidade. Mas essa narrativa não imobiliza a história e o progresso. 

 Em Mitos e suas regras, o autor evidência o horizonte de possibilidades do mito. "A 

sua história comporta um antes - com o qual rompe - e um agora, uma situação presente, que a 

narrativa pretende explicar e dar sentido" (QUEIROZ, 2013, p. 505). 

 Queiroz é parte da corrente que mesmo reconhecendo a inviolabilidade do mito 

fundante, advoga seu reconhecimento, reavivamento de acordo com as múltiplas variedades 

da sociedade que influem na interpretação da mitopoiese 

  Eis a importância do mito para a análise dos ritos que permeiam o âmbito judiciário. 

O sagrado tipifica as próprias origens do Direito e das leis processuais. Mas a sacralidade não 

impede que ambos caminhem separados, com as respectivas dinâmicas e interpretações. Se 

analisarmos pela ótica da historiografia, a história dará suporte a esse ímpeto criativo rumo a 

condições atualizadas. A narrativa do mito não apenas explica sobre como as coisas vieram 

mas também como continuam sendo o que são e como com os novos tempos podem sofrer 

novas interpretações e até mudar. O poder da palavra é instrumento religioso por excelência. 

Informam os antropólogos que a efetividade do ritual mágico é quase sempre a mesma, "as 

palavras são o núcleo do poder mágico" (CARNEIRO, 2008, p. 14).     

 Queiroz leva-nos ao entendimento da tipificação do mito como força criativa que 

justifica as relações dentro do grupo e as relações entre o grupo e outros. O que relacionará 

pessoas diferentes com atividades culturais diferentes.  Ou seja, o autor também leva-nos ao 

entendimento de que o mito não está confinado somente ao sagrado, pois ele estabelece o 

mundo como real, incluindo o ser humano como "um ser mortal, sexuado e cultural" 

(ELIADE, 2011, p. 11). Posição esta confirmada por Malinowski. 

 

De esta suerte el mito es un ingrediente vital de la civilización humana, no un cuento 

ocioso, sino una laboriosa y activa fuerza, no es una explicación intelectual ni una 

imaginería del arte, sino una pragmática carta de validez de la fe primitiva y de la 

sabiduría moral (MALINOWSK, 1948, p. 36). 

    

 Nesse ponto o ritual do judiciário situa o mito na experiência, e torna acessível, 

regular,  prático. A execução do ritual muitas vezes está nas mãos de especialistas, visto que 

implica a formalização da linguagem.  "El mito entra  en escena cuando el rito, la ceremonia, 

o una regla social o moral, demandan justificante, garantía de antiguedad, realidad y santidad" 

(MALINOWSK, 1948, p. 39).  
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 Queiroz salienta que a modernidade secularizada e laica é carregada de aspectos e 

funções do pensamento mítico que são constituintes do ser humano. O homem moderno 

conserva não apenas resíduos, mas a força do comportamento mitológico. 

 O mito expressa um modo de ser no mundo, e não é somente uma expressão. Ele guia 

imperiosamente a ação e estabelece padrões de comportamentos. Desta maneira, demandas 

são sustentadas e direitos legitimados.  

 Queiroz em suas reflexões pós-modernas além de não revogar o mito ou demitologiza-

lo, enfatiza a sua permanência e portanto a presença da Religião recusando a sua rejeição pela 

moderna jurisprudência positivista. De modo abrangente, o autor postula a unidade do  

transcendente e do temporal. 

A presença do mito fundante do Direito é perceptível na Constituição da República 

Federativa do Brasil. Em seu Preâmbulo,  os promulgadores da Carta Magna se colocaram 

hierarquicamente abaixo de Deus e admitiram o mito fundante e recorreram à força divina 

para dar a garantia dos direitos individuais e sociais. 

 

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional 

Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício 

dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o 

desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade 

fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, 

na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, 

promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL (FEDERAL, 2016). 

 

 Esse mito fundante não imobilizou o avanço político e jurídico. Aliás inspirou valores 

constitucionais como a direito à liberdade, à segurança, ao bem-estar, ao desenvolvimento, à 

igualdade e justiça como aspirações supremas de nossa sociedade; convívio fraterno e 

pluralista, sem preconceitos. São bens efetivos assegurados pelo mito fundante das nossas 

leis. 

Epílogo 

 

 Chegamos à última parada da nossa navegação sulcando as ondas do Direito e da 

Religião buscando ver e analisar as reminiscências, as semelhanças e a identidade entre o 

rituais do judiciário e os rituais religiosos, dando destaque ao Tribunal do Júri. 

 Foi necessário, como preâmbulo, expor as concepções de rito e ritual recorrendo a 

fenomenologia da religião, eis que esta área nos pareceu a que mais aprofunda a descrição do 

ritual como fenômeno religioso, preparando assim o campo para as possíveis aproximações 
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com os rituais do processo jurídico. A partir da hermenêutica filosófica fizemos uma primeira 

abordagem da sacralidade dos rituais judiciários como linguagens específicas que muito se 

aproximam da linguagem religiosa. 

 A tese que defendemos da presença/ausência da Religião nos rituais jurídicos                 

( presença porque existe e ausência porque em geral é negada pelos positivistas do direito) 

pareceu-nos defensável e válida . 

 Para firmar nossa posição, adentramos nos processos rituais jurídicos, em especial no 

ritual do júri e vimos aproximação, semelhanças e proximidades entre os espaços do ritual 

jurídico, e o espaço sagrado, entre as vestes talares e as litúrgicas; vimos a figura do juiz qual 

"Totem" sagrado da atualidade; vimos a terminologia processual reproduzindo a linguagem 

sagrada; os símbolos no processo judiciário impregnados de um clima religioso; enfim, a 

linguagem do mito e a sacralização do Direito e dos rituais processuais. 

 Nos passos desta última parada chegamos ao nosso convencimento já expresso por 

Calamandrei:   

 

Estou cada vez mais convencido de que entre o rito judiciário e o rito religioso 

existem parentescos históricos muito mais próximos do que a igualdade da palavra 

indica. Quem fizesse um estudo comparativo do cerimonial litúrgico e das formas 

processuais perceberia na história certo paralelismo de evolução (CALAMANDREI, 

1995, p. 257). 

 

 Mas, como veremos na conclusão, nossa tese, pelas comparações estabelecidas, é mais 

ousada. Vai além do "parentesco" e de certo "paralelismo" e propõe reminiscências, 

semelhanças e até identidade entre os rituais religiosos e os rituais processuais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



169 
 

Conclusão 

 

 Chegando ao término da nossa navegação, cumpre lançar um olhar retrospectivo e 

crítico sobre o percurso e suas etapas no intuito de averiguar se e como nosso objeto de 

pesquisa, seus problemas e sua hipótese chegaram a bom termo, dificuldades encontradas e 

porventura não superadas e eventuais perspectivas de prosseguir aventando um novo itinerário 

eis que nenhum porto é o último e a vastidão desse mar, que é a Ciência e a Ciência da 

Religião, sempre oferece ao navegador novos rumos e novos horizontes. 

 Nosso objeto, que prospectava a ambiciosa meta de comprovar a presença, a 

semelhança, os resquícios e até a identidade dos rituais religiosos no âmbito do processo 

judiciário, em especial na ritualística do Tribunal do Júri, para muitos pode ter parecido 

temerário em plena modernidade pós-moderna, na qual impera, no âmbito jurídico, o 

positivismo e um afastamento quase sintomático de qualquer apelo à Religião, ao sagrado no 

Direito e nas leis, e nos processos que resguardam e impõem os deveres à sociedade. 

 Daí que para comprovar nossa ousadia invocamos a "deusa história" para responder a 

esta pergunta: sempre foi assim, ou nos primórdios não só a Religião, Direito e processo 

judicial estavam atrelados; não teria o Direito nascido no útero da Religião e nela se 

desenvolvido? Foi a tarefa que nos impusemos no primeiro capítulo e chegamos a uma 

conclusão afirmativa firmando-nos em respeitosos sociólogos e antropólogos que captaram 

nas formas elementares da vida religiosa praticada nas civilizações arcaicas, a inserção 

profunda das leis nos rituais religiosos (DURKHEIM, 1996). A figura divina do Totem 

enfeixa todas as obrigações, portanto, todos os direitos nascentes: As leis arcaicas originaram-

se nos procedimentos ritualísticos das crenças, nos sacrifícios e no culto aos mortos. Nas 

relações familiares primordiais verificam-se as marcas do fenômeno jurídico-religioso 

(DURKHEIM, 1996). 

 Para Mauss a influência da Religião sobre o ritual judiciário vem de uma era muito 

antiga e a "parte mais primitiva, desenvolvida e elaborada está na partilha dos bens" 

(MAUSS, 2003). Para esse autor, "o espírito teológico e jurídico é impreciso, pois se fundem" 

(MAUSS, 2003). 

 Já Malinowski vê nas comunidades arcaicas uma concepção do Direito sagrado e 

ritualizado como uma expressão divina que se desenvolve na prática dos usos e costumes. 

Com base nas premissas de Malinowski, Wolkmer (2015) afirma que "tal é a influência da 

Religião sobre a sociedade e sobre as leis que se torna intento pouco fácil estabelecer uma 

distinção entre o preceito sobrenatural e o preceito de natureza jurídica" (WOLKMER, 2005). 
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 Com o advento da civilização Ocidental greco-romana não se alterou o entrelaçamento 

entre Direito e Religião. Por isso diz Coulanges: "Observais as instituições dos antigos, sem 

atentar para as suas crenças; achá-la-eis obscuras, bizarras, inexplicáveis" (COULANGES, 

1981). No período da civilização greco-romana (do século VIII a.C ao V d.C) permanece o 

entrelaçamento entre Direito e Religião, instituídos como regras a integrar a sociedade e a 

cultura no surgir da cidade. No urbano também se fixavam as tradições religiosas dos antigos. 

A herança da Religião arcaica aparece com suas práticas na Grécia e em Roma e se intitula 

como "religião doméstica". Os mortos eram considerados antepassados e o culto dos mortos 

foi uma das primeiras leis greco-romanas. Segundo Jaeger, "a crença ou a ideia religiosa 

continuou sendo a base legitimadora e organizadora da família e da sociedade" (JAEGER, 

2013). 

              Além do culto doméstico houve uma publicização da Religião. No altar da cidade 

agrupavam-se os cidadãos para adorarem seus deuses e constituírem seu próprio direito 

público e privado. 

 A Religião continuou intervindo em todos os atos da vida dos seres humanos. A 

principal função dos reis consistia em realizar as cerimônias religiosas. 

 Os tribunais surgiram no século VII a.C e os magistrados, e não mais os reis, dirimiam 

as lides. Mas "os juízes sentam-se em pedras polidas num círculo sagrado e, de cetros na mão, 

pronunciam a sentença" (JAEGER, 2013). 

 Em Roma, como em Atenas, antes de abrir a sessão devia-se observar as orações e o 

beneplácito dos deuses. A tribuna era lugar sagrado. Em Roma, a tribuna era o templo. Para 

Hesíodo, considerado o profeta do Direito, a sabedoria prática dos gregos "baseia-se na leis 

mutáveis que regem a ordem do mundo, enunciadas de forma religiosa e mítica" (JAEGER, 

2013). Hesíodo, homem do povo, empreendeu por meio da fé a proteção do Direito pelos 

deuses que perduraram ao longo dos séculos e ainda persistiram nas leis de Sólon, que 

promoviam a responsabilidade do povo e a democracia do Direito. Sólon não atribuiu a Zeus 

e ao conselho dos deuses os castigos porque a cidade era protegida pela deusa Palas Atena. 

No mundo imperava uma ordem estrita jurídica que tinha a força própria da Religião tendo a 

deusa como guardiã. 

 Os primeiros filosofos gregos, integrantes da escola jônica, rejeitaram as cosmogonias 

e colocavam o princípio de tudo num arché, criaram uma cosmologia centrada na 

racionalidade do universo. 

 A ideia filosófica do cosmo representou a ruptura com as representações religiosas 

outrora habituais baseadas nos mitos. Mas era uma ruptura que incluía uma nova concepção 
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de divindade do ser. Em Sólon, o conceito jurídico-religioso da responsabilidade provinha da 

teodiceia. Para Anaximandro, a justiça do mundo derivava do conceito grego de causa que 

incluía o conceito de culpa. 

 Mas mesmo com o advento da explicação racional ou cosmológica do mundo, a 

Religião não desapareceu. 

 Werner Jaeger em La teologia de los primeros filosofos griegos fala de uma "teologia 

natural" (JAEGER, 1992, p. 11). O conceito de teologia natural foi introduzido por Santo 

Agostinho no livro De Civitate Dei como base da teologia cristã sobrenatural. 

 E este conceito Agostinho o tomou da obra de Marcus Terentius Varro (116 - 27 a.C) 

Antiquitates Rerum Divinarum. Este distinguia três gêneros de teologia: a mítica, a política e a 

natural. O domínio da teologia mítica era o mundo dos deuses da mitologia descrito pelos 

poetas, especialmente Homero; a política abarcava a religião oficial do Estado e suas 

instituições e cultos; a natural era o campo da filosofia dos primeiros filosofos gregos; era a 

teoria da natureza do divino, tal como se revela na natureza (JAEGER, 1992, p. 8). A Religião 

era para Varrón uma das formas básicas da vida social da comunidade humana."El concepto 

de teología natural era un concepto tomado por San Augustín, como dice él mismo, de las 

Antiquitates rerum humanarum et divinarum de M. Terêncio Varrón" (JAEGER, 1992, p. 9)" 

 A palavra teologia para esses pensadores significava aproximar-se de Deus ou dos 

deuses por meio do logos. 

 Seria portanto uma aproximação natural, racional, ao problema de Deus em oposição 

aos deuses antropomórficos. A racionalização, portanto, não aboliu a Religião mas gerou uma 

nova estruturação espiritual da vida e a criação de novos valores religiosos e morais.  

 A aproximação entre Religião e Direito aparece na primeira lei escrita, a Lei das Doze 

Tábuas (451 a.C) pois elas se aplicavam tanto ao culto quanto às relações da vida civil, 

embora promulgada não pelo poder sacerdotal ou régio, mas pelo poder do povo. 

 Na época de Augusto, século primeiro, esta lei foi a fonte de todo o Direito "fons 

omnis publici privatique iuris." 

 Com o advento do cristianismo acontece um fenômeno fundamental. A separação 

entre a Religião e o direito público ou político, na famosa expressão "dai a César o que é de 

César e a Deus o que é de Deus."           

 O modelo já não é mais uma união indissolúvel entre o Direito, a Política e religião 

doméstica. 

 César como sumo pontífice, era o guardião e o intérprete das crenças. Cabia a ele só o 

governo político; e o religioso à Deus. "O reino de Jesus não é deste mundo". Assim se 
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separava a Religião do Direito. Durante três séculos a nova religião vivia fora do Estado, sem 

a proteção do Estado e até lutando contra ele e seus deuses, sendo assim qualificada de 

ateísmo.  

 A política tornava-se independente e se regulava apenas pela lei moral. O Direito 

deixava de ser devoto da Religião e recebedor de suas normas. Por outro lado, a religião cristã 

ia criando seu próprio direito religioso que posteriormente se tornaria direito canônico. O 

cristianismo não tinha pretensão de regular o direito civil, nem constituiu regras de 

propriedade, sucessão, processo e obrigações. 

 Mas com a expansão do cristianismo no Império Romano, a conversão dos bárbaros e 

seus chefes, a Idade Média se torna teocrática, os bispos e o Papa enfeixam também o poder 

temporal. Daí, cristianismo e Direito voltam a se unir e a se confundir em seus rituais 

judiciários. Retorna a sacralidade do Direito. Os rituais são moldados pelo ritual do direito 

canônico e os tribunais da inquisição vão determinar o modelo dos futuros tribunais e 

especialmente do Tribunal do Júri que neles se inspiram e os refletem em seus rituais mesmo 

após o advento da secularização e da separação entre Igreja e Estado. 

 A Idade Média inquisitorial foi o período em que a prática ritualística se confirmou e 

se legitimou com o tribunal eclesiástico que funcionou com os poderes delegados pelos papas. 

Foi a época em que se deu explicitamente o entrelaçamento formal entre a jurisdição 

eclesiástica e a civil. 

 Com o enfraquecimento da hegemonia da Igreja católica cujos primeiros sintomas já 

surgem no Renascimento que marcou o declínio da Idade Média e o advento da modernidade, 

acontece a separação entre Direito e Religião. A sociedade se organiza com suas próprias 

forças e leis e a Religião vai se recolhendo ao foro íntimo das pessoas. 

 Com a Revolução Francesa decreta-se o fim do pacto social e político que vinculava 

Deus, o povo e a realeza. A revolução firmou a tomada do poder pela burguesia laica 

destronando o poder do clero, da nobreza e do poder feudal. 

 Esse clima em que prevalece o laico sobre o religioso, penetra no âmbito do Direito e 

dos rituais processuais. O mundo desencantado substitui os rituais mágicos pela racionalidade 

e em vez dos mandamentos divinos das leis eclesiásticas surgem os códigos e as leis laicas 

que regulam a vida prática da sociedade, dos indivíduos e a ministração da justiça. O 

positivismo penetra no Direito em geral e processual, eliminando o recurso à Religião e à lei 

natural como fundamento das decisões  e das práticas jurídicas. 

 Entretanto, a corrente da dessecularização demonstra que não se decretou o fim da 

Religião e das religiões, que adquirem novo vigor num mundo secularizado. 



173 
 

 Nesse contexto, introduzimos a tese que buscamos demonstrar: ainda que 

secularizado, laicizado e separado da Religião os rituais do direito processual mantém 

reminiscências, semelhanças e até identidade com o ritual religioso, especialmente num fórum 

peculiar que é o Tribunal do Júri. 

 Evidente que afirmação tão ousada, que não se limita a indicar certa analogia, ou 

apenas certa semelhança na diferença, e não apenas paralelismo como quer Calamandrei, mas 

algo mais profundo que denota a presença de uma sacralidade nestes rituais. No fundo, uma 

tese que advoga a interface e não a separação entre Religião e Direito também na esfera 

processual. 

 Assim começamos construindo um hermenêutica fenomenológica dos rituais 

processuais recorrendo aos subsídios teóricos da ritualística religiosa da fenomenologia. 

 Depois, para dar uma visão empírica do alvo principal da análise, que é o Tribunal do 

Júri, fizemos uma observação de campo com a descrição do espaço físico de uma das varas do 

Tribunal do Júri de São Bernardo do Campo. Descrevemos minuciosamente o procedimento 

de uma sessão de julgamento dessa vara e tivemos um colóquio com o magistrado que a 

dirige. Obtivemos como resultado dessa visita a demonstração das minúcias dos rituais que 

envolvem o procedimento processual num contexto de espaço e tempo que evoca muito de 

perto o ritual religioso e o colóquio com o juiz, que versou sobre a presença ou não da 

Religião no Direito e no processo, possibilidade a princípio negada pelo magistrado. Depois, 

vistas as nossas ponderações, acabou sendo acolhida a tese das reminiscências da Religião e 

dos rituais religiosos no Direito e no processo judiciário. 

 Mas a viagem foi longa à busca da demonstração da tese. 

 Já no espaço físico reservado a lide processual afirmamos com Garapon que "o 

primeiro gesto da justiça consiste em delimitar um lugar, circunscrever um espaço para a sua 

realização; não há conhecimento de uma sociedade que não lhe tenha reservado um local 

especial" (GARAPON, 1997). É algo que lembra a delimitação do espaço sagrado dos 

templos. Afastamento do profano e ao mesmo tempo arquitetonicamente majestoso como 

cabe a uma morada de divindade e seus rituais. 

 Um "espaço que passa a ser valorizado, sublinhado, tornado significativo, até se tornar 

sagrado" (TERRIN, 2004). 

 De acordo com as suas representações arquitetural e periférica, o judiciário 

exemplifica o distanciamento e a possibilidade de verificar a imagem da totalidade com a 

passagem do microcosmo para o macrocosmo. 
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 Os atores do ritual, magistrado, promotor, advogados no ofício de ministração da 

justiça, vestem suas roupagens rituais, toga, bata, cor negra, aspecto imponente, suntuário a 

causar respeito e veneração, assim como os sacerdotes e seus auxiliares se paramentam para 

um ato litúrgico. 

 A figura do juiz foi comparada à figura do Totem, da tribos arcaicas que nele 

enfeixavam todos os poderes sagrados que transcendem e eternizam. A inviolabilidade e o 

respeito que lhe confere a posição de magistrado que ministra o Direito, que absolve ou 

condena e preside o ritual judiciário tem toda a semelhança com a função sacerdotal. Essa 

comparação já vem de longa data, pois Justiniano na Digesta, dizia dos que ministram a 

justiça. "Cuius merito quis nos sacerdotes oppellet
67

". É bem meritório que alguém nos chame 

de sacerdotes.        

 A linguagem e a terminologia processual tem tudo a ver com a linguagem litúrgica: 

hermética, repleta de adágios muitos ainda em latim, inacessível aos ouvidos comuns. A 

linguagem litúrgica da Igreja católica, cuja língua oficial por longos séculos foi o latim, 

incompreensível aos simples fieis, com certeza inspirou e ainda vem inspirando a linguagem 

do Direito e do processo jurídico. 

 Símbolos, que expressam o sagrado de modo figurado e difícil de ser decodificado, 

são abundantes no espaço físico e no ambiente onde se desenrola o processo e a maioria deles 

evocando divindades. Por fim, a ministração da justiça ainda retoma e se fundamenta no mito, 

eis que este tem estrita ligação com o ritual e constitui sua forma de se expressar, constitui a 

sua linguagem. 

 Aqui reside um ponto crucial da Ciência da Religião quando busca o fundamento da 

autoridade e do poder do ritual jurídico ao ministrar a justiça, absolvendo ou condenando, 

impondo o Direito. Com qual autoridade? 

 Neste ponto, nossa tese, em oposição ao positivismo jurídico, estabelece uma estreita 

ligação entre o profano jurídico e o sagrado quando invoca um "mito fundante"de todo poder, 

a moral, que por sua vez se sustenta na lei natural e nas normas divinas não escritas, que 

constituem o arché e o telos de todo Direito. Daí que a legalidade tem por trás uma pergunta 

teológica sobre o sentido mais profundo da normatividade em todas as suas expressões. 

 Embora os juízes não invoquem o nome de Deus nem julguem em seu nome, o nome 

de Deus já foi uma vez por todas invocado na Carta Magna do nosso Direito, a Constituição 

da República Federativa do Brasil de 1988 em vigor. 

                                                           
67

 Ver Digesta - https://www.uni-trier.de/fileadmin/fb5/prof/ZIV008/RPR10-11/RPR-Arbeitsblatt3.pdf 
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Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional 

Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício 

dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o 

desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade 

fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, 

na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, 

promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL (FEDERAL, 2016). 

  

 Cumpre agora procedermos a algumas reflexões avaliativas a respeito do trabalho que 

se encerra. 

 Primeiro quanto aos possíveis aprofundamentos de alguns tópicos que apareceram ao 

longo da dissertação e por absoluta falta de tempo não aconteceu. Seria a sacralidade da 

ritualística do direito processual uma espécie de religião civil? Ou poderia ser classificada 

como um espécie de "teologia natural" segundo a concepção dos primeiros filosofos gregos 

retomadas por Santo Agostinho no De Civitate Dei? A sacralização do Direito e seus 

processos não seria um regresso a algo anterior à separação do que é de César e o que é de 

Deus quase invertendo a famosa prescrição de forma a dar a Deus o que é César? E aqui cabe 

esclarecer a intenção da tese que expusemos e acreditamos ter comprovado. Nossa intenção 

limitou-se apenas a constatar o que de fato aconteceu e acontece. Não pretendemos emitir 

nenhum juízo de valor afirmando que o que aconteceu e acontece é certo ou errado e que teria 

sido um regresso na caminhada de separação dos dois poderes, o religioso e o laico ou 

profano, especialmente tendo em conta, como demonstramos, que a presença do sagrado no 

Direito e em seus processos incorporam resquícios de uma era, a medieval, superada pela 

modernidade, na qual o domínio religioso não só estava atrelado ao poder civil mas até 

mesmo era hegemônico e incorporava os direitos que era de César.  

 Por outro lado, caberia advogar um dualismo entre o sagrado e o profano, ao invés de 

buscar e valorizar as interfaces. 

 Lembramos as sábias palavras de Eliade: "O sagrado e o profano constituem duas 

modalidades de ser no Mundo, duas situações existenciais assumidas pelo homem ao longo da 

sua história" (ELIADE, 1992, p. 13). 

 Essas posições dos rituais judiciários que analisamos, constituem, quase sempre sem o 

conhecimento dos atores, modalidades existenciais na interface entre o sagrado e o profano, 

que sempre são assumidas pelo ser humano ao longo da história. Não caberia respeitá-los? 

 Enfim nossa pesquisa desperta inúmeras indagações que valeria a pena aprofundá-las, 

num tempo que excede o curto prazo deste trabalho. 
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 Como dissemos, o mar é vasto e nenhum porto onde a nave se ancora é o último. 

Assim também nossa navegação pretende continuar pois o tema Religião e Direito é vasto e 

rico e entre nós nos parece ter recebido ainda pouca atenção. 

 Daí que quase à guisa de elucubração e fantasia, sem ainda ter nenhuma bibliografia 

recolhida, imaginamos poder continuar pesquisando a relação Religião e Direito na condição 

pós-moderna, em especial no que tange ao pós-colonialismo, buscando fundamentos nos 

filósofos pós-modernos, em especial Jacques Derrida e Gianni Vattimo, que muito tem se 

interessado não só pela Religião, mas pelo "santo", pelo "sagrado" como superação de uma 

metafísica atrelada aos poderes dominantes, e como sementes do advento de uma justiça para 

todos, desconstruindo as amarras em que ela atualmente se encontra. Quem sabe o espaço e o 

tempo do doutorado nos propiciará essa nova viagem.  
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