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A solução católico -tridentina
possa dizer que o elo de ligação, o centro de gravidade en-
tre a esfera da consciência e a da lei torna-se, cada vez mais
(no direito eclesiástico protestante, nos catequismos e na
pregação), o primeiro mandamento da segunda parte ou tá-
bua do decálogo: "honrar o pai e a mãe", como desenlace entre
a esfera do sujeito e a da Obrigkeit, da autoridade constituída
(não importa se civil ou eclesiástica), como encarnação de
uma ordem superior do universo. A essa ordem dá-se, nos
catequismos e, em geral, na instrução religiosa e na pre-
gação, um espaço qualitativo e quantitativo sem igual". A
obediência diz respeito não apenas à esfera externa, mas
também deve compreender aquela interior, a consciência,
os desejos, os pensamentos; não é apenas negativa, como
proibição do ilícito, mas é também um comando positivo
para que se aja visando ao sucesso dos comandos da autori-
dade. Deus dividiu a humanidade em pais e magistrados,
de um lado, aos quais cabe a tarefa de comandar, e, de outro,
em filhos e súditos, aos quais cabe a tarefa de obedecer. O
problema da obediência de direito divino ao comando da
autoridade torna-se, para muitos juristas luteranos, como
Ulrich Hunnius, o elemento distintivo em relação ao mun-
do papista em que, segundo ele, justifica-se e fomenta-se a
rebelião dos súditos contra os soberanos e dos filhos con-
tra os pais".

88. G. Strauss, Luthers House of Lcarning. Indoctrination of the Young in the

German Reformation, Baltimore - Londres, 1978, pp. 239-46.

89. "Lex divina prohibet, resistere magistratui, sic ut qui magistratui re-

sistat, ordinationi Dei resistere censeatur. At ius pontificium, quotiens Ponti-

fica in Principes ac majestates, in politica supereminentia constitutas fulmen

excommunicationis ejaculari placuerit, subditos adversus proprios magistra-

tus, Caesares, reges et principes armat, fidelitatis iuramento, quo hisce obs-

tricti tenentur, solvit iisdemque mandat, ut fiant perfidi, perjuri, foedifragi et

in ordinarium suum magistratum rebelles ac seditiosi. lube lex divina, ut pa-

trem et matrem liberi honorent, colant et revereantur..." (cit. em R. Schãfer,

Die Geltung des kanonischen Rechtes, cit., p. 213); segue uma passagem em que

se repreende o direito papista por ter permitido que os filhos maiores de ida-

de se casassem sem o consentimento dos pais.

1. O concílio de Trento e o moderno

Ponto de chegada das reflexões anteriores e ponto de
partida para aquelas que se seguirão é a convicção de que a re-
forma interna da Igreja católica também se situa no processo
de modernização e de formação das novas Igrejas territoriais:
é uma resposta às exigências impostas pelas transformações
da cultura e da sociedade, que difere daquela evangélico-re-
formada, mas não por isso de pura conservação, como con-
siderava a historiografia idealista de Benedetto Croce, ou ex-
pressão das resistências da sociedade feudal em relação à
nova sociedade burguesa, como considerava a historiografia
marxista. Com isso, por certo não se quer defender ou, me-
nos ainda, exaltar essa resposta da Igreja romana em rela-
ção às diferentes respostas que foram dadas pelas Igrejas
evangélicas e reformadas, mas apenas levar em conta seu
papel na história do Ocidente. Com outra premissa, que deve
ser repetida mesmo a esse respeito para evitar equívocos, não
pretendemos discutir o problema da história da Reforma ca-
tólica e da Contra-Reforma em si, mas vê-la somente a par-
tir da perspectiva da história constitucional do Ocidente, da
história do poder e, sobretudo, do ponto de vista do foro, do
local do julgamento dos homens; se não falarmos da histó-
ria da Igreja em seu interior, do pensamento teológico e da
espiritualidade, não por isso deixaremos de levar em consi-
deração a pulsação interna desse organismo como órgão vivo
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e independente, que não se identifica com o mundo em que
possui suas raízes'.

As tensões entre os ordenamentos, o nascimento do in-
divíduo e da consciência individual e o desenvolvimento da
lei positiva influem profundamente no estatuto do cristão
no final da Idade Média, e a revolução constituída pela Re-
forma protestante impõe um movimento acelerado às ins-
tituições eclesiásticas em seu conjunto. Por outro lado, con-
forme mencionamos, em muitos sentidos é a própria Igreja
romana que fornece, nos séculos anteriores, protótipos e ele-
mentos para essa construção: esses fenômenos cresceram
não por um processo exterior, de secularização, mas, de cer-
to modo, por osmose. Como se repetiu várias vezes, é sobre-
tudo a tensão que passa a se estabelecer entre duas polari-
zações, entre os dois sumos pólos institucionais, mas tam-
bém em níveis inferiores até o simples cristão, que preserva
o Ocidente de uma concepção sacralizada do poder. E óbvio
que o problema mais urgente que se coloca nesse momento
histórico da Igreja romana é o de responder ao desafio pro-
testante, à rebelião de Lutero e dos outros reformadores: essa
é a preocupação obsessiva que leva às guerras de religião e
à repressão inquisitorial interna. No entanto, esse problema
deve ser visto num contexto mais amplo, que produziu e
engloba a ruptura religiosa: como manter o próprio magis-
tério e principalmente a própria jurisdição universal num
mundo em que o poder está se deslocando localmente e se
consolidando territorialmente nos Estados modernos. Pare-
ce-me possível apresentar um esquema em que a Igreja ro-
mana reage a essa situação agindo em duas direções: de um

1. Em relação a todos esses aspectos, remeto ao volume II concilio di Tren-

to e il moderno, organizado por P. Prodi e W. Reinhard, Bolonha, 1996, e aos en-

saios de E.-W. Bõckenfõrde, sobretudo "Zum Verhãltnis von Kirche und mo-

dernere Welt. Aufriss eives Problems", in Studien zum Beginn der modernen

Welt, organizado por R. Koselleck, Stuttgart, 1977, pp. 154-77. Quanto à ques-

tão geral da confessionalização, remeto às indicações dadas no início do capí-

tulo anterior, em primeiro lugar naturalmente a Die katholische Konfessionalisie-

rung, organizado por W. Reinhard e H. Schilling, Gütersloh - Münster,1995.
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lado, assumindo, de certa maneira, as características de uma
sociedade soberana, por imitação daquela estatal, com todas
as formas e expressões típicas do poder do Estado moderno,
com exceção da territorialidade (o território do Estado pon-
tifício torna-se, de certo modo, apenas um instrumento para
garantir a instituição universal); de outro lado, esforçando-se
para criar uma dimensão normativa que não coincida, que
fique isenta da dimensão positiva estatal. Não poderemos
seguir a primeira linha, que de resto sempre foi privilegiada
pela historiografia tradicional no estudo das controvérsias en-
tre Estado e Igreja nos séculos da Idade Moderna. Tentaremos,
em vez disso, seguir alguns vestígios do segundo percurso.

O ponto central dessa contenda é o poder sobre as cons-
ciências: enquanto o caminho das Igrejas evangélico-refor-
madas dirige-se para um êxito inevitável, com uma aliança
institucional e ideológica entre o Estado e a Igreja, destinada
a durar até a obtenção da maturidade prática e ideológica do
próprio Estado (eis a razão para a possível interpretação de
uma simbiose mais intrínseca entre ambos e a moderna so-
ciedade burguesa), a tentativa da Igreja romana é construir
uma soberania paralela, de tipo universal; uma vez que não
consegue mais sustentar a concorrência no plano dos orde-
namentos jurídicos, ela aposta todas as suas fichas no con-
trole da consciência. Certamente, do lado de fora, regalistas
e curialistas travam grandes e contínuas disputas, que cons-
tituem as grandes controvérsias jurisdicionais entre a Igreja e
o Estado, sobre as quais os historiadores escreveram rios de
palavras. Num nível mais profundo, o acordo contínuo entre
o trono e o altar chega a ser travado mais de uma vez, desde
a atividade dos núncios pontífices junto às várias cortes até
os mínimos aspectos da vida paroquial; num nível ainda mais
profundo, o problema é o do controle das almas, dos súdi-
tos-fiéis. E nesse plano mais oculto que hoje as pesquisas
podem ser mais úteis.

Para esclarecer o quadro de partida, é proveitoso relem-
brar que, no final do século XV, a respublica christiana medie-
val já se encontra em declínio em favor de um sistema de
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Estados que tendem a assumir, direta ou indiretamente, o
controle dos territórios das Igrejas, com diversas fórmulas de
delegação por parte da cúria romana, em primeiro lugar
através das concordatas'. Parece-me possível compartilhar,
em seu caráter também provocador, da afirmação de H. G.
Koenigsberger de que mesmo sem Lutero as possibilidades
de sobrevivência da Igreja universal eram mínimas, e que foi
justamente a Reforma, com seu ataque radical, que provo-
cou um sobressalto para a defesa daquilo que, na Igreja uni-
versal, era compatível com o novo sistema político. Muitos
Estados vêem no acordo com Roma a única possibilidade de
fazer frente a movimentos que, do contrário, teriam levado a
explosões sociais incontroláveis, como testemunhavam as
ocorrências internas ao mundo alemão com a guerra dos
camponeses ou a tensões e lutas religiosas desagregadoras
do tecido político. São esses medos e essas tensões que per-
mitem, não obstante as guerras e rivalidades entre os Esta-
dos, convocar, em 1545, após diversas tentativas frustradas, o
concilio de Trento e levá-lo a cabo em 15634. Na situação que
caracteriza as décadas que antecedem o concilio, é errado -
como se fez em demasia até hoje, não obstante a vasta com-
posição de Hubert Jedins - ver a luta por ele unicamente
como um contraste entre os reformadores, que querem pu-
rificar a Igreja dos abusos e das incrustações da Idade Mé-
dia, e os conservadores, que se opõem às reformas em de-
fesa dos seus privilégios. Uma leitura mais complexa e que

2. Para nos limitarmos às pesquisas coletivas das quais participamos:

Strutture ecclesiastiche in Italia e in Germania prima delta Riforma, organizado

por P. Prodi e J. Johanek, Bolonha, 1984; Fisco, religione e Stato nell'età confes-

sionale, organizado por H. Kellenbenz e P. Prodi, Bolonha, 1989.

3. Ver ensaio "The Unity of the Church and the Reformation", atual-

mente no volume Politicians and Virtuosi. Essays in Early Modern History, Lon-

dres - Ronceverte, 1986, p. 175.
4.11 concilio di Trento come crocevia delta politica europea, organizado por

H. Jedin e P. Prodi, Bolonha, 1979.

5. Em sua Storia Del concilio di Trento, 1: La lotta per il concilio, Brescia,

1983 (2' ed. it.).

1
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leve em conta as grandes transformações deve estar mais
atenta ao desenvolvimento dos tratados e concordatas com
os quais Roma permite aos príncipes desenvolver o contro-
le sobre as Igrejas territoriais sem produzir cisões definitivas.
A concordata entre Leão X e Francisco 1 da França, em 1516,
às vésperas da rebelião de Lutero, é um exemplo clássico: é
realista pensar que, se o papa não tivesse concedido a sub-
missão à monarquia do episcopado francês (para as décadas
e séculos futuros), a Igreja da França teria se separado defi-
nitivamente de Roma com base na antiga ideologia galica-
na. Do ponto de vista da história constitucional, tratava-se de
dar uma nova forma ao dualismo cristão em relação ao es-
quema, já superado após o fracasso da ilusão conciliarista, do
dualismo institucional entre o papado e o império. O concí-
lio de Trento pode concluir-se positivamente (as primeiras
duas fases, 1545-1547 e 1551-1552, são interlocutórias), pois,
em 1562-1563, encontra-se um acordo de compromisso, em
grande parte por mérito do presidente da assembléia cardeal,
Giovanni Morone, entre o papado, a França e a Espanha so-
bre o programa de reforma da disciplina eclesiástica e do
matrimônio. Apenas a decisão de ocupar-se exclusivamente
com a ordem como sacramento, afastando quase por com-
pleto o problema da jurisdição, tornou possível o acordo fi-
nal: qualquer definição sobre o poder episcopal e sobre a sua
relação com a autoridade política (longas listas, escritas pe-
los bispos, de impedimenta que dificultavam a ação pastoral
são colocadas de lado) teria comprometido definitivamente
o destino do concílio.

Certamente não podemos entrar aqui no mérito dos tra-
balhos conciliares, mas apresentaremos apenas três obser-
vações de caráter geral. A primeira é de que a própria com-
posição da assembléia conciliar revela a mudança ocorrida
na constituição da Igreja no século anterior. Quando o con-

6. A. Dusini, "L'episcopato nel decreto dogmatico sull'Ordine sacro del-
Ia XXIII sessione dei concilio di Trento", in 11 concilio di Trento e la riforma tri-
dentina, Roma, 1965, pp. 577-613.



296 UMA HISTÓRIA DA JUSTIÇA
A SOLUÇÃO CATÓLICO-TRIDENTINA 297

cílio de Trento tem início, não é mais uma assembléia da
cristandade, como aquelas da tarda Idade Média, em que as
nações eram representadas e exerciam seu papel preemi-
nente nos trabalhos, não apenas mediante os seus episco-
pados, mas também mediante as grandes corporações (os
cabidos das catedrais, as universidades etc.) e a participa-
ção ativa dos representantes dos príncipes. A assembléia
tridentina é composta apenas por eclesiásticos, bispos e re-
presentantes das ordens religiosas, assistidos por teólogos
e canonistas como técnicos; uma assembléia que o papado
consegue controlar, mesmo que com dificuldade e muito es-
forço, por meio dos cardeais-presidentes, delegados por ele,
e com outros meios. Os representantes dos príncipes, que no
século anterior, com o nascimento da moderna diplomacia,
viram sua função de embaixadores ser determinada, não par-
ticipam da assembléia. Certamente são capazes de condicio-
nar os trabalhos e influir em alto grau os bispos das dioceses
territorialmente submetidas, mas, de certo modo, são vistos
como um corpo estranho ou, pelo menos, não integrado,
conforme também testemunham os observadores contem-
porâneos'. Em síntese, pode-se dizer que a composição da
assembléia, que se apresenta como sendo eclesiástica, para-
lela e distinta da organização política e do Estado, represen-
ta a primeira novidade da adequação do concílio de Trento
ao moderno: o dualismo se desloca da concorrência entre os
ordenamentos à concorrência de duas ordens diversas den-
tro de um único esquema territorial já dominado pelo Esta-
do: a ordem clerical tenta afirmar o princípio da cura anima-
rum, o princípio pastoral, não apenas como uma correção
dos abusos medievais (a falta de residência, a inaptidão dos
bispos etc.), mas como fundamento de uma jurisdição de
novo tipo.

7. G. R. Evans, "The Question of Deception: the Hostile Reception of the

Council of Trent in Early Anglican and Continental Protestants Circles and its

Ecumenical Implications", in Annuarium Historiae Conciliorum, 24 (1992), p.

391, com a reflexão do bispo de Salisbury sobre Trento, "where princes and

ambassadors were contemned".

A segunda observação é de que essa distinção acentua-
da entre a ordem clerical e a ordem política muda a relação
entre o episcopado e o papado, não na elaboração eclesioló-
gica que ainda precisará de alguns séculos para chegar às
definições do concilio Vaticano 1 sobre o primado pontifício,
mas na realidade concreta. A discussão que caracterizou de
modo dramático a última fase do concilio, aquela sobre a
instituição divina do episcopado (no plano dogmático) e so-
bre a obrigação de residência dos bispos (no plano da refor-
ma: se a residência era obrigação de direito divino ou sim-
plesmente de direito canônico positivo), conclui-se com a
vitória substancial da tese pontifícia nos cânones da sessão
XXIII, em que se reconhece a sucessão apostólica dos bispos
e a sua superioridade em relação aos sacerdotes, mas sub-
mete-se à decretação dos pontífices a estrutura episcopal da
Igreja, com a possibilidade de conceder poderes aos bispos
como "delegados" da Sé apostólica e com a decisão de con-
siderar a obrigação de residência não como sendo de direito
divino, mas simplesmente de direito humano (e, portanto,
dispensável por parte do papa). Isso produz dentro da Igreja
romana o desenvolvimento de um processo de afirmação da
soberania e do direito positivo perfeitamente paralelo àque-
le que ocorre em campo político com a afirmação da sobe-
rania da lei positiva do soberano em relação aos fura immu-
tabilia, às leis fundamentais do Estado. É esse acordo sub-
terrâneo - no reconhecimento da vitória do direito positivo
nas respectivas esferas, política e religiosa - que talvez abra
caminho a outros mais conhecidos e visíveis sobre as refor-
mas disciplinares e à conclusão positiva do concilio.

Uma terceira observação diz respeito ao caso do projeto
de decreto, chamado de "reforma dos príncipes", discutido
por muito tempo em várias elaborações durante o último ano
do concilio e aprovado nos últimos dias, em dezembro de
1563: considerava-se natural, por parte da maioria dos bis-
pos, que, uma vez realizada a reforma eclesiástica, o concílio
tivesse de se pronunciar sobre a reforma da política. O exame
das várias redações do projeto é muito significativo para per-
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cebermos a gradual renúncia do papado a exigir dos prínci-
pes a coincidência entre a profissão de fé e a legitimidade
do exercício do poder político. Na redação final, devido à
violenta oposição dos representantes das potências secula-
res, não se fala mais de um juramento de fidelidade, de uma
promissio fidei por parte dos príncipes como, ao contrário,
exigia-se nas primeiras redações8.O concilio pode concluir-
se graças à renúncia definitiva à restauração de um ordena-
mento unitário, e chega-se a um acordo na formação de duas
obediências paralelas, a política e a religiosa , unidas por um
pacto de conveniências recíprocas , mas fundamentalmente
num sistema dualista. O problema que assim surge desde a
conclusão do concilio é o da definição dos dois respectivos
âmbitos de jurisdição, problema esse que ocupará todos os
séculos posteriores.

2.O concílio de Trento e o direito canônico

A historiografia tradicional esclarece a ação da Igreja
tridentina como destinada a defender, contra a ofensiva do
Estado moderno , os antigos privilégios do foro eclesiástico,
as imunidades reais e pessoais do clero etc .: há muita ver-
dade em tudo isso, mas também existem dimensões mais
profundas . Uma primeira constatação , que pode derivar de
alusões anteriores , é de que a Igreja também percorre um
caminho, paralelo àquele do Estado, de positivização das
normas: o ius publicum ecclesiasticum da Idade Moderna, nas
suas formulações diversas e opostas, de derivação pontifícia
ou estatal, é totalmente diferente do direito canônico clássi-
co. Em segundo lugar, pode -se observar o fato de que a Igre-
ja católica, excluída a possibilidade de regular juridicamente
a vida social (exceto o instituto matrimonial, que permane-
cerá como uma última fronteira em que a Igreja conservou
um controle jurídico até os nossos dias), exerce uma grande

8. P. Prodi, Il sacramento de] potere, cit., pp . 314-7.
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reconversão para desenvolver o controle dos comportamen-
tos não mais no plano do direito, mas naquele da ética. A
Igreja tende a transferir toda a sua jurisdição para o foro in-
terno, para o foro da consciência , construindo, com o desen-
volvimento da confissão e o fortalecimento do seu caráter de
tribunal, com a teologia prática e moral e com as elaborações
da casuística, um sistema completo de normas e alternativo
àquele estatal, mas também àquele canônico . A esse respei-
to, voltaremos no próximo capítulo. Todavia , aqui se faz ne-
cessário lembrar que essas novidades possuem suas raízes
no concilio tridentino; a vida do cristão comum provém qua-
se por completo (exceto o direito matrimonial) do direito ca-
nônico, que praticamente se toma apenas uma disciplina da
ordem clerical . Sendo assim, é importante retomar o proble-
ma desde as suas raízes : o que acontece com o direito ca-
nônico no concilio de Trento e no resultado de sua realiza-
ção pela Igreja romana ? É o que tentaremos sintetizar nesta
e na próxima seção, com base em trabalhos anteriores: por
questões de brevidade, sinto-me obrigado a remeter a eles,
que oferecem motivações mais amplas e referências relativas
à documentação9.

Uma primeira novidade é constituída pelo fato de que
os decretos conciliares de reforma se apresentam como um
conjunto de normas totalmente desvinculado do esquema
dos livros das coleções do Corpus iuris canonici . Nas décadas
anteriores, os decretos pontifícios de reforma da cúria roma-
na e da disciplina eclesiástica sempre foram projetados como
modificações da legislação precedente: renovam -se e deter-
minam-se as leis anteriores , exacerbam -se as penas para os
comportamentos escandalosos, moderam-se as concessões
de dispensas e de isenções por parte da autoridade eclesiás-

9. P. Prodi, "Note sulla genesi del diritto nella Chiesa post -tridentina",

in La legge e il vangelo, organizado pelo Instituto de ciências religiosas de Bolo-

nha, Brescia, 1972, pp. 191-233; id., " I1 concilio di Trento e il diritto cononico",

in I1 concilio di Trento alia vigilia del terzo millennio, organizado por G. Alberigo

e I. Rogger, Brescia, 1997, pp. 267-85.
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tica, mas o direito vigente permanece o das Decretais. Já
mencionamos no quarto capítulo que mesmo o texto do mais
conhecido e mais amplo projeto de reforma católica, o Libel-
lus ad Leonem X dos camaldulenses Paolo Giustiniani e Pie-
tro Querini, divide a doutrina cristã em apenas duas partes:
aquela relativa à teologia, que é a ciência do ser, e aquela do
direito canônico, que é a ciência do dever-ser10. Em poucas
décadas, tudo parece ter mudado, e o direito canônico deixa
de se assemelhar à "ciência do dever-ser" do cristão. Não
sem uma influência indireta da elaboração da disciplina nas
novas Igrejas evangélicas e reformadas, definem-se normas
de comportamento sobretudo na administração dos sacra-
mentos, muito próximas das ordenanças eclesiásticas. A evo-
lução será completada logo após a conclusão do concílio com
a promulgação do Catechismo de Pio V, em que se apresenta
uma síntese totalmente nova, embora já presente de modo
implícito nos manuais para confessores da tarda Idade Mé-
dia: o conhecimento do cristão sobre as normas de fé funde-
se com as indicações de comportamento sobre a vida cristã.
A promulgação do Breviario e do Messale e, mais tarde, do
Rituale romanum, visaram a disciplinar, de modo uniforme, o
culto e a liturgia, segundo o que foi amplamente estudado`
garantindo a seriedade e a uniformidade em função da uni-
versalidade da Igreja romana; por outro lado, também tive-
ram a conseqüência importante de subtrair à legislação ca-
nônica grande parte do seu território.

Um segundo elemento é constituído pelo fato de que,
nos decretos do concilio, as deliberações dogmáticas são di-
vididas rigidamente - pela primeira vez na história dos con-
cílios da Igreja da antiguidade em diante - pelos decretos
disciplinares, que são justamente definidos como "de refor-
matione". Não se trata de um detalhe puramente formal.

10. Ver supra, p. 190.
11. G. Maron, "Die nachtridentinische Kodifikationsarbeit in ihrer Be-

deutung für die katholische Konfessionalisierung", in Die katholische Konfes-
sionalisierung, cit., pp. 104-24.

i

Não se legifera mais para a respublica christiana, mas para
uma Igreja que, conforme foi dito de modo explícito em al-
guns projetos de reforma, imediatamente anteriores ao con-
cilio, assume ela própria a conotação de respublica no sentido
especificamente aristotélico do termo. A impossibilidade de
modificação concerne à parte dogmática, enquanto a parte
disciplinar assume cada vez mais o caráter positivo da lei em
sentido moderno, como ato modificável por parte da supre-
ma autoridade eclesiástica, na medida em que não contra-
diz o imutável direito divino. Essas contradições subjazem a
todos os debates conciliares sobre a reforma, que ocorreram
de 1545 a 1563: limitar-se a fortalecer a antiga legislação ou
construir uma proposta orgânica e nova. Resta o fato de que
a assembléia conciliar não faz nenhuma escolha decisiva e
se move de modo empírico, seguindo a própria ordem dos
trabalhos, reformando os antigos cânones e introduzindo
novas disposições, sem a possibilidade de produzir uma le-
gislação orgânica. O que é aceito e seguido na prática é o
princípio da variação histórica das leis humanas eclesiásti-
cas, bastante distintas, mesmo formalmente, das definições
dogmáticas. Nos últimos meses dos debates, é solicitada pela
maioria uma revisão e uma integração orgânica de toda a le-
gislação canônica, mas sem sucesso: na concitação dos dias
conclusivos, enquanto se decide submeter as deliberações à
aprovação do papa, a assembléia propõe que o próprio pon-
tífice, diante de dificuldades emergentes, proceda à con-
sulta das Igrejas locais interessadas ou à convocação de um
novo concílio geral.

O destino dos decretos tridentinos é decidido de modo
totalmente diferente nos primeiros meses do pós-concílio,
antes da promulgação da bula de aprovação papal Benedic-
tus Deus, datada de 26 de janeiro de 1564, mas, na realidade,
promulgada no mês de junho do mesmo ano. Em primeiro
lugar, pensa-se numa edição de todas as deliberações do
concilio, que compreenderia tanto as constituições dogmá-
ticas quanto os decretos de reforma. Em segundo lugar, proí-
be-se a publicação, já projetada, dos atos redigidos pelo se-
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cretário oficial da assembléia, Ângelo Massarelli, para evi-
tar a possibilidade de interpretações diversas e divergen-
tes com base nas discussões conciliares. Em terceiro lugar,
na congregação de cardeais constituída para esse fim e co-
nhecida como "Sacra Congregatio Concilii Tridentini in-
terpretum", o pontífice reserva-se toda a matéria relativa aos
cânones disciplinares e à sua interpretação, além da solução
dos casos que surgem da sua aplicação concreta. Enquanto
as constituições dogmáticas,iniciam, com as primeiras edi-
ções, a sua viagem dentro da Igreja católica e do pensamen-
to teológico, viagem essa que levará à "Professio fidei triden-
tina" e ao Catechismo, para os decretos disciplinares, reali-
za-se um bloco total das decisões, bloco que submete todo
problema individual nascente da sua aplicação ao julgamen-
to de Roma.

3.O declínio do direito canônico

A separação dos decretos tridentinos da legislação ca-
nônica anterior e a reserva à Congregação do concílio, cria-
da para dirigir sua realização efetiva, de toda decisão sobre
a sua interpretação possuem um efeito explosivo em todo o
sistema jurídico da Igreja, seja no plano do ordenamento,
do sistema das normas, seja no plano judiciário da admi-
nistração concreta do direito, do foro. Não podemos aqui
entrar na história da Congregação do concilio e das outras
congregações romanas que surgem nas décadas pós-triden-
tinas e que encontram sua organização definitiva, destinada
a durar quase que inalterada até o século XX, na reforma da
cúria romana de Sisto V, em 158872. Certamente, a história

12. A referência global faz-se ao conhecido manual de N. Del Re, La

curia romana. Lineamenti storico-giuridici, cit. Ver também o volume XV/1 da His-

toire du droit et des institutions de 1'Église en Occident, cit., Paris, 1990: Ch. Lefeb-

vre, M. Pacaut e L. Chevailler, "Les sources du droit et Ia seconde centralisa-

tion romaine".
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da centralização romana ainda deve ser questionada, embo-
ra muitos percursos já tenham sido descobertos; interessa-
nos apenas observar, sem podermos entrar no exame dos
estudos existentes, que a interpretação tradicional feita pelos
historiadores do direito canônico a esse processo é muito
limitada ao aspecto da centralização burocrática e adminis-
trativa e não leva em conta as transformações mais profundas
que ele carrega consigo. Estudos recentes demonstraram que,
por trás da metamorfose da documentação relativa à cúria
romana na era pós-tridentina, também se encontram pro-
blemas de grande relevância para a história institucional da
Igreja: os 6219 volumes dos registros papais entre 1561 e
1908, por exemplo, demonstram que, no nível dos atos su-
premos, promulgados pessoalmente pelo papa, desaparece
toda diferença entre poder espiritual e poder temporal, entre
jurisdição e graça, embora sejam teoricamente distintas as
várias competências do pontífice13. Nesse sentido, porém, é
importante lembrar que as sentenças da Congregação do
concilio, contrariamente às decisões da Rota e à práxis nor-
mal de todos os tribunais segundo o tradicional processo ro-
mano-canônico, nunca foram divulgadas publicamente. A
proibição absoluta de glosas, comentários e de uma jurispru-
dência interpretativa dos decretos conciliares, imposta por
Pio 1V, será rigidamente mantida durante todo o século se-
guinte. A justificativa dos canonistas curiais será a de que isso
era feito para impedir o relaxamento da reforma e para salvar
a homogeneidade da sua aplicação.

Na verdade, esse bloco conduz a algumas conseqüên-
cias graves e, em primeiro lugar, do ponto de vista do mé-
todo, à desnaturação do direito canônico como ciência. A
impossibilidade de publicar comentários e glosas aos câno-
nes tridentinos e de manter cursos universitários sobre eles

13. O. Poncet, "Secrétairerie des brefs, papauté et curte romaine. Play-

doyer pour une édition", in Mélanges de l'École Française de Rome, 108 (1996),

pp. 381-401 (com ampla bibliografia atualizada sobre a cúria romana pós-tri-
dentina).
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vai contra o princípio da "sabedoria jurídica" em que se
apoiava toda a estrutura do direito canônico clássico: a disci-
plina eclesiástica se distancia da ciência do direito. Na facul-
dade de direito, mesmo no Estado pontifício, continua-se a
ensinar o direito canônico no antigo esquema do Decreto
e das Decretais, sem que o novo direito tridentino entre no
circuito da reflexão jurídica. A ciência canonista perde a sua
função fundamental de geradora do direito; a concordia dis-

cordantium canonum, razão de ser do direito canônico medie-
val, é impossibilitada pela proibição de glosas e comentários
e pela exclusão dos cânones tridentinos do ensino universi-
tário. Também fracassam todos os projetos de uma elabora-
ção sistemática do direito canônico, no que se refere ao es-
quema do que havia ocorrido e estava ocorrendo com o di-
reito civil: as tentativas feitas por juristas respeitados, como
Marco Antonio Cucchi ou Giovan Paolo Lancellotti, com a
compilação de volumes sistemáticos de Institutiones, não saem
da esfera privada, não obtêm nenhum reconhecimento pú-
blico e caem no vazio, enquanto os poderosos tratados do
século posterior ou seguem a carcaça cada vez mais vazia das
Decretais, ou se tomam coletâneas ligadas unicamente à prá-
xis das congregações e dos tribunais romanos.

Uma segunda conseqüência é a completa ruptura entre
o direito canônico clássico e o novo direito tridentino-pon-
tificio. Em 1564, fora projetada a redação de um novo livro
a ser acrescentado ao Corpus iuris canonici (após a última
coletânea das Decretais, chamadas de. Extravagantes), com

o título de Constitutiones Pii IV ex concilio Tridentino, que, se-
gundo o antigo costume, devia ser enviado aos doutores e
estudantes da Universidade de Bolonha. No entanto, tal ini-
ciativa é interrompida tão logo surge. Ugo Buoncompagni,
um canonista que, em 1564, havia colaborado como espe-
cialista com essa tentativa, ao se tornar pontífice (Gregó-
rio XIII), dedica grande atenção à revisão do direito canô-
nico clássico, promovendo a edição do Corpus iuri canonici,
que é promulgado oficialmente em 1582, por obra dos cor-
rectores romani. Antes disso, ninguém nunca reconhecera
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oficialmente a coletânea dos textos legislativos do direito
canônico enquanto tal: o que é paradoxal é que, mesmo sur-
gindo nas intenções como sistematização do direito vigen-
te, essa coletânea exclui o novo direito tridentino e toma-se
uma operação mais filológica e histórica do que jurídica.
Mesmo os trabalhos efetuados sob o comando de Sisto V e
Clemente VIII para a coletânea de textos legislativos poste-
riores ao Coreus e que se concluem em 1598, com a publica-
ção do chamado Liber septimus decretalium Clementis VIII, não
tiveram nenhuma eficácia: essa coletânea nunca recebeu a
aprovação pontifícia, nunca foi promulgada oficialmente,
tampouco divulgada, pois nela estavam inseridos os decretos
do concilio que inevitavelmente se transformariam em obje-
to de glosas e comentários contra a constituição de Pio IV.

Uma terceira conseqüência é a ruptura definitiva entre
o direito canônico e a teologia. No plano teórico, o processo
havia começado, conforme vimos, séculos antes, mas, no
plano da práxis, a novidade é grande e corre paralelamente
ao processo de positivização da lei canônica, fazendo com
que todo problema referente à fé e à salvação seja excluído
de um universo normativo, que é reduzido à "disciplina ecle-
siástica" muito antes que a própria expressão "direito eclesiás-
tico" se difundisse em contextos históricos diferentes. O direi-
to canônico da Igreja tridentina se identifica, paralelamente
ao que vimos ocorrer nas Igrejas surgidas com a Reforma,
na police ecclésiastique e deve ser estudado na sua realidade
concreta, conforme escreverá, por volta do final do século
XVII, no prefácio à sua célebre obra Ancienne et nouvelle dis-
cipline de 1'Eglise, o oratoriano Louis Thomassin: "Lã fois ne
change point, et elle est Ia même durant tous les siècles; mais
sã discipline change assez souvent, et elle éprouve dans Ia
suite des années des révolutions continuelles. Lã police de
l'Église a donc sã jeunesse et sã vieillesse, le temps de ses
progrès et celui de ses pertes..."14 ["A fé não muda, ela é a

14. L. Thomassin, Ancienne et nouvelle discipline de 1'Église, cit ., tomo 1,
p. XXVIII.
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mesma em todos os séculos; mas sua disciplina muda com
bastante freqüência e, com o passar dos anos, ela passa por
revoluções contínuas. A polícia da Igreja tem, portanto, sua
juventude e sua velhice, o tempo de seu progresso e o de
suas perdas..."].

Uma quarta conseqüência, particularmente importan-
te para a questão do foro, é a identificação num só órgão (a
Congregação do concilio, mas isso também diz respeito ao
sistema das congregações da cúria romana em seu conjun-
to) do poder legislativo com o poder de jurisdição, em con-
traste com toda a lógica do direito canônico clássico: depois
de Trento, nasce um conceito amplo de "jurisdição", que ain-
da hoje provoca uma grande confusão, unificando realidades
jurídicas diversas, como o poder legislativo, o judiciário, o
administrativo e o poder das "chaves"15. A proibição de pu-
blicar ou difundir, por qualquer meio, as decisões da Con-
gregação torna impossível a referência a decisões anteriores
e, portanto, a formação de uma práxis jurisprudencial. Mas
a isso se acrescenta o fato de que, com suas interpretações,
a Congregação cria com a sua sentença uma norma que ela
mesma pode mudar a seu bel-prazer, sem nenhum contro-
le externo. O processo de concentração da soberania desen-
volve-se, assim, no governo espiritual da Igreja, sem abrir-se
ao processo de modernização, que ocorre por meio da orga-
nização dos grandes tribunais seculares do antigo regime (in-
clusive na própria cúria pontifícia com a atividade da Rota
romana), com a publicação das sentenças e a sua elabora-
ção na ciência jurídica, passo indispensável no caminho que
mais tarde levará às codificações16

15. A esse respeito, é fundamental o ensaio de G. Fransen, "Jurisdiction

et pouvoir législatif", in Acta conventus internationalís canonistarum (Roma,

maio de 1968), Cidade do Vaticano, 1970, pp. 212-20: a ampliação do signifi-

cado do termo "jurisdição", chegando a compreender o poder legislativo, não

pertence à tradição canonista, é introduzida apenas depois de Trento e mes-

mo hoje não pode ser defendida.

16. Grandi tribunali e Rote nell'Italia di Antico regime, organizado por M.

Sbriccoli e A. Bettoni, Milão, 1993.
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Sendo assim, o concilio de Trento constitui um divisor de
águas entre duas épocas diversas: não pode ser comparado
com o direito anterior porque não propõe um universo nor-
mativo que una o ser ao dever-ser, que mantenha a união
entre a teologia e o direito canônico; não pode ser compa-
rado com o direito pontifício posterior, que aceita essa sepa-
ração e se reduz à disciplina eclesiástica. De todo modo, é
preciso fazer uma distinção nítida entre as deliberações do
concilio e a sua realização, na qual emergem aquelas carac-
terísticas de positivização e de nominalismo da norma - em
conexão com a elaboração de uma concepção da Igreja como
"sociedade perfeita" e paralela àquela do Estado -, que fun-
daram as bases de uma degeneração "nefasta" do direito ca-
nônico, da sua transformação num conjunto de normas "for-
mal e extrínseco", baseado apenas na lei positiva e na sua
aplicação literal nos séculos posteriores`. A esse respeito,
devemos nos limitar a alguns vestígios das conseqüências
dessa metamorfose do direito canônico, provocada pela cen-
tralização tridentina, no plano do foro, naquele interno da
penitência, na justiça episcopal e na própria cúria romana.

4.O foro penitenciai : a confissão tridentina

A tarefa a que me proponho - é necessário repetir mais
uma vez, sobretudo no que concerne a esse tema - não é a
de examinar o conteúdo dos decretos e dos cânones do
concilio de Trento sobre o sacramento da penitência de um
ponto de vista teológico-dogmático, nem a de ilustrar sua
aplicação na vida da Igreja e na função social de discipli-
namento do homem moderno: tanto para um quanto para
outro aspecto, foram publicadas monografias e ensaios de
grande interesse, aos quais podemos remeter e sobre os

17. Cf. G. Fransen, "L'application des décrets du Conde de Trente. Les
débuts d'un nominalisme canonique", in L'Année canonique, 27 (1983), pp. 5-16.
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quais ainda ferve alguma discussão18. O que nos interessa é
inserir esse tema no problema mais geral do forum, enfocar
o aspecto relativo ao juízo, à administração da justiça: acre-
dita-se que a falta de consideração do aspecto histórico-ju-
rídico possa conduzir a equívocos relevantes. Paradoxalmen-
te, chegou-se a exprimir juízos contraditórios entre si, mas
igualmente válidos: o concilio de Trento não mudou em
nada a teoria e a práxis da confissão da tarda Idade Média;
ele mudou radicalmente uma e outra. Sendo assim, o pri-
meiro ponto a ser considerado é que nos encontramos dian-
te de um problema que não pode ser separado do contexto
do direito canônico medieval, de um lado, e do contexto do
processo de confessionalização, de outro: certamente pode-
mos considerá-lo como um obstáculo no árduo caminho em
direção à liberdade de consciência, ou podemos considerá-lo
dentro de uma história da espiritualidade e da devoção, mas
sem nos esquecermos do que foi dito a respeito da relação
com o poder (em todas as suas manifestações, não apenas
aquele eclesiástico), no início da Idade Moderna. Por essa
razão, preferiu-se inserir no título desta seção a expressão
tribunal ou foro penitencial, e não tribunal da consciência,
para distinguir dois aspectos que, naquela época, não podem
ser completamente justapostos, mesmo no interior do mun-
do católico.

Se há algo válido nos vestígios seguidos até o momento,
parece evidente que é a necessidade de inserir o problema
do foro no processo de confessionalização: não para negar
a novidade da proposta de Lutero e, sobretudo, da sua pri-

meira tese, que refere a penitência à esfera interior, a toda
a vida do homem, e não a um momento particular, à peni-
tência como sacramento, mas porque tanto Lutero quanto
os outros reformadores não negaram a necessidade de unir
essa esfera interior ao problema da disciplina eclesiástica,
de um lado, e às exigências do nascente Estado moderno,
de outro. No que se refere à penitência, o caminho percorri-
do pelo concílio de Trento, de certo modo paralelo, parece es-
tar inserido nesse processo de confessionalização: sua parti-
cularidade consiste na tentativa de contrastar o processo de
fusão em nível estatal do poder político com o religioso, sal-
vando o máximo possível a alma e a organização universal da
Igreja, defendendo junto com o poder de magistério tam-
bém o poder de jurisdição. Isso não teria sido possível sem
uma união do foro interno com o foro externo, sem um juízo
da Igreja sobre o pecado, sem, portanto, a confissão detalha-
da das culpas e a imposição de uma reparação adequada. É
essa a contestação que o cardeal Gasparo Contarini dirige à
doutrina luterana da penitência: do mesmo modo como a
absolvição de um pecador homicida não o exime da pena
prevista pelas leis civis, no tribunal da penitência deve ser
possível infligir ao pecador uma pena pela infração que ele
cometeu contra o direito divino e natural`. Isso também é ne-
cessário para a conservação da disciplina na Igreja. Vale lem-
brar a frase contida num memorial de reforma, apresentado
por Johann Eck ao papa Adriano VI, em 1523: "cum confes-
sio sit nervus disciplinae christianae", mas o memorial conti-
nua da seguinte forma: se não for possível aplicar o concilio

18. Do ponto de vista da análise dos decretos tridentinos: A. Duval, Des
sacrements au concile de Trente, cit., pp. 151-222; J. Bernhard, "La pénitence", in
Histoire du droit et des institutions..., cit., XIV, Paris, 1989, pp. 157-83. Para a

prática da confissão pós-tridentina, além das obras gerais já citadas de Jean

Delumeau e John Bossy, ver, para a Alemanha, W. D. Myers, Poor, Sinning
Fo1k. Confession and Conscience, cit.; para a Itália (numa ampla e fascinante

composição sobre o concilio de Trento), A. Prosperi, Tribunali delia coscienza.
Inquisitori, confessora, missionari, Turim, 1996.

19. G. Contarini, Gegenreformatorische Schriften (1530 c.-1542), organiza-
do por F. Hünermann, Münster, 1923, p. 12: "Quemadmodum ergo non est
dicendum homicidam, qui contritus est et a sacerdote absolutus ac propterea
Deo reconciliatus neque obnoxius amplius gehennae, absolutum etiam esse a
poena, quam iubet lex civilis, neque debere civitati poenas homicidii perpetra-
ti dare, quoniam Deo reconciliatus neque amplius reus aeterni supplicii, sic
etiam non est negandum hunc homicidam Deo reconciliatum remanere ad-
huc obnoxium poenae, quae ei luenda est, quod egerit contra ordinem ratio-
nis et legem naturalem."
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Lateranense IV, que se faça pelo menos com que o confes-
sor, que não é o "sacerdos proprius" dos penitentes, entre-
gue ao pároco, enquanto titular da jurisdição, a ficha dos
confessados. Na minha opinião, é justamente o conceito de
disciplina que constitui nesse período e ainda com os padres
conciliares tridentinos - mas, por outro lado, em toda a so-
ciedade cristã, tanto católica quanto reformada - uma pala-
vra ambígua que, de um lado, refere-se ao homem cristão,
o miles erasmiano, e, de outro, ao povo cristão enquanto tal
no seu comportamento social`.

No decreto sobre a penitência, promulgado na sessão
XIV, de 25 de novembro de 1551, o concilio de Trento subs-
tancialmente só confirma, de modo solene, o decreto do
concílio Lateranense 1V, de 1215, sobre a obrigação da con-
fissão anual ao sacerdote, com a enumeração detalhada dos
pecados graves, mesmo de pensamento, e das circunstâncias,
e reforça, contra as afirmações dos reformados, o seu esta-
tuto de sacramento de direito divino, cuja matéria se cons-
titui da contrição (ou seja, da dor pelo pecado cometido e da
vontade de não mais pecar), da confissão e da satisfactio21.
O arrependimento necessário também pode consistir numa

contrição imperfeita "quae attritio dicitur", ou seja, na aver-
são pelo pecado, não tanto como ofensa a Deus, mas sobre-
tudo pelo temor à pena, contanto que subsista a vontade de
não cometê -lo no futuro . As novas ênfases em relação à tra-
dição dos séc los anteriores , que aqui merecem ser mencio-
nadas, são as : uma em positivo e outra em negativo, ou
seja, uma que é acrescentada pelos padres conciliares e outra
que é omitida. É acrescentada de maneira muito mais clara
do que no passado a declaração sobre o caráter da absolvi-
ção (ou não-absolvição) como verdadeiro "actus iudicialis",
ressaltando a qualidade do sacerdote - confessor como juiz:
com sua sentença, ele cria "direito" com base no poder das
chaves, transmitido por Cristo à Igreja; a absolvição não é
simplesmente um ato de ministério , como a pregação do
Evangelho ou uma declaração da remissão ocorrida, mas
uma sentença pronunciada em nome de Deus22 . A omissão
diz respeito à fórmula "próprio sacerdoti", fundamental no
cânone 21 do concilio Lateranense IV: não se indica a obri-
gação de confissão ao próprio pároco. Em outras palavras, a
paróquia - que também é muito apreciada pelo concilio de
Trento por outros aspectos23 - não representa mais a unidade
de base da jurisdição eclesiástica . Isso não impede que o

20. A. Duval, Des sacrements..., cit., p. 153, citação retomada por A. Pros-
peri (Tribunali della coscienza, cit., p. 266), que, no entanto, confere-lhe uma
interpretação diferente, contrapondo um conceito de disciplina humanista e

individual de Johann Eck à concepção posterior da disciplina dos padres tri-

dentinos. Na verdade, creio ter de discordar de Prosperi a esse respeito, pois o

memorial de Eck, ao propor a obrigação do registro da confissão realizada por

parte do pároco, ressalta sua qualificação de instrumento de controle social

como nem mesmo os padres tridentinos chegarão a propor: "Cum confessio

sit nervus christianae disciplinae et constitutio Lateranensis concilii non pos-

sit executioni mandari, maxime hoc periculoso tempore, quo Ludderanus et

alii confessionem perverso errore iudicarunt non necessariam, ideo constitue-

retur in synodo accedente auctoritate vicarii SDNri, ut ex privilegio audientes

confessionem nomina confitentium in scheda pastori loci consignent, ut pos-

sit agnoscere vultum pecoris sui, sicut in aliquibus locis alioquin libenter so-
lent facere" (Acta reformationis catholicae ecclesiam Germaniae concernentia sae-
culi XVI, I, organizado por G. Pfeilschifter, Regensburg, 1922, p. 122).

21. Conciliorum oecumenicorum decreta, cit., pp. 703-13 (9 capítulos de
doutrina e 15 cânones de condenação).

22. A. Duval, Des sacrements, cit., pp. 203-8, em que se ilustra, por meio
das discussões conciliares, a consciência dessa inserção. O caráter jurídico da

confissão é delineado já no capítulo 2, em que se fala da diferença entre o ba-

tismo e a penitência: "baptismi ministrum iudicem esse non oportere, cum ec-

clesia in neminem iudicium exerceat, qui non prius in ipsam per baptismi ia-

nuam non fuerit ingressus". Essa diferença é retomada e elaborada no capítu-

lo 6, em que se fala do ministro da penitência: "Quamvis autem absolutio sa-

cerdotis alieni beneficii sit dispensatio, tamen non est nudum ministerium vel

annunciandi evangelium, vel declarandi remissa esse peccata, sed ad instar

actus iudicialis, quo ab ipso velut a iudice sententia pronunciatur", e reforça-

da drasticamente com a condenação contida no cânone 9: "Si quis dixerit, ab-

solutionem sacramentalem sacerdotis non esse actum iudicialem, sed nudum

ministerium pronunciandi et declarandi remissa essa peccata... anathema sit"
(Conciliorum oecumenicorum decreta, cit., pp. 704, 707 e 712).

23. R. Metz, "Le cadre territorial ou personnel de Ia paroisse d'après les
schémas du concile de Trente", in Liber amicorum Monseigneur Onclin. Thèmes
actueis de droit canonique et civil, Gembloux, 1976, pp. 1-22.
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sistema de registro, junto a toda paróquia, daqueles que não
cumpriam a obrigação da confissão anual, ou seja, dos peca-
dores públicos, difunda-se muito pormenorizadamente por
toda a era pós-tridentina. Conforme mencionamos anterior-
mente, esse sistema havia sido proposto novamente em 1523,
por Johann Eck, e foi seguido pelo bispo de Verona, Giovan
Matteo Giberti, nas suas constituições de 1542. A meu ver,
trata-se de um controle disciplinar importante para o disci-
plinamento social e que, segundo a tradição medieval do
procedimento infrajudiciário (ao qual já aludimos no tercei-
ro capítulo), ainda contém um caráter jurisdicional para a
composição dos litígios: percorrendo por entre as visitas pas-
torais e as outras fontes documentais eclesiásticas, descobre-
se que, numa grande quantidade de casos, o motivo do não-
cumprimento do preceito pascal é indicado nas "inimiza-
des", ou seja, na recusa a aceitar a pacificação entre famílias
ou facções em luta, vista como necessária e preliminar para
a absolvição e para a celebração da eucaristia24. Creio que se
possa encontrar outro exemplo da função social da confis-
são nos "desencargos de consciência" dos condenados à
morte: o pecador penitente que sobe ao patíbulo não se tor-
na delator de faltas alheias (como no caso das delações ao
Santo Ofício), mas pode ajudar a justiça e os terceiros que
eventualmente comprometeu arrependendo-se no foro in-
terno25. A meu ver, é necessário levar em conta esses proble-
mas quando se examina a relação entre foro interno e foro
externo, entre o plano jurídico e aquele religioso na práxis
pós-tridentina da confissão.

Certo é que, por volta do final do século XVI, verifica-se
uma mudança na práxis da confissão, mesmo em relação aos

24. O. Niccoli, "Rinuncia, pace, perdono. Rituali di pacificazione delia
prima età moderna", in Quaderni storici, 40 (1999), pp. 219-61.

25. M. P. Di Bella, La pura verità. Discarichi di coscienza intesi dai "Bian-
chi" (Palermo, 1541-1820), Palermo, 1999, p. 35: "Um antimodelo daqueles

existentes, como pudemos observar, que coloca o aflito definitivamente em

nível celeste, mas que também permite aos Bianchi pensar que podem aceder

graças às suas experiências, derivadas da boa direção da consciência alheia."

cânones tridentinos, mudança essa que prepara o nascimen-
to de um direito da consciência, separado da esfera do direi-
to positivo26. As ordens religiosas, particularmente as novas
que começam a se desenvolver, vêem ser reconhecido, dian-
te do clero secular, um pleno direito de existência dentro da
diocese: elas serão p grandes protagonistas, em todos os
sentidos, da confiss'o pós-tridentina como instrumento fun-
damental não apenas para o controle disciplinar, mas tam-
bém para a superação do sistema da violência e da vingança
privada, para o desenvolvimento de uma nova consciência
social e de uma nova espiritualidade. Por outro lado, os bis-
pos reservam-se um segundo nível de jurisdição por meio do
sistema dos casos reservados - ao qual retornaremos mais
adiante -, que vinha se desenvolvendo na tarda Idade Média
e que, naquele momento, parecia ser o único instrumento
possível para resolver os conflitos em nível inferior e para co-
locar a diocese no centro dessa nova jurisdição espiritual. To-
davia, nesse plano já estão presentes no debate conciliar as
preocupações e as tensões entre a elaboração episcopal de
grande parte da assembléia e a tendência centralizadora do
papado romano.

5.O foro episcopal

O problema dos casos reservados é tratado na mesma
sessão XIV e retomado na penúltima e na sessão XXIV, no
grande "decretum de reformatione", que se refere a todas as
grandes questões da organização e do governo das dioce-
ses. Certamente não é o caso aqui de retomarmos todo o
tema do ideal tridentino e da figura do bispo na nova visão
da cura animarum: há muitos anos, sob a orientação de Hu-
bert Jedin, lancei-me na exploração desse mundo e nas pes-
quisas sobre os episcopados pós-tridentinos, de modo para-

26. G. Romeo, Esorcisti, confessori e sessualità femminile ne11'età della Con-

troriforma, Florença, 1998, cap. IV, pp. 127-61.
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lelo e diferente de Gabriele Paleotti, em Bolonha, e de Cario
Borromeo, em Milão27. Tampouco é possível retomar o tema
surgido nas discussões tridentinas sobre a doutrina da ins-
tituição de "direito divino" do episcopado e das tensões

que se manifestam nos poderes dos bispos, no que se refe-
re à centralização papal, nos séculos posteriores até o sécu-
lo XVIII28. No que concerne a uma leitura puramente inter-
na das doutrinas eclesiológicas, nosso ponto de vista privi-
legia sua relação com a realidade histórica do momento: por
trás do complexo equilíbrio entre a defesa do corpo dos bis-
pos, como sucessores do colégio dos apóstolos, e o primado
romano, pode-se e deve-se perceber toda a tensão entre a
defesa do universalismo papal e a tendência à afirmação das
Igrejas nacionais. É óbvio que isso constitui o pano de fun-
do em que se movem essas breves indicações de percurso: a
confessionalização católica tem suas características de força
e de fraqueza justamente nessa situação mais complexa, em
que o episcopado deve acertar as contas com cada Estado
em que se encontra inserido (e com os quais mantém uma
relação mista de colaboração e desconfiança, com infinitas
variáveis segundo as épocas e os momentos) e, por outro
lado, com um papado que desconfia dos episcopados locais
porque estes estão demasiadamente sujeitos à chantagem
do poder político. Sendo assim, o papado tende a construir,
com base no próprio Estado territorial, a Igreja universal como
uma espécie de Estado não-territorial, mas "soberano", para
esquivar-se do abraço mortal das grandes potências.

O tema do foro episcopal durante a Idade Moderna ain-
da é, em grande parte, inexplorado, mas creio que possa ser-
vir no futuro para concretizar esses problemas que vão do
plano doutrinário ao plano mais concreto do funcionamen-

27. H. Jedin, Das Bischofsideal der katholischen Reformatíon, reimpr. em
trad. it., H. Jedin e G. Alberigo, I1 tipo ideale di vescovo secondo la Riforma Catto-
lica, Brescia, 1985.

28. G. Alberigo, Lo sviluppo delia dottrina sui poteri nella Chiesa universa-
le, Roma, 1964.
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to das instituições e, numa outra vertente , para mencionar

as tão numerosas pesquisas sobre a história social da Igreja
(conduzidas particularmente mediante as análises das visi-

tas pastorais) mais dentro de uma vida da diocese concebida
como organismo, na qual as visitas às Igrejas e às paróquias
representam não apenas uma fotografia da sociedade cris-

tã, mas também um insstmento de conhecimento e de go-

verno29 . Em síntese, o tema do foro episcopal coloca-se no
quadro de uma diocese que se situa entre dois pólos exter-
nos, aquele representado pelo papado e aquele representa-

do pela sociedade civil e política em que é inserida e que não
possui uma jurisdição claramente delegada, nem goza de uma

autonomia real' . Sem levar em conta os problemas mais ge-
rais da disciplina eclesiástica e da organização beneficial, o
que acontece com o tribunal episcopal, que na Idade Média
aplicava, na concorrência entre os ordenamentos, o direito
canônico comum e o direito local emergente dos sínodos e
dos concílios provinciais? A resposta que me parece mais ve-
rossímil ou, pelo menos, a pista que acredito possa ser segui-

da nas investigações - e que por enquanto verifiquei apenas

em interessantes pesquisas sobre a diocese de Siena31- é que,
após o concílio de Trento e paralelamente à tentativa de rea-

tivar a dinâmica do direito canônico , a dialética entre o direi-

to universal e o particular, baseando -se nas visitas pastorais,

nos sínodos diocesanos e nos concílios provinciais, inicia-se

outro processo , mais profundo e escondido, porém muito

29. C. Nubola, Conoscere pergovernare. La diocesi di Trento nella visita pas-

torale di Ludovico Madruzzo, Bolonha, 1995.
30. P. Prodi, "Tra centro e periferia: le istituzioni diocesane post-triden-

tine", in Cultura, religione e política nell'età di Angelo Maria Querini, Brescia,

1982, pp. 209-23.
31. O. Di Simplicio, Peccato, penitenza, perdono: Siena 1575-1800. La for-

mazione della coscienza nell'Italia moderna, Milão, 1994. Do mesmo autor: "La

giustizia ecclesiastica e il processo di civilizzazione", in La Toscana nell'età di

Cosimo III, organizado por F. Angiolini et alü, Florença, 1993, pp. 455-95; "Con-

fessionalizzazione e identità collettiva. Il caso italiano: Siena 1575-1800", in

Archiv für Reformationsgeschichte, 88 (1997), pp. 380-411.
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mais incisivo a longo prazo: aquele de exercer no foro peni-
tencial, externamente à legislação e à jurisdição positiva, civil
ou eclesiástica, o controle das consciências. Trata-se de uma
metamorfose que transforma lentamente as próprias estru-
turas da diocese. Junto à administração formal da justiça ecle-
siástica e ao tribunal episcopal, que limita cada vez mais sua
autoridade às causas mais especificamente eclesiásticas (ati-
nentes ao clero e aos benefícios eclesiásticos) e às causas ma-
trimoniais, nascem iniciativas cada vez mais orgânicas para
uma administração da justiça no foro penitencial, para uma
disciplina não-jurídica da consciência.

Tenho a impressão - e no estado atual dos estudos, não
é possível dizer outra coisa - de que, entre o final do século
XVI e a primeira metade do século XVII, exaure-se em gran-
de parte a atividade tradicional dos tribunais eclesiásticos
diocesanos, enquanto aumenta a importância do foro dioce-
sano, ampliado à esfera penitencial, como foro extrajudiciá-
rio em que se forma a nova disciplina cristã, paralela mas
autônoma em relação ao direito canônico tradicional`. Em
substância, tem-se um declínio bastante paralelo - nas dé-
cadas, se não nos anos - àquele das Church Courts anglicanas
(fenômeno bastante curioso e sobretudo interessante na his-
tória comparada da civilização), com a emergência como ele-
mento substitutivo não do controle comunitário puritano ou
presbiteriano, mas da confissão auricular. Essa tendência sur-
ge com muita clareza pelo menos no caso de Siena, em que
as denúncias pelo não-cumprimento do preceito da comu-
nhão pascal junto ao tribunal eclesiástico diminuem vertigi-
nosamente na segunda metade do século XVII, até quase se
extinguirem: o juiz, conforme já foi escrito, dá lugar, portan-

to, ao confessor` . A linha entre o controle religioso do pe-
cado e a perseguição do crime por parte da sociedade e do
Estado é contínua e sem interrupções , tanto nos países ca-
tólicos quanto nos èvagélicos, reformados ou anglicanos,
como em todo processo de confessionalização , mas a dire-
triz de percurso é diversa e divergente : nos países católicos,
ela passa por uma afirmação do foro penitencial, da confis-
são privada, que permanece sob o controle da Igreja, não
como lei em sentido jurídico, mas como norma moral, por-
tanto, com a possibilidade de um desdobramento do cristão,
do fiel- súdito. Certamente, isso não exclui que também se
afirme a tendência a uma fusão entre a justiça estatal e aque-
la eclesiástica, em esfera pública comum, nos países em que
a aliança entre o trono e o altar é mais forte : significativo é na
península ibérica o Edicto de pecados publicos, que o visitador
deveria proclamar em toda paróquia no início da visita: to-
dos aqueles que conhecem os pecados públicos (da blasfê-
mia à usura, aos pecados contra o sexto mandamento etc.)
devem denunciá - los, sob pena de excomunhão maior, den-
tro de nove dias a partir da proclamação do édito34. Não te-
nho informação sobre a realização efetiva dessa disposição
e creio que ainda sejam necessárias pesquisas mais pontuais,
embora na prática essa linha não tenha sido dominante. No
que concerne à Itália em particular, parece-me possível afir-
mar que essa prática não entrou realmente em vigor e que
restou uma distância bastante nítida entre o foro da penitên-
cia e a esfera pública: a fraqueza do Estado e a presença ma-
ciça da Igreja romana acima das Igrejas locais levam a um
dualismo que talvez se tome, de fato, uma das características
da nossa identidade coletiva num vínculo duplo.

32. A esse respeito, é oportuno examinar os manuais usados pelas cúrias
episcopais , como o de Francesco Monacelli , cujo título, a meu ver, exprime
essa nova fusão dos foros : Formularium legale practiicum fori ecclesiastici... opus
episcopis, vicariis generalibus, aliisque iurisdicionem quasi episcopalem exercenti-
bus; necnon confessariis, parochis, cancellariis , caeterisque in dicto foro versantiibus,
apprime utile ac necessarium , 2 vol., Venetiis, 1736.

33. O. Di Simplicio, "La costruzione delia moralità. Inquisizione, peni-
tenti e confessori nell'antico Stato senese. Un progetto di ricerca", in Fonti ec-

clesiastiche per Ia storia sociale e religiosa d'Europa: XV-XVIII secolo, organizado
por C. Nubola e A. Turchini, Bolonha, 1999, pp. 465-89.

34. Gomezius Bayo, Praxis ecclesiastica et saecularis in tres partes distribu-
ta, Lugduni, 1719, pp. 12-3.
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O novo direito diocesano deveria ter surgido, em pri-
meiro lugar, a partir dos sínodos e dos concílios provinciais.
Os motivos do enfraquecimento começam justamente nes-
se momento. Como se sabe, no decreto geral de reforma aci-
ma relembrado, o concilio de Trento previa o sínodo diocesa-
no, ou seja, a reunião anual do clero em assembléia, sob a
presidência do bispo, enquanto o concilio provincial, isto é,
a reunião dos bispos de uma região eclesiástica, presidida
pelo arcebispo ou metropolita, era realizada a cada três anos
como base não apenas de uma legislação, mas também de
uma jurisdição, segundo a tradição medieval. Na verdade,
essa dialética, esse intervalo entre o universal e o particular,
que havia constituído a vida do direito canônico no período
medieval`, parece faltar no período pós-tridentino, sob o
duplo estímulo do centralismo romano e da pressão do Es-
tado. Na realidade, a práxis do sínodo anual tem um reflo-
rescimento importante nas primeiras décadas que se seguem
à conclusão do concilio de Trento, pelo menos nas dioceses
em que governam bispos reformadores, mas entra num de-
clínio incessante e generalizado a partir do final do século,
mesmo quando personagens excepcionais conseguem fazer
com que esse instituto volte a progredir: a falta absoluta da
sua periodicidade não é um fato secundário, mas a demons-
tração de que não se atingiu o objetivo primário, previsto pelo
concilio, ou seja, a união da atividade legislativa com a verda-
deira atividade jurisdicional na vida das dioceses. Se limitados
a uma legislação cada vez mais repetitiva, sem uma verdadei-
ra autonomia do governo diocesano, os sínodos exaurem em
pouquíssimo tempo a sua função36. As normas relativas às
Igrejas, ao culto, aos sacramentos, à doutrina cristã e à mo-
ralidade pública em geral, após uma primeira fase criativa
de organização, são forçosamente sempre as mesmas (com

35. G. Le Bras, "Dialectique de l'universel et du particulier dans le droit
canon", in Annali di storia del diritto , 1 (1957), pp. 77-84.

36. P. Caiazza, "La prassi sinodale nel Seicento: un 'buco nero'?", in Ri-
cerche di storia sociale e religiosa , 51 (1997), pp. 61-109.

A SOLUÇÃO CATÓLICO-TRIDENTINA 319

variantes secundárias q ando há uma atenção particular aos
costumes locais) e repete durante anos e nas décadas se-
guintes sempre as mesmas prescrições em função das mes-
mas faltas: a freqüente celebração dos sínodos revelava-se,
assim, uma realização frustrante após o desaparecimento das
primeiras esperanças de uma reforma cristã da sociedade
como um todo. Isso já havia sido percebido pelos primeiros
grandes reformadores, como Carlo Borromeo, em Milão, e
Gabriele Paleotti, em Bolonha, que tentaram, de outro modo,
construir em torno do sínodo e dentro dele uma atividade
jurisdicional contínua, fazer do sínodo, enquanto reunião do
clero diocesano, a base da vida social da Igreja, uma institui-
ção em que os decretos episcopais representassem apenas
uma parte (não se devia nem mesmo promulgar novos de-
cretos se não fosse necessário) em relação à atividade juris-
dicional ou disciplinar em sentido mais amplo e contínuo. A
diocese era dividida em decanatos ou em vicariatos forâneos
que reagrupavam um determinado número de paróquias sob
a autoridade de um decano ou vicário forâneo; reuniões pe-
riódicas do clero do decanato ou vicariato eram dedicadas
ao exame da situação local e aos problemas relativos tanto
à disciplina do clero quanto à dos laicos, com a elaboração de
relatórios e propostas a serem apresentados à atenção da cúria
episcopal e ao exame do sínodo posterior: em reuniões men-
sais do clero de cada decanato ou vicariato, conforme aludi-
remos mais adiante, também se discutiam os casos de cons-
ciência para a preparação e a atualização dos confessores.

Mais tarde, a própria cúria episcopal muda completa-
mente sua natureza: o tribunal tradicional em sentido restrito
perde importância (nesse caso também temos uma limitação
em grande parte aos assuntos matrimoniais), enquanto se
afirmam, sob a coordenação do bispo ou do seu vigário (que
assume um papel cada vez mais central como técnico na ad-
ministração da justiça canônica), funções diversas que ante-
riormente não existiam: comissões de reforma para os vários
setores (freiras, regulares, liturgia, culto, doutrina cristã etc.) e
figuras novas, previstas pelo concilio de Trento, como o teó-
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logo ou o penitencieiro da catedral . O tribunal diocesano, em
sentido específico, perde cada vez mais importância den-
tro da cúria e a sua competência (destinada a ser dominada
pela concorrência do tribunal da Inquisição ) permanece li-
mitada a algumas intervenções nas matérias espirituais ge-
rais, inerentes à fé e aos costumes . Não há dúvida de que
esse delineamento exerce uma influência em toda a Europa
católica, sobretudo devido à figura exemplar de Carlo Bor-
romeo e à difusão das suas Acta Ecclesiae Mediolanensis, mas
apresenta elementos inquestionáveis de fraqueza em rela-
ção à compacidade da jurisdição que se encontra nos ter-
ritórios, sejam eles católicos, evangélicos e reformados ou
pertencentes às nações que se encontram além dos Alpes
italianos. Nesses territórios, o Estado se apresenta como a es-
trutura central da disciplina social e se apropria do monopó-
lio do poder coercitivo . Após anos de reflexões, viria o dese-
jo de inverter um pouco - mesmo que apenas como provo-
cação paradoxal - o lugar comum da influência negativa no
caráter italiano (supondo-se que ele exista ) da Contra-re-
forma: não foi a capa de chumbo do controle que favoreceu
a formação da hipocrisia ou os ambíguos comportamentos
nacionais do país, mas, ao contrário, a falta de uma coorde-
nação disciplinar muitas vezes produziu nos italianos o sen-
so de não se sentirem obrigados a responder realmente por
nenhum de seus próprios atos. Não há dúvida de que, mes-
mo na Itália, a intervenção do foro diocesano está relaciona-
da à presença, cada vez mais inoportuna, do Estado e da sua
justiça: as controvérsias de jurisdição que se abrem em Mi-
lão (exemplo para outros inúmeros momentos semelhantes
de tensão na Europa católica dos séculos posteriores) en-
tre Carlo Borromeo e o governo espa hol são resolvidas pelo
arcebispo com um ato de inteligência política e graças ao seu
relacionamento com Felipe II, que lhe permite conservar par-
te do seu poder. Todavia, o problema permanece sem solu-
ção: os "esbirros " do arcebispo e as prisões episcopais que
os bispos ainda reclamam como instrumento para a admi-
nistração da sua justiça tornam -se, pouco a pouco, institui-
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ções quase patéticas, que assustam muito pouco e que, mais
tarde, desaparecem sem deixar vestígios (mas seria bom sa-
ber algo mais a seu respeito). Quando o Estado é fraco, como
em muitas regiões da Itália (que constitui uma espécie de
"zona cinzenta"), esse vazio de jurisdição parece ser ocupa-
do pela Inquisição romana, não pelos bispos. O poder epis-
copal sofre, de fato, um ataque, mesmo dentro da própria
hierarquia eclesiástica, por parte das congregações e dos tri-
bunais romanos, aos quais aludiremos mais adiante: de todo
modo, porém, as principais razões de fraqueza parecem li-
gadas ao poder político local. Não podemos nos esquecer de
que a própria escolha dos candidatos ao episcopado é con-
dicionada, indireta ou diretamente (mediante as concordatas
entre os governos da Santa Sé), pelo poder político e pela
classe dirigente em seu conjunto.

Uma discussão muito mais ampla também deveria ser
feita em relação aos concílios provinciais, para os quais as
preocupações de ordem política são ainda mais evidentes do
que para os sínodos diocesanos: com efeito, a província ecle-
siástica (pensemos na importância estratégica da província
lombarda para a Espanha da Idade Moderna) é vista com
suspeita por Roma, que lhe atribui o perigo do surgimento
de um episcopado nacional; na verdade, o ressurgimento da
província eclesiástica é um dos pontos em que o concilio de
Trento menos atuou, pelo menos até o concilio Vaticano II,
quando o nascimento das conferências episcopais nacionais
deu início a um caminho novo e diferente. Infelizmente, sa-
bemos pouco sobre os concílios provinciais da Idade Mo-
derna, embora nos últimos anos tenham começado a surgir
estudos exemplares para cada entidade territorial", mas o
fenômeno possui dimensões tão macroscópicas que não
pode ser contestado. No final do século XVII, o oratoriano
Louis Thomassin concluía suas observações sobre a história

37. P. Caiazza, Tra Stato e papato. Concili provinciali post-tridentini (1564-

1648), Roma, 1992; M. Miele, Die Provinzialkonzilien Süditaliens in der Neuzeit,

Paderbom, 1996.
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dos concílios provinciais da seguinte forma: "Je finirai par
cette réflexion, que l'interruption des conciles provinciaux a
été Ia véritable cause de Ia reine entière de Ia jurisdiction
ecclésiastique"38 ["Terminarei com a seguinte reflexão: a in-
terrupção dos concílios provinciais foi a verdadeira causa
de toda a ruína da jurisdição eclesiástica "]. De todo modo,
creio que seja possível dizer que, enquanto se abandonam
os ordenamentos colegiados , previstos pelo concilio de Tren-
to, desenvolve -se na Igreja romana um novo tipo de orga-
nização, que privilegia uma relação unidimensional e verti-
calizada entre as Igrejas locais e a Santa Sé e baseada em
novos instrumentos não previstos pelo concilio de Trento,
como o envio de visitadores apostólicos , as visitas periódicas
dos bispos a Roma (ad limina apostolorum ), a obrigação de
recorrer continuamente às congregações romanas, a ativida-
de das nunciaturas na relação direta da Santa Sé com cada
Estado, sem passar pelas Igrejas locais . Esse processo é gra-
dual, mas tem início logo após o final do concilio na Espa-
nha, com a reunião dos grandes concílios provinciais, em
1565, na presença dos delegados régios: em Roma, ressur-
ge o temor de novas forças centrífugas das Igrejas nacionais
e chega -se a impor a exigência da aprovação das deliberações
dos concílios provinciais por parte do papa, antes da sua pro-
mulgação. A questão historiográfica , relativa à obrigação da
confirmação papal, ainda se encontra aberta: os grandes ca-
nonistas do século XVII ainda defendiam que ela não era juri-
dicamente necessária, embora na prática tenha-se desenvol-
vido o hábito de transmitir as conclusões dos concílios pro-
vinciais ao exame e à revisão da Congregação do concilio. O
próprio Carlo Borromeo, pedindo a confirmaçã romana para
dar mais vigor aos seus decretos provinciais, m consciên-
cia de que não será atendido . O paradoxo é que se chega a
ter de pedir a permissão da Santa Sé até para a própria con-
vocação dos concílios provinciais : os metropolitas devem
pedir permissão e insistir, muitas vezes inutilmente, para

38. L. Thomassin, Ancienne et nouvelle discipline de 1'Église, cit., V, p. 284.
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cumprir um dever prescrito pelo concilio de Trento. Mesmo
as Acta Ecclesiae Mediolanensis podem difundir- se apenas

como coletânea de fontes históricas , enquanto se bloqueia,
como aliás se fizera com os cânones trideiítinos, todo proje-

to de redigir e publicar os decretos de Borromeo como uma
legislação diocesana e provincial orgânica39 . O certo é que,
para Borromeo , era clara a idéia - ainda que perseguida com
pouco sucesso - de que, para superar a crise do direito canô-
nico e a "vulgaris canonum peritia", era preciso voltar aos

antigos cânones dos padres , reunidos por Graciano na "ve-

teris Ecclesiae ratio"40

6. A confissão e os casos reservados

Nesse quadro institucional de crises do direito canônico,
universal e particular, como base do "dever-ser" do cristão,
deve-se considerar, no que concerne mais precisamente ao
foro penitencial, o problema dos casos reservados, ou seja,
dos pecados, cuja absolvição não pode ser dada pelo sim-
ples confessor, mas é reservada à autoridade superior, ao
bispo ou ao papa. Esse problema, que até o concilio de Tren-
to havia permanecido bastante marginal na reflexão teológi-
ca e canonista e que, de todo modo, na Idade Média nunca

39. P. Prodi, Note sulla genesi, cit., pp. 209-17. Ver também as confirma-

ções em P. G. Longo, "'Ripigliare ormai Ia perduta voce...'. La vocazione epis-

copale di Carlo Bascapé", in Carlo Bascapé sulle orme del Borromeo, Novara,

1994, pp. 187-241.

40. C. Bascapé, Vita e opere di Carlo Borromeo arcivescovo di Milano car-

dinale di S. Prassede, Milão, 1883 (do texto da 1? ed. de Ingolstadt, 1592), p.

828: "Praeter veteres canones a Gratiano collectos, uti diximus, interpretari

iussit. Quo in studio, quamvis summa fuerit Caroli voluntas, paucis tamen id

persuasit: trahuntur enim facile omnes ceterorum exemplo; eaque libenter se-

quuntur, quae plurimorum iudicio, et usum afferunt et nomen, qualis est vul-

garis canonum peritia, scholasticique theologiae progressus. At veteris eccle-

siae ratio bene cognita, solidae utilitatis est; arma contra haereticorum impeg-

nationes suppeditat, et ad ecclesiam ordinandam, constituendamque mag-

num praebet adiumentum."
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tinha sido objeto de uma deliberação conciliar específica,
assume nesse momento um papel central` . Isso é tratado
pelo concilio de Trento no capítulo 7, sessão XIV, decreto so-
bre a confissão . Conforme tal capítulo, os pontífices romanos,
devido ao supremo poder que receberam, reservaram-se o
julgamento de causas (nesse caso também deve-se ressaltar
o uso de categorias jurídicas) referentes a crimes particular-
mente graves ("atrociora quaedam et graviora"): não há dú-
vida de que isso também seja lícito para cada bispo no âm-
bito da própria diocese em relação aos seus súditos, para a
edificação e não para a destruição , sobretudo no que diz res-
peito aos pecados aos quais se anexa a pena da excomunhão.
Essa reserva dos delitos tem valor não apenas de polícia ex-
terna, mas também junto a Deus42 . Deixemos de lado toda
a interessante pesquisa historiográfica sobre a gênese desse
texto, sobre o conhecimento que os padres conciliares ti-
nham da relação entre direito divino e tradição histórica no
sacramento da penitência (principalmente sobre a citação
de São Paulo, " in aedificationem , non in destructionem",
inserida num primeiro momento em referência à reserva pa-
pal dos pecados, depois retirada e, finalmente , reintroduzi-
da de modo quase sub -reptício pelos legados papais em re-

41. Ver supra, cap. II. Para o problema dos casos reservados e das rela-

ções entre foro interno e foro externo em geral na era tridentina, remeto (mes-

mo discordando claramente do quadro interpretativo genérico) às interessantes

análises informativas de E. Brambilla: "Giuristi, teologi e giustizia ecclesiasti-
ca dal '500 alfa fine del' 700", in Avvocati, mediei, ingegneri. Alle origini delle pro-
fessioni moderne (secoli XVI-XIX), organizado por M. L. Berti e A. Pastore, Bo-

lonha,1997, pp. 169-206; "Confessione, casi riservati e giustizia'spirituale' dal

XV secolo al concilio di Trento: i reati di fede e di morale", in Fonti ecclesiasti-
che per la storia sociale e religiosa d'Europa: XV-XVIII secolo, organizado por C.
Nubola e A. Turchini, Bolonha, 1999, pp. 491-540.

42. Conciliorum oecumenicorum decreta, p. 708: "Nec dubitandum est
quin hoc idem episcopis omnibus in sua cuique dioecesi in aedificationem ta-
men, non in distrucionem liceat pro illis in subditos tradita supra reliquos infete
riores sacerdotes auctoritate, praesertim quoad illa, quibus excommunicatio-

nis censura annexa est. Haec autem delictorum reservationem non tantum in

externa politia, sed etiam coram Deo vim habere."
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ferência aos bispos : fato marginal, porém revelador das ten-
sões que teriam nascido entre o papado e o episcopado após
o concilio). Eu gostaria apenas de ressaltar a determinação
relativa aos pecados a que se anexa a excomunhão (demons-
tração da coexistência, dentro do foro penitencial , do tribu-
nal da consciência com o direito eclesiástico penal externo)
e a afirmação conclusiva de que o poder episcopal e papal
sobre os casos reservados diz respeito não somente à "ex-
terna politia", mas também à relação do homem com Deus.

O tema dos pecados reservados é retomado , conforme
dissemos, no decreto geral de reforma da sessão XXIV, ca-
pítulo 6: os bispos podem dispensar seus súditos das irre-
gularidades e das suspensões canônicas e absolver os peca-
dos ocultos mesmo nos casos reservados à Santa Sé no foro
da consciência, diretamente ou por meio do seu vicariato;
podem também absolver do crime de heresia, mas, nesse
caso, apenas pessoalmente , e não mediante um vigário43.
Ilustrou - se claramente o caráter ambíguo desse texto, que
deixa o espaço completamente aberto, com sua limitação ao
pecado oculto, à iniciativa dos inquisidores, colocando os
bispos e os confessores em condição de absoluta inferiorida-
de diante da intervenção de um tribunal externo, dotado de
uma potente organização e encarregado da luta contra a he-
resia, mesmo como pecado de pensamento" . No entanto,
não temos condições de verificar, dada a óbvia falta de do-
cumentação escrita sobre a realidade da confissão , o quanto
essa concessão aos bispos permitiu uma distinção entre o
tribunal da consciência e a esfera do direito penal eclesiásti-
co; minha impressão é de que isso tenha influído bastante na
desconfiança que se inicia em tantas dioceses entre o bispo e

43. Ibidem, p. 764: "Liceat episcopis in irregularitatibus omnibus et sus-
pensionibus... dispensare, et in quibuscumque casibus occultis, etiam sedi
apostolicae reservatis, delinquentes quoscumque sibi subditos, in dioecesi
sua, per se ipsos aut vicarium, ad id specialiter deputandum, in foro conscien-
tiae gratis absolvere, imposta poenitentia salutari. Idem in haeresi crimine, in
eodem foro conscientiae, eis tantum, non eorum vicariis, sit permissum."

44. A. Prosperi, I tribunali della coscienza, pp. 273-7 e passim.
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seus vigários, de um lado, e o tribunal da Inquisição , de outro.
Também não podemos nos esquecer dos vínculos que se ins-
tauram em vários países (não apenas na Espanha, onde a
Inquisição assume características nitidamente estatais, mas
também em muitos Estados italianos) entre o tribunal do
Santo Ofício e a justiça dos soberanos . Certamente , pelo me-
nos num primeiro momento, a limitação ao pecado oculto e
ao foro da consciência priva os bispos daquela parcela da ju-
risdição do foro da penitência que não coincide com o foro
da consciência em sentido restrito e, com isso , enfraquece
radicalmente o poder episcopal, além das pressões exercidas
pelos inquisidores sobre os confessores . Do ponto de vista
da jurisdição, tudo parece confluir para a possibilidade pre-
vista para os bispos , pelo artigo 7, da XIV sessão, de impor os
próprios casos reservados . Creio que seja justamente esse o
terreno em que se lança o problema da disciplina de toda a
era pós-tridentina : uma vez superado o período mais agudo
da luta contra a heresia, que havia constituído seu ponto de
força, a Inquisição tende certamente a encontrar outros ter-
renos de poder e de repressão na luta contra a magia, a su-
perstição, a blasfêmia e outros pecados que podem constituir
um perigo para a fé, até a "sollicitatio ad turpia", que implica
um controle direto sobre os confessores enquanto expostos
à acusação de aproveitarem do sacramento para manter re-
lações sexuais ilícitas com seus penitentes . Substancialmen-
te, porém, creio que nos séculos pós-tridentinos a jurisdição
episcopal vá se fortalecendo aos poucos e saia vencedora do
conflito, salvando a fronteira da divisão dos foros mesmo
diante de repetidos ataques da Inquisição45

45. Em 1576, o papa responde ao núncio na Espanha, Nicolò Ormane-
to, que havia pedido a ampliação das competências inquisitoriais contra os
confessores acusados de solicitações "ad turpia": "Os erros que não contradi-
zem diretamente a fé católica não devem ser conhecidos pelo Santo Ofício"
(cit. em W. de Boer, "'Ad audiendi non videndi commoditatem'. Note
sull'introduzione del confessionale soprattutto in Italia", in Quaderni storici, 77
(1991), pp. 543-72 (p. 567)). Esses processos prestavam-se, obviamente (uma
vez que, em geral, baseavam-se apenas em suspeitas ou acusações por parte
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Não se sabe quase nada sobre a história do foro peni-

tencial na era tridentina, mas alguns elementos - principal-
mente com base em pesquisas que foram conduzidas sobre
as dioceses de Milão durante o episcopado de Carlo Borro-
meo e de Bolonha4ó - parecem ser os seguintes: em primeiro
lugar, a constituição na diocese da figura do penitencieiro da
catedral (ou de um colégio de penitencieiros), especificamen-
te delegado à absolvição dos casos reservados, segundo os
poderes conferidos aos bispos no decreto conciliar. A isso
se associa, muitas vezes, a criação de delegados periféricos,
aos quais os confessores normais devem encaminhar o pe-
nitente quando deparam com um pecado reservado; no cam-
po são os vigários forâneos ou outros delegados do bispo
que cumprem essa função47. Obviamente, isso é razão para
um conflito entre os confessores pertencentes às ordens re-
ligiosas, mas o conflito ocorre depois do concílio de Trento
e, muitas vezes, é resolvido com o envolvimento dos próprios
religiosos como delegados episcopais e como os maiores es-
pecialistas da nova prática da confissão. De resto, vêm do
mundo das ordens religiosas os novos textos que dominam
toda a época tridentina, como o Trattato della confessione et

communione, impresso em dezenas de edições, de 1568 em
diante, extraído das obras do dominicano Luis de Granada
e adotado por Borromeo e por Paleotti como base da refor-
ma espiritual nas dioceses de Milão e Bolonha: bastante di-
ferente dos antigos manuais para confessores, devido à ela-

das pessoas que eram objeto das "solicitações"), a instrumentalizações para

vinganças pessoais, como hoje ocorre com muitos processos por pederastia ou

casos semelhantes.

46. W. de Boer, The Uses of Confession in Counter-Reformation Milan, tese
de doutorado defendida junto à Erasmus Universiteit de Roterdam, em 18 de

maio de 1995; G. Strazzari, Confessione e casi di coscienza nella Bologna post-tri-

dentina, tese de graduação na Faculdade de Letras e Filosofia da Universidade
de Bolonha, a. a. 1982-1983, rel. P. Prodi.

47. A. Turchini, "Officiali ecclesiastici fra centro e periferia. A proposito
dei vicari foranei a Milano nella seconda metà del XVI secolo", in Studia Bor-

romaica, 8 (1994), pp. 153-213.
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boração positiva de orientação para toda a vida interior do
cristão, que passa a ser visto menos em cada pecado do que
como "pecador" que tenta redimir-se.

Em segundo lugar, os bispos reformadores tridentinos
explicitam muito mais claramente do que no passado o nú-
mero e a qualidade dos casos reservados, em que os confes-
sores não podem conceder a absolvição. Temos muita in-
formação a respeito devido à investigação conduzida nos
primeiros anos do século XVII pela Congregação dos bispos
e regulares, por ordem de Clemente VIII, nas dioceses ita-
lianas48. Pelas respostas aos questionários enviados (cem res-
postas de aproximadamente trezentas), percebe-se o esforço
dos bispos nas últimas décadas para definir o espaço do pe-
cado-crime, cuja absolvição estava reservada à sua compe-
tência, com base na gravidade e na freqüência de tais infra-
ções no território: são cerca de quinze casos, a começar por
homicídio, perjúrio, falso testemunho, blasfêmia pública, su-
perstição e magia (malefícios etc.), pecados sexuais graves
(sodomia e, sobretudo, incesto), aborto, infanticídio por su-
focamento (a ordem é não deixar que os filhos com menos
de um ano de idade durmam no leito dos pais), ações ou
omissões contra a propriedade e contra as rendas eclesiás-
ticas e usura. Faltam, porém, informações sobre a eficácia das
disposições promulgadas por Clemente VIII para limitar e
racionalizar essa situação e sobre sua efetiva aplicação no
território, mas, para algumas dioceses, como Bolonha e Mi-
lão, é possível seguir pistas bastante seguras. Em Bolonha,
no início da reforma tridentina, os casos reservados são trin-
ta: o bispo Gabriele Paleotti os reduz a oito, mas o número
aumenta novamente até dezoito no curso do seu episcopa-
do. O aumento dos casos reservados parece inversamente
proporcional à confiança do bispo no seu clero e na vida
moral do laicato, e também à oportunidade de um controle

48. J. Grisar, "Die Reform der 'Reservatio casuum' unter Papst Clemens
VIII", in Saggi storici intorno al papato dei professori delia Facoltà di storia eccle-
siastica, Università Gregoriana, Roma, 1959, pp. 305-85.
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maior49. Outras informações sobre a importância dos casos
reservados podem ser encontradas nos textos dos próprios
penitencieiros, bem como em Bolonha, onde o penitenciei-
ro-mor da catedral, pertencente aos clérigos regulares de
São Paulo, compila no início do século XVII um poderoso
manual sobre os casos reservados50

Nesse sentido, pode ser interessante notar que, muitos
anos antes, desde o início do seu episcopado, é sempre Car-
lo Borromeo quem usa o instrumento dos casos reservados
para o governo da diocese e da província eclesiástica51. Em
1584, ele chega a enumerar cerca de 130 casos, cuja absol-
vição é reservada ao papa (embora muitos deles sejam re-
petitivos), e 93 casos são reservados diretamente ao bispo,
todos extraídos do direito canônico, do Decreto de Gracia-
no até as últimas constituições pontifícias, desde o concilio
de Trento até os decretos dos seus concílios provinciais e dos
seus sínodos52. Naturalmente, não é possível entrar aqui num

49. P. Prodi, I1 cardinale Gabriele Paleotti (1552-1597), II, Roma, 1967,
pp. 123-4.

50. Homobono De Bonis, Commentarii de casibus reservatis tum episcopis

tum regularibus praelatis, Bononiae, 1628 (ed. póstuma). Tal obra não me pare-

ce conter dados originais, mas seria interessante fazer uma pesquisa compa-

rativa de todas essas listas . No que concerne à complexa questão, que discute

se o poder concedido aos bispos de absolver o pecado oculto de heresia foi

abolido pela Bula In coena Domini, de Pio V, é interessante notar que ele ten-

de, como "tutior sententia", seguindo Sanchez e Suarez, à revogação desse

poder dos bispos por parte do papa.

51. Para um quadro geral, com exemplos muito interessantes de casos

extraídos da correspondência entre a cúria diocesana, os vigários forâneos e

os párocos, ver O. Pasquinelli, "Peccati riservati a Milano dopo san Cario

(1586-1592)", in La scuola cattolica, 121 (1993), pp. 679-721.

52. Acta Ecclesiae Mediolanensis, na edição de Bérgamo, de 1738, pp.

988-95. No início do seu episcopado, Borromeo mandou o jesuíta Giacomo

Carvajal compor um breve tratado sobre a relação entre potestade de ordem e

potestade de jurisdição, as duas "chaves" da confissão, no qual está contida

uma definição que não parece inovadora, mas que é interessante para com-

preendermos todo o sistema nos anos imediatamente posteriores ao concílio:

"A prima potestate dependet secunda, et non e converso, unde sine potestate

ordinis nullus potest habere potestatem iurisdictionis, nisi i foro contentioso,

ut iudices, qui possunt excommunicare; e converso vero sic, quia potest quis
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exame detalhado: parte-se do primeiro caso clássico da vio-
lência contra os clérigos "suadente diabulo" até os casos
previstos pela bula papal In coena Domini, aos inquisidores
que não cumprem seu dever por omissão ou acusam falsa-
mente de heresia, aos religiosos que administram os sacra-
mentos sem licença dos párocos responsáveis, até aqueles
que dispensam licenças para a entrada nos monastérios das
freiras. No entanto, é interessante observar que, entre os 28
casos extraídos das decisões dos sínodos diocesanos e dos
concílios provinciais milaneses, estão o aborto, o incêndio, o
homicídio, o abandono dos recém-nascidos (quando os pais
têm recursos para sustentá-los), a magia, a adulteração de
pesos e medidas, os pais que mantêm no próprio leito os be-
bês que ainda não completaram um ano de vida (exceto os
casos de infanticídio disfarçados de sufocamento involuntá-
rio), quem confessa sem ser pároco ou sem ter a devida li-
cença etc. Essas intervenções mostram em Borromeo uma
vontade determinada de construir uma justiça paralela à
consciência, não coincidente com a justiça civil e tampouco
com a justiça eclesiástica tradicional do foro externo. Creio
que um instrumento útil para demonstrar em que medida
ele se sentiu tomado por esse problema, em que medida não
tinha certeza do caminho a seguir, embora estivesse cons-
ciente de dever superar a prática da tarda Idade Média (e tal-
vez saudoso da penitência pública anteriormente em vigor),
seja a coletânea de cânones penitenciais anteriores a Gra-
ciano, que Borromeo mandou concluir, reunindo-os sob o
esquema do decálogo, e publicar para que estivesse presen-
te na formação dos confessores. Tal coletânea foi editada
pelos historiadores dos penitenciais, como o Poenitentiale me-
diolanense, último e tardio fruto de uma estação que desapa-

clavem ordinis habere , non autem iurisdictionis ; potestas enim iurisdictionis
principalis et plenaria data est summis pontificibus, aliisque autem praelatis
inferioribus concedit pontifex summus prout vult, quantum vult iurisdictionis
potestatem; sic et episcopi quam habent, prout volunt, suis sacerdotibus parti-
cipant" (édito em apêndice de W. de Boer, The Uses of Confession..., cit., p. 324).
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recera havia séculos53. De certo modo, isso determina o des-
locamento da jurisdição penitencial em nível diocesano e a
sua retirada definitiva do tribunal em sentido restrito, uma
vez que a indicação dos casos tem como objetivo a atividade
dos penitencieiros diocesanos, e não do foro externo. São ne-
cessárias outras pesquisas para outras dioceses, mas parece-
nos possível afirmar que, com o desenvolvimento do sistema
dos casos reservados no período pós-tridentino, forma-se um
foro misto, interno-externo e muito diferente, ainda que pa-
ralelo em relação ao anterior tribunal episcopal.

Um terceiro instrumento é constituído pela introdução
do confessionário como alfaia fundamental da nova arqui-
tetura da Igreja tridentina junto ao altar e ao púlpito: trata-
se, talvez, da invenção mais genial, atribuída a Carlo Borro-
meo e difundida nas décadas seguintes em toda a Europa
católica. É uma síntese visível da concepção tridentina do
foro penitencial: sede de tribunal na sua solenidade, mesmo
na modéstia das pequenas igrejas do campo, exprime o ca-
ráter jurisdicional da confissão e ainda promete a privacida-
de e o segredo do colóquio, com a separação por meio da
grade, sem isentá-lo de um discreto controle público e cum-
prindo, assim, com um dever simbólico fundamental. Seria
muito interessante se pudéssemos nos deter nesse âmbito,
mas os estudos já realizados e que podem servir de modelo
para investigações ulteriores eximem-nos de qualquer ou-
tra síntese54.

Outra linha de pesquisa sobre a qual, porém, sabemos
ainda muito pouco é a organização das reuniões periódicas
(em teoria, mensais) dos párocos e dos sacerdotes para dis-
cutir os casos de consciência. Eram reuniões presididas na

53. F. W. H. Wasserschleben, Die Bussordnungen, cit., pp. 705-27: "Poe-

nitentiale Mediolanense ex actis Ecclesiae Mediolanensis, parte quarta, ubi S.

Carolus instruit confessarios, quomodo sacramentum poenitentiae rite admi-

nistrare debeant"; H. J. Schmitz, Die Bussbücher, cit., I, pp. 809-32, II, p. 729.

54. W. de Boer, Ad audiendi non videndi commoditatem, cit. Em W. D.

Myers, Poor Sinning Folk? Confession and Conscience, cit., pp. 131-43, há pági-

nas muito interessantes sobre o uso do confessionário na Baviera.
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cidade, normalmente pelo penitencieiro da catedral ou por
outro teólogo especialista em problemas morais, e nos vi-
cariatos ou decanatos rurais pelo padre-arcipreste ou por
outro religioso devidamente delegado: os casos a serem dis-
cutidos eram enviados antecipadamente, e uma relação sobre
as discussões devia ser encaminhada ao bispo. Sabemos com
certeza que esse costume foi seguido por muitas décadas em
Bolonha (onde, às vezes, o próprio arcebispo presidia as reu-
niões) e em outras dioceses, embora haja muitas dúvidas
sobre a regularidade e a diligência`. Certamente é a partir
dessa escola que se inicia o caminho autônomo da teologia
moral, não como ciência especuladora, mas como exame dos
casos concretos: em Bolonha é publicado, em 1587, um pri-
meiro volume com a coletânea dos casos discutidos nas reu-
niões dos anos anteriores (normalmente três casos por en-
contro), com a explicação dada para cada um deles pelo teó-
logo designado Ludovico de Beja de Perestrello, da ordem
dos Eremitanos de Santo Agostinho: outros volumes são pu-
blicados nas décadas seguintes5ó. Com fim puramente exem-
plificativo, apresento os temas discutidos na reunião citadina
do clero, em 21 de março de 1581: Pedro mata injustamente
Antônio, mas, como este último é um bandido, Pedro não
pode ser perseguido pela justiça secular: para receber a ab-
solvição, deve ele contribuir para o sustento dos filhos meno-
res da vítima? João deixa à sua filha três mil escudos de dote,
com o pacto de que ela se case com um homem de nobreza

55. P. Prodi, Il cardinale Gabriele Paleotti, cit., II, Bolonha, 1967, p. 125; G.
Strazzari, Confessioni e casi riservati, cit., pp. 182-225.

56. "Responsiones casuum conscientiae qui omnibus cura tis, ac penitentiarüs

singulis mensibus coram illustriss. ac reverendiss. card. Palaeoto archiepiscopo Bo-

non. proponuntur, per admodum R. P. Ludovicum De Beia Palestrelum Lusita-

num Ordinins Eremitarum theologum, publicum in Bonon. gymnasio Sacrae

Scripturae professorem et casuum conscientiae in cathedrali lectorem, Bono-

niae 1582." Outros volumes, acrescidos de muitas outras partes, surgem em

Bolonha, Brescia e Veneza nas décadas posteriores. Cf. M. Turrini, La coscien-

za e le leggi. Morale e diritto nei testi per Ia confessione della prima età moderna,

Bolonha, 1991, pp. 382-5.
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não inferior à sua: o que acontece com os irmãos caso o pai
morra e a filha decida ir para o convento? Por motivos jus-
tificados de saúde, Nicolau não pode jejuar durante toda a
quaresma, mas, ao receber a licença para comer carne, abu-
sa da permissão, não jejuando nem mesmo por um dia:
pode ser absolvido?57 Trata-se de exemplos apenas alusivos,
pois os casos, assim como a vida,, são muito mais comple-
xos. No entanto, o que nos interessa aqui é ressaltar que es-
sas discussões entre os confessores representam, de fato, o
nascimento da casuística nas suas raízes de modernidade,
muito antes das teorizações e das degenerações do século
XVII: não é nada fácil regular a vida social, partindo da ob-
servação dos casos concretos em que o direito, seja ele canô-
nico ou civil, demonstra-se impotente. Além disso, emer-
gem com força os temas da vida cotidiana - da família à
vida profissional, do comércio ao comportamento social li-
gado à classe.

O declínio do sistema dos casos reservados e dos tri-
bunais episcopais se dará no mundo católico analogamen-
te ao que ocorreu no mundo reformado e anglicano, embo-
ra com um pouco de atraso, devido a uma resistência maior
da jurisdição eclesiástica e às garantias concordatárias, no
século XVII, paralelamente à absorção desses territórios
no âmbito da justiça estatal. Sem entrarmos nessa questão,
basta-nos mencionar que um dos pontos fundamentais do
programa radical do concilio de Pistóia, de 1786 (no âmbito
da afirmação dos direitos episcopais, ligados ao príncipe,
e na visão josefista da Igreja como instrumento do Estado),
será a desejada abolição do instituto dos casos reservados,
segundo os desejos do arquiduque Pedro Leopoldo, que nos
mesmos anos procedia à formulação do código penal`.

57. L. De Beia, Responsiones, cit. (ed. Bolonha, 1587), pp. 119-30.
58. Atti e decreti del concilio diocesano di Pistoia dell'anno 1786, reimpres-

são em Florença, 1986, 1, p. 154 (sessão V, n. 19): "Tendo-se reformado o ri-
tual e a ordem da penitência, esperamos que não haja mais reservas seme-
lhantes, ou a essa idéia de reserva poderá dar-se um objeto mais vantajoso
aos cristãos. Os objetivos do nosso Soberano e as assistências pastorais do
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7. Os tribunais da cúria romana

Já se falou em outra ocasião das conseqüências do pro-
cesso de reforma tridentino sobre as magistraturas da San-
ta Sé na sua figura ambígua de monarquia temporal e guia
espiritual da Igreja: o contraste entre as exigências univer-
sais e a política do Estado, o processo de clericalização do
aparato burocrático e o processo contraposto e paralelo de
estatização ideológica da Igreja como societas perfecta inver-
teram aquilo que, na passagem da Idade Média para a Idade
Moderna, havia sido a grande vantagem inicial do papado -
a união do poder político com o poder espiritual, do coman-
do externo com a possibilidade de formar o homem a partir
de seu interior -, num grande handicap, tanto no plano po-
lítico quanto no espiritual, em relação aos Estados em que a
coincidência havia podido se desenvolver no território sem
contradições59. Desse modo, a tensão transferiu-se em gran-
de parte para as controvérsias jurisdicionais, para a defesa
das imunidades do clero e dos direitos eclesiásticos que so-
breviveram à derrocada dos ordenamentos universais dentro
de cada Estado, enfraquecendo tanto o empenho espiritual
universal quanto a particular realidade estatal pontifícia (com
a grande exceção das missões extra-européias, como espaço
ainda aberto, pelo menos nos lugares e enquanto os impérios
coloniais não se consolidam). Pode haver diferentes julga-
mentos sobre o fato de que esse preço, pago para manter
uma independência pelo menos relativa da Igreja universal
em relação aos Estados, tenha ou não sido muito alto no pla-
no espiritual; pode haver também diferentes julgamentos a
respeito da influência que a aliança entre o trono e o altar

nosso Bispo parecem tender a tanto, e nós invocaremos o Senhor com as nos-

sas orações para podermos ver sua execução estável." Ct. M. Rosa, "Giurisdi-

zionalismo e riforma religiosa nella Toscana leopoldina", in Riformatori e ribel-

li nel' 700 religioso italiano, Bari, 1969; E. Brambilla, Giuristi, teologi e giustizia
ecdesiastica, cit., p. 88.

59. P. Prodi, Il sovrano pontefice, cit., sobretudo o capo VI: "Sacerdozio e

magistrato politico".
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teve na vida das Igrejas locais; podemos nos perguntar que
preço a Europa teria de pagar se a França e a Espanha ti-
vessem seguido até o fim o exemplo inglês e tivessem for-
mado suas próprias Igrejas nacionais: na diversidade das
opiniões, creio, porém, que essa mistura que se toma ca-
racterística do governo pontifício seja inquestionável, e é
isso que nos reconduz ao nosso discurso sobre os tribunais
da cúria romana. Nessa nova situação, o problema da juris-
dição e do foro muda profundamente, sofre uma metamor-
fose que não pode deixar de atingir os órgãos supremos da
justiça eclesiástica: de um lado, tenta-se usar os instrumen-
tos existentes, de luta e de acordo, para conservar uma ju-
risdição no âmbito do direito positivo, sempre e por toda
parte, para a defesa dos direitos eclesiásticos; de outro, ten-
ta-se construir um canal universal e hierárquico, uma juris-
dição capaz de manter sob o poder de Roma, mesmo na
crise do direito canônico como ordenamento, realidades que
são cada vez mais divergentes.

Deixando totalmente de lado a primeira direção de pes-
quisa, aquela sobre as controvérsias jurisdicionais, que de
resto a historiografia tradicional pesquisou amplamente6O,
limitar-nos-emos a algumas alusões, na segunda direção, aos
dois tribunais que são vistos como os principais instrumen-
tos dessa união hierárquica e jurisdicional: a Congregação
do Santo Ofício da Inquisição e o Tribunal da Sagrada Pe-
nitenciaria apostólica. São órgãos bastante diferentes entre
si, mas o que os une nessa perspectiva é o fato de que eles,
de certo modo, unificam o foro da penitência com o foro ex-
terno do cristão, o tema do perdão dos pecados com aquele
externo de vínculo com a Igreja. Sobre a Inquisição romana
poucas palavras bastam, em proporção diretamente inversa
à importância do problema, dada a presença de estudos vá-

60. Lembremos como exemplo de grande pesquisa apenas um clássico:

A. C. Jemolo, Stato e Chiesa negli scrittori politici italiani deI' 600 e dei' 700, 1~
ed., 1914, 2~ ed., Nápoles, 1972, com uma preciosa nota sobre os problemas e
a bibliografia atualizada de F. Margiotta Broglio.
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lidos. O arquivo da Congregação do Santo Ofício, bem como
o da sua irmã menor, a Congregação do Índice para a censu-
ra da imprensa e o controle da difusão de livros, foram aber-
tos há pouquíssimos anos e, finalmente, se está descobrindo,
com todos os limites que derivam do material já perdido,
um terreno de pesquisa vasto e atraente para grupos inter-
nacionais de estudiosos: muitos resultados já foram publi-
cados, mas ainda estamos no início, e a produção se enri-
quece mês a mês de modo tal que torna impossível oferecer
indicações atualizadas. No que concerne à relação confissão-
inquisição, remeto ao poderoso volume, já citado, de Adria-
no Prosperi, Tribunali delIa coscienza. Inquisitori, confessori,
missionari. Nele se demonstra amplamente que não há uma
separação entre o foro da penitência e o foro inquisitorial,
mas uma estranha interligação e quase uma colaboração en-
tre inquisidores e confessores, que parece bastante diferente,
e eu diria até mesmo repugnante, para a nossa concepção de
liberdade de consciência. Gostaria apenas de fazer alguns
esclarecimentos e expor alguns problemas metodológicos.
Em primeiro lugar, a unidade da jurisdição não nasce com
a Inquisição romana, fundada, como se sabe, em 1542, mas
remonta, conforme vimos, à justiça da Igreja medieval: o que
muda nesse momento é o contexto em que esse poder é
exercido com a inquestionável instrumentalização da confis-
são para a luta contra a heresia em sentido tradicional, mas
também para defender as fronteiras externas da catolicidade
em relação às Igrejas nascidas com a Reforma e para desen-
volver o processo de confessionalização. Em segundo lugar,
é preciso ter em mente que a Inquisição romana aplica-se
apenas na Itália, mas não em todo o país: é necessário con-
siderar paralelamente as outras experiências que se desen-
volvem ao longo dessa diretriz comum, que considera a Igre-
ja e a religião e, portanto, também a perseguição dos hete-
rodoxos, um elemento fundamental para a construção do
Estado. A Inquisição espanhola, cuja instituição tinha prece-
dido a romana desde o fim do século XV, traçou de modo
muito mais orgânico o caminho para a construção de uma
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Igreja-Estado como organismo integrado, enquanto mesmo
em outros países católicos, como a França, a luta contra a he-
resia certam~nte não desaparece, mas torna-se uma questão
de Es!ado (dIssemos que "se laiciza", porém, esta é uma ex-
pressao um pouco equivocada nesse contexto de luta contra
a heresia); contemporaneamente, como vimos, processos di-
versos, mas paralelos, de relação entre o pecado e o delito,
entre a esfera da consciência e aquela pública, são desen-
volvidos nos países evangélicos e reformados. Na Itália, em
sua atividade, a Inquisição deve firmar acordos com os di-
versos Estados locais (em alguns, o controle estatal sobre os
processos inquisitoriais é levado muito adiante, corno em
Veneza) e, sobretudo, serve como instrumento de luta entre
as várias facções em que se divide a cúria: em substância,
creio que a influência política da Inquisição, no controle do
desvio não apenas religioso, tenha sido sempre maior do
que a influência eclesiástica na percepção da opinião públi-
c.a.Mesmo no período do seu máximo poder, desde o ponti-
fIcado de Paulo IV até o de Pio V (os dois únicos papas que
c~nstruíram a própria carreira como grandes inquisidores),
nao faltam contrastes nem rivalidades com o episcopado e
o clero diocesano, como demonstra o caso de Bolonha, mas
não apenas issd1. Sua força efetiva de pressão parece dimi-
nuir rapidamente após o período agudo do processo de luta
contra a heresia e de confessionalização da segunda meta-
de do século XVI (ou Contra-Reforma, se preferirmos): a li-
gação entre o foro interno da confissão e o foro externo que
implica o vínculo com a Igreja parece passar minimamen-
te, após as primeiras décadas do século XVII, pelo canal da
Inquisição. Mesmo o caso da tardia vitória inquisitorial pela
competência sobre a "sollecitatio ad turpia" e outros crimes
sexuais ou casos semelhantes parece uma manifestação de
fraqueza mais do que de força: a Inquisição tenta reforçar seu
controle sobre o clero, apropriando-se do julgamento das

, 61:
p, Prodi, Il cardinale Gabriele Paleotti, cit., II, pp, 228-43; G. Dall'Olio,

Eretlcl e znqU1SltOri nel/a Bologna dei Cinquecento, Bolonha, 1999,
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acusações feitas aos confessores de abusarem do seu poder
com fins sexuais (casos que mesmo a experiência atual re-
vela ser muito difícil julgar, quase sempre devido à falta de
provas testemunhais seguras). Para evitar equívocos e para
que essa posição não pareça minimalista, eu gostaria de ex-
plicitar que, numa época de revisionismos históricos, de
comportamentos que privilegiam o perdão judicial e social,
de pensamento fraco e de laicos devotos, é mais fácil para os
prelados sensíveis pedir perdão pelas faltas cometidas e para
os laicos conceder magnanimamente o perdão pedido do
que discutir o problema teológico do vínculo com a Igreja ou
o problema histórico das identidades coletivas e da sua re-
lação com a consciência na Idade Moderna. No primeiro ca-
so, a Inquisição é vista como um mal, como uma culpa cruel,
mas, de certo modo, como historicamente circunscrita e pas-
sível de ser sepultada no túmulo da história junto com as
fogueiras e tantas outras crueldades irracionais (após a abo-
lição da tortura, da pena de morte e o advento do princípio
de tolerância e liberdade religiosa); no segundo caso, trata-
se de um problema a ser discutido não apenas no plano re-
ligioso, mas como drama histórico aberto (definitivamente
não resolvido pelo iluminismo) de democracia e de liberdade.

Bastante diferente é o discurso sobre o Tribunal da Pe-
nitenciaria apostólica, estreitamente ligado ao sistema dos
casos, cuja absolvição é reservada ao papa: o que havia
crescido como instrumento para a concessão de graças e
dispensas ao longo do século XV, tendo adquirido um po-
der de jurisdição ordinária no foro externo, com a consti-
tuição de Sisto IV, de 1484, tinha se transformado talvez na
mais escandalosa e rica fonte de renda para a cúria do Re-
nascimentd2. Sendo assim, no momento da luta contra o
luteranismo, a Penitenciaria é colocada em segundo plano

diante da Inquisição, que podia içar a bandeira pura da de-
fesa da fé em relação aos hereges e, sobretudo, devia garan-
tir a publicidade da abjuração. Transformada em objeto de
muitos projetos de reforma, sempre dificultados pela resis-
tência dos interesses da cúria (particularmente fortes, dada
a existência do sistema da compra e venda dos ofícios), a
Penitenciaria, com as reformas de Pio IV e Pio V em 1562 e
1569, é finalmente retirada do comércio financeiro e torna-
se o instrumento cotidiano para a construção de uma nova
união entre o foro penitencial e o foro externo da Igreja63.A
Penitenciaria certamente não tem a mesma importância no
plano do poder; ao contrário, o ofício passa dos grandes pe-
nitencieiros da segunda metade do século XV e da primeira
metade do século XVI, que dominavam financeiramente a
cúria, para uma categoria secundária, mas aumenta sua im-
portância como ponto de união e de controle da disciplina
eclesiástica em seu conjunto. De certo modo, enquanto à In-
quisição se confia a tarefa de defesa contra a heresia, de pro-
teger a fronteira externa, à Penitenciaria (então em grande
parte nas mãos de membros das ordens religiosas) confia-se
a tarefa de tutelar a uniformidade e a disciplina interna do
povo cristão. Ainda na reforma de Inocêncio XII, de 1692,
esta parece ser a linha de demarcação: a Penitenciaria pode
absolver os hereges no foro da consciência, mesmo no caso
em que o pecado não seja totalmente oculto, nas regiões
onde a heresia se difunde e, portanto, onde não subsiste o
problema da denúncia dos cúmplices, mas não nas regiões
submetidas à Inquisição,64 como a Itália e a Espanha.

62. P. Simoncelli, "Inquisizione e ri forma in Italia", in Rivista storica ita-

liana, 100 (1988), p. 10; com observações críticas de F. Tamburini, "Suppliche

per casi di magia dai registri della penitenzieria apostolica" (séc. XV-XVI), in

Rivista di storia e letteratura religiosa, 31 (1995), pp. 473-90.

63. Para os casos anteriores, ver supra, capo 11.Para a história e a docu-

mentação dos projetos de reforma da Penitenciaria entre os séculos XV e XVI,

ver também E. Gij]]er, Die piipstliche Ponitentiarie, cit., II / 1 e 2 (de Eugênio N
a Pio V); N. De Re, La curia romana, cit., pp. 261-74.

64. Magnum Bullarium Romanum, IX, Romae, 1784 (const. Romanus Pon-
tifex, de 3 de setembro de 1692), p. 268: "Aposta tas quoque a fide catholica, et

haereticos in eodem foro conscientiae dumtaxat absolvat, seu absolvi mandet
in iis solum casibus, in quibus necesse non est complices denunciare; quando

nimirum iidem complices mortui, seu ex regionibus palam infectis sunt, et in
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Aos penitencieiros diocesanos, que nos co_nfessioná-
rios das naves das catedrais estabelecem a relaçao entre os
simples penitentes (e os respectivos conf~ssores) e.a juris.di-
ção episcopal, correspondem, com autondade multo malor,
os penitencieiros das grandes basílicas :-omanas,. que decla-
ram absolvidos os milhares de peregrmos-pemtentes que
recorrem a eles a cada ano em nome do poder das chaves do
pontífice romano. Com as varas que os pe~itencieiros me-
nores utilizam para tocar a cabeça dos pemtentes nos mo-
numentais confessionários das basílicas romanas, ressalta-se
ainda mais o caráter judiciário da sua intervenção; no entan-
to, mesmo os penitencieiros menores não podem d~r. a ab-

solvição nos casos previstos pela Bulla in coena Dommz e em
outros delitos particularmente graves (desde o abuso da eu-
caristia para fins profanos aos incêndios dolosos, por exem-
plo: Pio IV enumera uma dúzia de caso~) e: a~ima de AtU?O,
não podem conceder dispensas pela dISClphna canomc~:
em todas essas matérias, devem recorrer ao cardeal pem-
tencieiro-mor. Este relata os casos diretamente ao papa e
resolve vivae vocis oraculo (ou seja, sem a necessidade de uma
ordem escrita do papa) os mais complexos que provêm de
toda a catolicidade. O instrumento fundamental em que se
baseia a jurisdição da Penitenciaria não é mais o poder ~e

derrogar as normas do direito canônico (embora .essa funçao
permaneça), mas ser o órgão executor da Bulla m coena Do-
mini ou daquele processus generalis de que já falamos, pro-
clamado pelo papa na quinta-feira santa, com a lista dos ca-
sos, cuja absolvição é reservada ao papa, e com as censuras
e excomunhões relativas: à tradicional característica de vin-
cular num único documento o poder legislativo e o poder
geral de condenação ou de absolvição, une-se na bula a fun-

ção de ligação entre o foro sacramental e o foro externo pe-
nal da Igreja, com uma nova mescla, que terá importantes
conseqüências até os dias atuais. O objetivo formal da Re-
forma de limitar a sua competência ao foro interno não é
absolutamente atingido; ao contrário, afirma-se também nos
séculos posteriores a sua função de articulador da ligação
entre os foros interno e externo, "in utroque foro". No en-
tanto, com toda essa sua carga de equívoco, a Penitenciaria
muda realmente de pele na Contra-reforma: permanece
como sede de concessões e dispensas, derrogando as nor-
mas canônicas (particularmente no que se refere aos impe-
dimentos matrimoniais dos laicos e à irregularidade nas or-
denações e nos costumes do clero regular e secular)65, mas,
além disso, torna-se, durante séculos, a sede onde se elabo-
ra e se aplica a disciplina eclesiástica, o ponto de referência
para a teologia moral, para o novo sistema normativo da
vida cristã.

8. Entre "Regimen reipublicae christianae"
e poder indireto

Apresento a seguir apenas algumas alusões à perspec-
tiva ideológica da doutrina que é elaborada e difundida du-
rante a Contra-Reforma: nenhuma veleidade de entrar nas
grandes questões da eclesiologia pós-tridentina em toda a
sua complexidade. Todavia, para compreender essa transfor-
mação no plano das instituições e das normas, é necessário
mencionar o quadro doutrinal e cultural em que se situam.
Longe de apresentar-se como homogêneo, o mundo que
permaneceu unido a Roma mostra-se, na metade do século

iIlis degunt; non tamen quando complices Itali vel Hispani, seu ex iIlis regio-

nibus essent, in quibus Inquisitionis S. Officii auctoritas viget: omni alia facul-

tate ab haeresi, vel apostasia huiusmodi absolvendis in caeteris, praeterquam

in casibus, in quibus S. Inquisitonis Officium ad Maiorem Poenitentiarium

obsolvendos remitteret, interdicta."

65. F. Tamburini, Santi e peccatori. Confessori e suppliche dai Registri della

Penitenzieria dell'Archivio Segreto Vaticano (1451-1586), Milão, 1995 (com ou-

tros ensaios anteriores do mesmo autor): embora seja interessante e quase pi-

cante do ponto de vista dos "casos" exemplificados, não discute os problemas

institucionais.
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XVI, profundamente dilacerado, e essas dilacerações mani-
festam -se com mais clareza à medida que as fronteiras com
as Igrejas evangélicas e reformadas se delineiam com mais
nitidez e que o princípio do /I cuius regio eius et religio" é co-
locado em prática. Uma vez terminada a ordem universal da
cristandade, qual o melhor caminho a ser seguido: visar à
formação de tantas respublicae christianae coincidentes com
os Estados, de tantos regimina christiana (em que o ordena-
mento estatal e o eclesiástico tendem a coincidir e a sobre-
por-se ao máximo) ou distanciar-se dos ordenamentos es-
tatais, buscando reconstruir em outro plano um poder indi-
reto do papado? Esse é um conflito que atravessa todos os
vínculos, ainda que muitas vezes leve a identificações com
determinadas partes políticas e tenha grande importância
nos conclaves para a eleição dos papas (mesmo para o poder
de interdição e de veto das grandes potências em relação a
candidaturas que não agradam). O epicentro desses debates
internos ao mundo católico parece ser a Roma da última dé-
cada do século XVI e dos primeiros anos do século XVII,
com o pontificado de Clemente VIII (1592-1605), quando
Roma retoma a iniciativa em todos os planos, desde o cul-
tural até aquele político-diplomáticd6. Esse período se abre
com a discussão em tomo do problema da absolvição do
herege Henrique de Navarra, a quem o papa, aderindo ao
parecer dos favoráveis, abre caminho para a ascensão ao tro-
no da França como Henrique IV. Os dois partidos, o dos de-
fensores da absolvição e o dos contrários a ela, talvez re-
presentem, na sua máxima visibilidade, essa contraposição
ideológica, destinada a durar pelo menos até as pazes de
Vestfália: de um lado, os defensores da monarquia católica

da Espanha, mais especificamente, da monarquia dos reis
"católicos", tanto como possível nova ordem universal do
império espanhol quanto como modelo para outras realida-
des individuais que fossem nacionais-católicas; de outro lado,
todos aqueles que não consideram mais possível uma ordem
universal do império espanhol ou uma ordem nacional-ca-
tólica e visam menos à tolerância do que à construção de
um tecido religioso-moral, metaestatal e metanacional, que
possa condicionar indiretamente e controlar do interior e
do exterior a ordem política de países que permaneceram
ligados a Roma. Naturalmente, ambas as tendências não são
tão fáceis de serem identificadas nos homens nem nos gru-
pos e concordam quanto à exaltação da ordem eclesiástica,
mas parece que justamente a esse respeito se manifesta a
mudança que interveio na segunda metade do século: no
início do século XVII, não há mais o ataque direto contra a
soberania do Estado moderno, como o que estava contido na
bula In coena Domini, de Pio V (ainda que essa suspeita con-
tinue a exercer sua influência durante todo o século seguin-
te, até o século XVII, despertando a desconfiança mais viva
dos Estados)67, mas prevalece a defesa dos privilégios e das
imunidades eclesiásticas, conforme se mostra na bula de
Gregório XIV, de 1591, sobre a liberdade eclesiástica, defe-
sa essa que se baseia nas razões históricas e no dever dos
príncipes de respeitar os costumes e os pactos68.

67. Para a história da bula In coena Domini no período pós-tridentino,
ver M. Giannini, "Ira política, fisca1ità e re1igione: Filippo II di Spagna e Ia

pubblicazione deBa boBa 'In coe na Domini' (1567-1570)", in Annali

dell'Istituto storico italo-germanico in Trento, 23 (1997), pp. 83-152. Nessa obra
(p. 86), relembra-se o julgamento de Pietro Giannone sobre a bula: "Lança ao

chão toda a potestade dos príncipes, tira sua soberania em relação aos seus
Estados, submete seu governo às censuras e à corrigenda de Roma."

68. A. Ambrosino, Commentaria in buliam Gregorii XTV Ponto Max. de im-
munitate et libertate ecelesiastim, Bracciano, 1633 W ed.), pp. 148 e 156: "Prin-
ceps etiam supremus, tenetur observare contractum; cum Deus Principibus

subiecerit leges, sed non contractus." Sobre os esforços para obter em vão a
publicação da bula In cocna Domini na Espanha católica, ver Instructiones Pon-

66. Instructiones Pontificum Romanorum: Die Hauptinstruktionen Clemens'
VIII ftir die Nuntien und Legaten an den eurapiiischen Fürstenhofen, organizado
por K. Jainter, 2 vol., Iübingen, 1984. Ver também os ensaios contidos no vo-

lume Das Papstum, die Christenheit und die Staaten furapas 1592-1605, organi-
zado por G. Lutz, Iübingen, 1994 (em memória de Heinrich Lutz, cujos en-

saios já se tornaram um clássico sobre esses temas).
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Não pretendemos aqui reconstruir essa complexa his-
tória que, com esse duplo fio condutor e ideológico (em vez
da habitual distinção historiográfica entre políticos e diligen-
tes)' talvez encontrasse um pouco mais de coerência e pu-
desse ser compreendida com mais clareza nos seus desen-
volvimentos posteriores, no século XVII francês e espanhol,
na Guerra dos Trinta Anos na Alemanha e nas então quase
acidentais (dada a marginalização gradual da península no
plano econômico e político) questões italianas. Gostaria ape-
nas de indicar alguns pontos de referência teórica para per-
mitir que se compreenda qual é a relação desse quadro geral
com o problema da justiça e do foro da consciência. Para o
modelo espanhol, podemos partir de João Botero e da céle-
bre expressão contida na sua Ragion di Stato: a religião cris-
tã é o fundamento do novo Estado porque coloca nas mãos
do príncipe a própria consciência dos súditos69. Como con-
clusão, temos a visionária, mas não menos significativa,
idéia de Tommaso Campanella que, no quadro da sua idéia
de monarquia universal, propõe a abolição de todas as leis
civis e que se deixe em vigor apenas as canônicas, reduzi-

das, porém, a um único, fácil e simples código nos moldes
do Deuteronômi07°. Esta ficou sendo uma utopia, ou melhor,
uma fantasia, mas não sem importância, na elaboração ju-
rídica e teológica do século XVII. Como simples exemplo,
entre tantos outros dessa tendência, podemos tomar o títu-
lo do tratado do jesuíta português Battista Fragoso, que re-
produzimos integralmente: Regimen reipublicae christianae,
ex sacra theologia et ex utroque iure ad utrumque forum tam in-
ternum quam externum coalescens in tres partes divisum. Qua-
rum Prima - Principium, ac magistratum civílium gubernatio-
nem, potes tatem, iurisdictionem, et obligationes comprehendit.
Secunda - Principium, ac pastorum ecclesiasticorum iurisdic-
tionem amplectitur; ubi late de religiosis. Tertia - Oeconomiam
continet, ac patrum famílias in filios, et domesticas, et filiorum, ac
domesticorum in parentes, ac dominos obligationes explicat71.Um
título, um programa, poderíamos dizer. Dentro dessa volu-
mosa obra, ele dá a impressão de uma grande mixórdia sem
originalidade, mas o interesse está justamente no projeto,
na estrutura da construção de um edifício, feita de diversos
elementos, em que tudo coincide dentro do novo regimen,
dentro de um foro unificado, que vai ininterruptamente da

tificium Romanorum, cit., passim, sobretudo a instrução ao núncio Borghese,
de outubro de 1593, para que note "o grande erro em que caí e em que caíram
também Sua Majestade, seus povos e ministros, e o perigo que estão corren-

do suas consciências, tendo pecado tão gravemente contra a bula 'ln coena

Domini' e contra todos os cânones sagrados" (p. 172); mas, ainda em 1603,

constata-se que mesmo na Sicília a bula "não apenas é pouco observada,

como também, às vezes, nem chega a ser publicada como se deve em todas as

catedrais" (ibidem, p. 782).

69. G. Botero, Della ragion di Stato, organizado por L. Firpo, Turim, 1948,
p. 137 (livro lI, capo 16): "A religião nos governos é tão forte que sem ela qual-

quer outro fundamento de Estado vacila... Todavia, dentre todas as leis, não

há nenhuma mais favorável aos príncipes do que a cristã, pois ela submete a

eles não apenas os corpos e as faculdades dos súditos quando convém, mas

também as almas e as consciências, e ata não apenas as mãos, mas também os

afetos e os pensamentos, além de querer que se obedeça aos príncipes dísco-
los, bem como aos moderados, e que se tolere tudo a fim de não perturbar a

paz. E não há nada que desobrigue o súdito da obediência devida ao príncipe

que não seja contra a lei da natureza ou de Deus; e, nesses casos, quer que se

faça de tudo antes que se chegue a uma ruptura manifesta..."

70. T. Campanella, Articu/i prophetales, organizado por G. Ernst, Florença,
1977, p. 158 (art. 11): "Item et leges civiles abrogabuntur, canonicae solum in

usu erunt, sed non tot codicibus, ut sunt repetitae et saepe abrogatae ab aliis

pontificibus, ab aliis stabilitae e tot bullis confarcinatae, et codicibus multis

sparsae et glosis adumbratae, sed reducentur in breve Deuteronomium facile,

ut quilibet subito eas intelligat, et non sint nobis frenum, sed doctrina." O

conceito é retomado mais tarde pelo próprio Campanella como fundamental

nas suas invocações aos príncipes da terra. Ver T. Campanella, Quod reminis-
centur et convertentur ad Dominum universi fines terrae (Psalm XXI), organizado
por R. Amerio, Patavii, 1939, p. 59 (cap. IV, art. 4): "Dixi alibi, quomodo om-

nes leges imperiales et civiles ob superfluitatem et saporem Gentilismi abo-

lendae essent, et relinquendae solum canonicae, si quid eis deest, addendo, et

recapitulando eas in unum deuteronomium facile, ne tanta volumina et repe-

titio dictorum difficultatem studiosis, laqueos ignaris, immortalitatem litibus

pariant. Et hic modus arctius alligat religioni et Ecclesiae saeculum..."

71. Uso a edição de três volumes in-fólio, Lugduni, 1641, 1648, 1652,

mas a obra teve muitas outras edições. Cf. A. M. Hespanha, La gracia dei dere-
cho. Economia de Ia cultura en Ia edad moderna, Madri, 1993.

l"
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confissão privada ao direito civil e penal público. O prínci-
pe deve eliminar os maus hábitos dos súditos que induzem
ao pecado mortal, mas pode permitir alguns pecados (como
a prostituição e a usura), nos quais intervém a disciplina da
Igreja e, de resto, mesmo nos problemas da restituição pelo
dano provocado e dos contratos, é necessário ter consciência
não apenas da culpa iuridica, mas também da culpa theologica72.

Todavia, na Roma da última década do século XVI, tam-
bém se move um mundo muito diferente, que age em favor
da absolvição de Henrique de Navarra e que é muito in-
fluente no pontificado de Clemente VIII: mundo muito va-
riegado e por certo não redutível a uma única orientação,
ele encontra seu terreno de desenvolvimento sobretudo en-
tre os jesuítas e oratorianos de Felipe Neri. São também os
anos em que se difunde o neo-estoicismo e se busca levar
para a Universidade de Bolonha o professor Justo Lipsio. Se
quiséssemos esquematizar o programa desse comportamen-
to multiforme, poderíamos resumi-Io nos seguintes termos:
certamente a Igreja católica romana pode recuperar sua au-
toridade universal com base na aliança com os príncipes, de-
fendendo sua imunidade e os privilégios do clero, mas, so-
bretudo, recuperando seu prestígio na história, na cultura e
numa proposta de comportamentos coletivos, que podem ser
conciliados com as novas estruturas do poder, conservando,
porém, sua autonomia e sua universalidade sob a autoridade
da Igreja romana. O oratoriano César Baronio empenha-se

na sua gigantesca obra de reconstrução da história da Igre-
ja, os Annales ecclesiastici. Os jesuítas elaboram, não apenas
teoricamente, mas também nas estruturas dos seus colé-
gios e das suas universidades, a ratio studiorum e as normas
vencedoras nas regras e nos métodos para a formação da
classe dirigente. Todos concordam com a exaltação da mo-
narquia pontifícia como elemento central dessa construção,
em que o soberano pontífice reflete o novo modelo de supre-
macia. Em contrapartida, tentam qualificar essa supremacia
num plano diferente daquele dos príncipes seculares, e não
em concorrência no mesmo plano, retomando a antiga dou-
trina das ratione peccati para afirmar o poder indireto do
pontífice romano. Por considerar como já conhecido o gran-
de panorama espiritual e cultural que se inicia, limito-me a
uma única exemplificação, menos divulgada, com base nas
obras dos irmãos Francesco e Tommaso Bozid3, ambos per-
tencentes à congregação do Oratório de Felipe Neri.

Tommaso Bozio publica em 1592, em Colônia (o local
não é irrelevante), seu monumental tratado De signis eccle-
siae Dei74:a tese central é de que a Igreja católica, a única a
conservar a sua universalidade, é superior a todas as outras
confissões porque produziu a supremacia da civilização oci-
dental sobre todas as outras civilizações do mundo, em todos
os campos, na riqueza, na cultura, na força militar. Recen-
temente, ilustrou-se (de modo surpreendente aos olhos da
historiografia tradicional) uma dessas notas que Tommaso
Bozio atribui à influência da Igreja católica: a superioridade
tecnológica e econômica da Europa no mund075. Toda essa
obra mereceria uma análise atenta, mas aqui aludiremos ape-
nas a um ou outro ponto relativo à administração da justiça:

72. B. Fragoso, Regimen Reipublicae christianae, cit., por exemplo, r, pp. 51-

2 (Disputatio II) e IlI, pp. 19-20 (Disputatio I): o príncipe deve eliminar as "sub-

ditorum consuetudines inducentes ad peccatum mortale", mas pode também

tolerar a prostituição e a usura para evitar males maiores" quia hoc non est

consentire in peccatum, sed illud permittere pro maiori aliquo publico bono".

Se o dano for provocado por um criado ou por um filho "per culpam venialem

theologicam" do pai ou do patrão, o ressarcimento não é obrigatório: "Caete-
rum verius est nihil esse restituendum sub mortali; nec sub veniali pro damno

dato a servo, vel ab animali ex culpa levi Domini, sed solum ex dolo vellata cul-
pa... Multo fortius excusabitur a restitutione damni quando nulla culpa theolo-

gica intervenit, quamvis culpa iuridica praesumatur... sed qui est in sola culpa

iuridica, nec contraxit theologicam non tenetur restituere..."

73. S. Mastellone, "Tommaso Bozio, I"intransigente' amico dei Baronio,

teorico dell'ordine ecclesiastico", in Baranio storico e Ia Contrarifonna, organi-
zado por R. Di Maio et alii, Sora, 1982, pp. 219-30.

74. De signis Ecc/esiae Dei libri XXIV auctore Thoma Bozio eugubino

Oratorii presbytero, Coloniae Agrippinae, 1592.

75. C. Poni, "Economia, scienza, tecnologia e controriforma: Ia teologia
polemica di Tommaso Bozio", in li concilio di Trento e il moderno, cit., pp. 503-42.
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justificação da liberdade eclesiástica em relação ao poder
político, não a busca de imunidades. No ano seguinte, seu
irmão Francesco publica (mas a data da composição e a pró-
pria atribuição interna das obras entre os dois irmãos são
incertas) um volume sobre a jurisdição da Igreja, em que afir-
ma que o poder da Igreja é supremo e também se estende
à realidade externa e temporal, mas "usque ad moralem
quendam terminum": diante dos defensores do poder do
papa, que sempre acaba intervindo nas questões temporais
ratione peccati, ele afirma que a soberania papal é bastante
ampla não apenas nas coisas espirituais, mas também na-
quelas temporais. No entanto, tal soberania estende-se so-
mente até um limite constituído pela cautela moral, "usque
ad moralem cautelam"79. A polêmica contra Occam e Mar-
sílio de Pádua é muito forte, mas não mais limitada, ao que
me parece, ao terreno das antigas controvérsias entre papa-
do e império, entre o ordenamento canônico e aquele civil:
ela se desenvolve no âmbito do problema do juízo sobre o

apenas no Ocidente e graças à Igreja católica, pôde-se desen-
volver a separação entre o direito privado e o direito público
com a defesa da propriedade privada, e entre o direito de fa-
mília e a opressão do poder político, o crescimento do regi-
me eletivo-representativo, o direito contratual e comercial,
o respeito ao prisioneiro de guerra como homem livre 76. Na
virada do século, alguns anos mais tarde e após a publica-
ção de ensaios antimaquiavélicos, os irmãos Bozio publi-
cam obras mais especificamente dirigidas à relação entre a
política e a religião. Novamente a exaltação da Igreja atinge
vértices altíssimos, e não sem razão fala-se de intransigência
teocrática, pois acredita-se que nenhum poder terreno de-
riva imediatamente de Deus e que a mediação da Igreja é
sempre necessária: "Omnis potestas humana non est im-
mediate a Deo sed intermedia potestate ecclesiae sanctae."77
No entanto, a meu ver, seria errado catalogar simplesmente
os Bozio como expoentes da ala extrema integralista (isso
também entraria em contradição com o fato de pertencerem
ao Oratório); de resto, o interesse das suas teses está nas
motivações. Tommaso escreve que o poder da Igreja não é o
poder do mundo, mas aquele de ser o elo de ligação entre a
ordem natural-divina do universo: a ordem mundana é, por
natureza, corrupta e demoníaca, e somente graças à inter-
mediação da Igreja, que derrota os demônios, tal ordem pode
ser salva e reconduzida ao seu fim e à sua ordem eterna; é a
visão da Igreja quase como um exorcista planetário: essa é a

78.1. Bozio, De iure Status sive de iure divino et naturali ecclesiasticae liber-
talÍs et potestatis epitome, Romae, 1600. Menciono, apenas para dar uma idéia
do texto as linhas conclusivas (f. 114r): "Nam cum depravatio naturae sit di-

siunger~ se a supernaturali directione, necessário quidquid ab illa oritur, de-

pravabitur, nisi quantum per merita Ecclesiae, boni aliquid aget naturae lm-

pulsu, cuius non omnis actus depravatur, ut in damnatis. Per se tamen tendIt

ad omnem depravationem, quisquis a supernaturali se directe aut mdlrecte dl-

siungit Sed ista mittamus, et accedamus ad examinanda testimonia pro eccle-

siastica libertate, quae pertinent ad potestatem, fratri nostro una cum quaes-

tionibus dimmittentes. FINIS" (são interessantes essas últimas palavras de re-

ferência à obra do irmão).

79. F. Bozio, De temporali Ecclesiae monarchia et iurisdictione, Romae,
1601 (o volume editado em cinco livros, com um total de 800 páginas, corres-

ponde apenas à primeira parte de uma obra mais vasta, projetada em três par-
tes), pp. 38-9: "Quod si papa est hierarcha in tota Ecclesia et episcopus suo

modo in sua, non solum in rebus fidei, sed in moribus habebit vim puniendl

in foro externo in vitiis hominum usque ad mora/em quendam ternlÍlUlln. Aliqui
nimis tribuunt circa usum potestatis, seu iurisdictionem pontifici asserentes

potestatem ab illo in omnibus exerceri posse, quae concernunt peccatum, vel
concernere possunt... Nos media via incedentes asserimus modo praedicto

habere usque ad moralem cautelam..."

76. T. Bozio, De signis Ecclesiae Dei libri XXW, cit: "Signum trigesimum
quartum. Iustitia", pp. 644-9. Menciono como exemplo apenas a passagem

relativa aos contratos (p. 648): "Et sane opus est Catholicos esse longe iustis-
simos plerumque in contractibus, quando nu lia gens tantae sit constantiae in

credendis suae religionis decretis, ut nostros esse inde cognoscimus, quod in-

numeri e nostris vitam ponunt singulis aetatibus pro nostri cultus assertione,

quod signo de perpetua martyrum successione aperuimus. Illud vero est prae-

cipuum nostrae doctrinae praeceptum, non remitti peccatum, nisi ablata res-

tituantur: et idcirco necesse est hoc maxime sit nostrorum cordibus infixum, et

hac in re superent omnes gentes."

77. T. Bozio, De ruinis gentium et regnorum adversus impios politicos, Ro-
mae 1596 (d. S. Mastellone, Tommaso Bozio, cit).
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bem e o mal. A tentativa é de voltar a fundar um novo po-
der em relação aos Estados modernos, afirmando a Igreja
como única representante de um direito natural-divino, que
se manifesta não mais ou não tanto como ordenamento jurí-
dico' mas como intérprete de uma lei moral superior e con-
traposta ao direito humano positivo.

O leitor prevenido pode perceber, no fundo, nessa at-
mosfera cultural, embora em contraste, a doutrina sobre a
Igreja, elaborada nos mesmos anos por Roberto Bellarmino.
Não por acaso, essa doutrina, vista com suspeita pelos am-
bientes curiais nos anos 80 do século XVI, reapareceu com
força na década seguinteso. A Igreja católica se distingue das
outras Igrejas porque não é constituída por predestinados ou
santos, mas por todos aqueles que proclamam a profissão de
fé, participam dos sacramentos e obedecem aos seus pasto-
res: ela constitui um coetus hominum tão visível e palpável
quanto o povo romano e o reino da França ou a República de
Veneza, segundo a sua célebre definiçãd1. Mesmo os peca-
dores são parte da Igreja visível, e a nova penitência tridenti-
na torna-se, assim, o elo de ligação entre a profissão de fé

80. V. Frajese, "Una teoria della censura: Bellarmino e il potere indiretto
dei papi", in Studí storící (1984), pp. 139-52; id., "La revoca dell'Index sistino e
Ia curia romana (1588-1596)", in Nouvelle de la républíque des lettres, 1 (1986),
pp. 15-49.

81. R. Bellarmino, Opera omnía, ed. em 7 volumes, Venetiis, 1721-1728,
lI, pp. 53-4 CControversia prima de coneiliis et ecclesia militante, lI, de cleri-

eis", capo 3): "Atque hoc interest inter sententiam nostram et alias omncs,
quod omnes aliae requirunt internas virtutes ad constituendum aliquem in

Ecclesia, et proptcrea Ecclesiam veram invisibilem faciunt; nos autem, et cre-

dimus in Ecclesia inveniri omnes virtutes, fidem, spem, charitatem et caeteras;

tamen, ut aliquis modo dici possit pars vcrae Ecclesiae, de qua Scripturae 10-

quuntur, non putamus requiri ullam internam virtutcm, sed tantum externam

professionem fidei, et sacramentorum communionem, quae sensu ipso perci-

pitur. Ecclesia enim est coetus hominum ita visibilis et palpabilis, ut est coetus

populi Romano, vel Regnum Galliae, aut Respublica Venetorum... Proban-

dum igitur est ordine, non pertinere ad Ecclesiam non baptizatos, haereticos

et aposta tas, excommunicatos et schismaticos. Deinde pertinere ad Ecclesiam

non praedestinatos, non perfectos, peccatores, etiam manifestos, infideles oc-
cultos, si habeant Sacramenta, professionem fidei, et subiectionem ete"

A SOLUÇÃO CATÓLICO- TRIDENTINA

e a disciplina, na fundação dessa visibilidade da Igreja mili-
tante como "coetus" universal e separado, na grande quan-
tidade de vínculos políticos que já caracteriza o mundo mo-
derno. Na minha opinião, a contrapartida que Bellarmino
oferece aos Estados modernos - não pretendemos aqui en-
trar na sua teoria do poder indireto do papa in temporalibus
- consiste no reconhecimento completo e absoluto do vín-
culo em consciência, para o cristão, da lei positiva, colocadas
de lado as polêmicas que haviam caracterizado o início do
século. Quem exercer um poder político como ministro de
Deus, quem puder comandar, poderá também vincular em
consciência - e, portanto, sob pena de pecado - os próprios
súditos à obediência das leis humanas (o exemplo específico
refere-se às leis contra a exportação do ouro), que são neces-
sárias à vida da sociedades2. Trata-se, certamente, de uma
quase divinização do direito positivo e de uma nova frontei-
ra entre o foro interno e o externo, mas a custódia da fron-
teira deve permanecer firmemente nas mãos da Igreja, com
a elaboração sistemática da ética cristã e com a prática da
confissão.

9. Paolo Sarpi

Como conclusão deste capítulo, é oportuno passar a pa-
lavra a Paolo Sarpi, não como um excursus alheio, mas por-

82. Ibidem, vol. lI, pp. 261-3 CControversia secunda de membris Eccle-
siae, m, de laicis", capo 11): "Lex civilis non minus obligat in conseientia, quam

lex divina, etsi minus firma et stabilis sit haec, quam illa. Explico, lex divina et

humana differunt quo ad firmitatem, quia divina non potest abrogari ab homi-
ne, humana potest; at quoad ad obligationem non differunt, utraque enim

obligat conscientia, nunc ad mortale, nunc ad veniale peccatum pro rerum ip-

sarum gravitate... Respondeo: licet potestas politica, et eius lex dicantur tem-
porales ratione obiecti, qui a versantur circa temporalia, et exteriora; tamen in

se res sunt spirituales. Praeterea, ligare conscientiam, non est aliquid efficere

in rem spiritualem, sed solum imperare alteri, et sic imperare, ut si is non obe-
diat, peccet, et testimonio propriae conscientiae intelligat, vel intelligere pos-

sit se peccare. Itaque quicumque potest jubere, potest ligare conscientiam,

etiam si de internis non iudicet, nec scrutetur conscientiam alterius."
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que nele encontramos o diagnóstico histórico mais agudo
sobre o tema da penitência-confissão na reflexão do início
do século XVII. Para ele, não há dúvida de que a prática da
confissão, tal como foi elaborada pelo concílio Lateranense
IV e retomada no concílio de Trento, foi o principal instru-
mento para a afirmação do poder do papa do na Igreja do
Ocidente e ainda é o campo em que se combate a maior luta
pelo domínio sobre o homem:

Deus e, por fim, de que seja justo ou injusto, lícito ou ilícito,
pecado ou mérito, concedido ou proibido apenas aquilo que
lhe agradar. E vimos, à custa dos nossos vizinhos, quão fácil
é por esse meio levantar um reino inteiro contra seu príncipe
natural, obrigando cada indivíduo com juramentos secretos,
seja qual for sua condição - clerical, militar ou civil-, e for-
mando um grupo suficientemente numeroso para roubar-lhe
não apenas o Estado, mas também a vida. Por conseguinte,
não concedem indiferentemente a todos os padres essa fa-
culdade de confessar, embora as escolas digam que Deus dera
tal autoridade a todos os sacerdotes, mas elegem somente
aqueles que julgam serem pessoas sagazes, tratáveis, que sai-
bam lidar com o humor de toda sorte de pessoa, limitando,
porém, os pecados, e reservando ao papa não os maiores nem
os mais graves, nem mesmo aqueles que concernem direta-
mente à honra e à majestade divina, mas aqueles que im-
pedem o crescimento do papado... Com surpresa, considerei
a arte usada pelos principais dentre eles para instruir os or-
dinários, arte essa a que atribuem o novo nome de casos de
consciência e sobre os quais escreveram livros com índices
longuíssimos, repletos de preceitos, exaltações, restrições, re-
servas e tantas outras sutilezas, das quais nem todas as ma-
temáticas e metafísicas já mereceram estudo: e espantei-me
com a estupidez dos italianos, no mais tão avisados, que nem
chegaram a considerar o fato de há mais de dois séculos não
existirem livros sobre tal matéria e há menos de cem anos já se
encontrarem três ou quatro. Hoje existem infinitos deles, com
títulos diversos, que por si só mostram a novidade. E as coi-
sas escritas em tal arte são tão múltiplas e confusas que bas-
tam para angustiar e desesperar toda consciência temerosa".

Mas os romanos, para não se privarem de um meio tão
potente, há cerca de quatro séculos elaboraram um preceito
segundo o qual cada indivíduo era obrigado a confessar-se
ao menos uma vez por ano, e começaram com muitas exal-
tações em púlpitos a elogiar esse uso, representando-o ain-
da como meio não apenas útil, mas necessário para a saúde,
escrevendo livros sobre o modo como usá-Io e esmiuçando
de tal forma essas matérias que seu estudo acabou se trans-
formando na ciência com a qual deviam se ocupar os minis-
tros da Igreja, depois de abandonado o conhecimento das
Divinas Escrituras. E como naquela época nasceram as or-
dens dos mendicantes, o povo, que antes já suspeitava dos
padres, recorreu a estes para que fossem seus confessores.
Em seguida, surgiram os jesuítas, que tornaram a confissão
tão freqüente e sutil que muitas das suas devotas criaturas
passavam mais tempo diante do confessor do que dedican-
do-se a Deus e à sua própria vida. Inventaram a repetição das
confissões de uma semana, de um mês e ainda a confissão ge-
ral de toda a vida, da qual se valem para conhecer os afetos de
todos... Este é um dos maiores arcanos do papado, mediante
o qual se persuade e se instila docemente toda doutrina que
lhe serve, fazendo passar por essa estrada todas as doutrinas
que eles não podem propor publicamente, por serem violen-
tas e sediciosas, e que, se fossem propostas em livros, seriam
contestadas pelo menos por um indivíduo, que acabaria des-
cobrindo sua malícia. No entanto, por ocasião da confissão,
o penitente não ousa deixar aflorar em seu espírito qualquer
mínima dúvida. Destarte, mantêm-se as máximas mais pro-
veitosas para o papado de que nenhum pecado é perdoado se
o papa assim não o quiser, de que nenhuma alma pode se sal-
var sem ele, de que convém obedecer a ele como ao próprio

Para além de toda avaliação de mérito, restam as geniais
intuições de Sarpi: o decreto Lateranense IV sobre a obriga-
toriedade da confissão anual constituiu, quatro séculos an-
tes, a principal etapa no caminho de construção da cristan-
dade européia ocidental; com isso, teve início um conflito

83. P. Sarpi, Opere, organizado por G. e L. Gozzi, Mi1ão - Nápoles, 1969,
pp. 306-9, a partir dos acréscimos de Sarpi à "Re1ação sobre o estado da reli-

gião'" de Edwin Sandys.
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pelo controle das consciências que continua a dominar o pa-
norama religioso e político nos primórdios da Idade Moder-
na; nas últimas décadas, em particular após o concílio de
Trento, na segunda metade do século XVI, a novidade mais
importante é constituída pelo aumento da freqüência das
confissões e pela multiplicação dos volumes dos" casos de
consciência", ou seja, pela formação de um universo de nor-
mas e por um controle dos comportamentos totalmente ex-
traído da esfera da sociedade e do direito e reservado pela
Igreja romana à sua jurisdição espiritual.

Com a queda do pluralismo jurídico dos ordenamentos
medievais e com o crescente predomínio do direito positivo
e estatal, as duas diferentes respostas, dramaticamente da-
das numa contraposição que desagregou a cristandade, só
podiam se interligar. Por um lado, a alusão de Lutero à jus-
tificação mediante a fé e à liberdade de consciência, ao forum
Dei como única referência possível à angústia humana nas
tensões derivadas do novo monopólio do poder; por outro
lado, o desenvolvimento de uma concepção eclesiológica em
que a Igreja, como sociedade perfeita, reivindica diante do
Estado a identidade entre forum Dei e forum Ecclesiae, com o
surgimento da teologia moral como ordenamento próprio,
que se reveste de características jurídicas e se realiza com o
instrumento principal da confissão. Paolo Sarpi sempre es-
perou, durante toda a sua vida, ainda poder evitar a escolha
entre essas soluções opostas (talvez não faça mesmo senti-
do a polêmica sobre seu vínculo confessional): rejeitando as
transformações ocorridas no Ocidente nos últimos quatro
séculos, ele pretendia conjugar o passado de uma cristanda-
de baseado no modelo oriental-ortodoxo, que ele vivia pro-
fundamente enquanto veneziano, com as novas tendências
representadas pelas Igrejas nacionais galicanas ou anglicanas.

-~

Capítulo VII

A norma: o direito da moral

1. A juridicização da consciência

Escreveu-se que o século XVII pode ser chamado de era
da consciência: após a ruptura religiosa e o nascimento das
Igrejas territoriais, a questão do juramento de fidelidade e
da profissão de fé impõe-se como fundamental para a ordem
política, e no dilema entre a obediência às leis do Estado e a
adesão ao próprio credo pessoal funda-se todo o debate que
anima as nações européias, seja qual for o país ou a profis-
são religiosa a que pertence. As formas podem ser diversas,
conforme veremos, mas grande parte da vida intelectual e
universitária, muito além dos recintos dos teólogos ou dos
juristas, gira em torno desse problema fundamental: o que
acontece quando o comando do príncipe e a lei positiva vão
de encontro aos princípios da lei divina ou natural ou aos di-
tames da religião a que se adere?' As bibliotecas e os catá-
logos dos livros de antiquários italianos estão repletos de
volumes in-fólio ou de bolso, de milhares de títulos de edi-

. ções do século XVIII, relativas aos casos de consciência, à
. l{Ilorale à relação entre o pecado e o delito. Apenas nas últi-
mas décadas daquele século, com a afirmação da tolerância
teligiosa, com a graduallaicização do Estado e o crescimento
~~ sociedade burguesa - do honnête homme - é que as po-

'. 1. K. Thomas, "Cases of Conscience in Seventeenth-Century England",

,.Public Duty and Priva te Conscience in Seventeenth-Century England, Oxford,
3, pp. 29-56.


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	Prodi2.PDF
	page 1
	page 2
	page 3

	Prodi_2.PDF
	page 1
	page 2
	page 3
	page 4

	Prodi_3.PDF
	page 1
	page 2
	page 3

	Prodi_4.PDF
	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6
	page 7
	page 8

	Sem nome.pdf
	page 1
	Images
	Image 1

	Titles
	334 
	UMA HISTÓRIA DA JUSTIÇA 
	7. Os tribunais da cúria romana 
	A SOLUÇÃO CATÓLICO-TRIDENTINA 
	335 



	prodi  12o3o13.pdf
	page 1
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3

	Titles
	336 
	UMA HISTÓRIA DA JUSTIÇA 
	A SOLUÇÃO CATÓLICO-TRIDENTINA 
	337 


	page 2
	Images
	Image 1


	page 3
	Images
	Image 1
	Image 2

	Titles
	340 
	UMA HIST6RIA DA JUSTIÇA 
	A SOLUÇÃO CAT6LICO-TRIDENTINA 
	341 


	page 4
	Images
	Image 1
	Image 2

	Titles
	342 
	UMA HISTÓRIA DA JUSTIÇA 
	A SOLUÇÃO CATÓUCO- TRIDfNTINA 
	343 


	page 5
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3

	Titles
	344 
	UMA HISTÓRIA DA JUSTIÇA 
	A SOLUÇÃO CA TÓLICO- TRIDENTINA 
	l" 
	345 


	page 6
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3

	Titles
	346 
	UMA HISTÓRIA DA JUSTIÇA 
	A SOWçÃO CATÓLICO-TRIDENTINA 
	347 


	page 7
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3

	Titles
	348 
	UMA HISTÓRIA DA JUSnçA 
	A SOLUÇÃO CATÓLICO-TRIDENTINA 
	349 


	page 8
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3

	Titles
	350 
	UMA HISTÓRIA DA JUSTIÇA 
	A SOLUÇÃO CATÓLICO- TRIDENTINA 
	9. Paolo Sarpi 
	351 


	page 9
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3

	Titles
	352 
	UMA HISTÓRIA DA JUSTIÇA 
	A SOLUÇÃO CA TÓLICO- TRIDENTINA 
	353 


	page 10
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3

	Titles
	354 
	UMA HISTÓRIA DA JUSTIÇA 
	XVI 
	ode ser chamado de era 
	veu-se 
	ue o secu o . 
	scre 
	.. 
	na 
	de 
	fidelidade e 
	fu 
	dame 
	ntal 
	ara a ordem 
	. - 
	f" 
	. ~ . 
	le 
	pohtIca, e no, 1 ~ma 1 funda-se todo o debate que 
	conforme verem~s, m~s gr 
	an e ~ar 
	tos 
	dos teólo 
	os ou dos 
	umversltana, m bl fundamental: o que 
	. . 
	a ou natural ou aos di- 
	nncl 
	los a el IV! , 
	~0, 
	aos 
	' 1 XVIII re alvas , . 
	. m~ 
	ão da tolerância 
	dele seculo com a a Ir 
	Clza 
	. . S nteenth-Century England", 


	page 11
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3

	Titles
	354 
	UMA HISTÓRIA DA JUSTIÇA 
	-~ 
	1. A juridicização da consciência 






