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RESUMO 

 

NEVES, Eduardo Porto Carreiro. Narrativas de além-túmulo como topos da realidade 
jurídica: por um consenso retórico quanto às causas das comunicações espirituais perante 
Tribunais de Justiça estaduais. 2013. 138 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Programa de 
Pós-Graduação em Direito, Centro de Ciências Jurídicas / FDR, Universidade Federal de 
Pernambuco, Recife, 2013. 
	  

A questão central consiste em saber quais são as causas movente, formal, material e final das 
comunicações espirituais perante Tribunais de Justiça estaduais. Diante de tal disfunção, 
adotam-se pressupostos das teorias espírita, platônica e aristotélica à luz dos quais formula-se a 
hipótese respectiva. Ademais, aplica-se a metodologia retórica como investigação dos meios 
(entimema e exemplo) e modos (ethos, pathos e logos) de persuasão, para se alcançar o fim 
retórico do consentimento. A justificativa de uma abordagem retórica está na confiança que ela 
promove através da imunização contra idéias e valores radicais. O objetivo geral e mediato da 
pesquisa é transformar narrativas fático-jurídicas em um sistema lógico-analítico. Para tanto, os 
objetivos específicos e imediatos da pesquisa são: i) analisar, retoricamente, a estrutura dos 
exemplos de influência espiritual na criação do direito positivo nacional; e ii) descrever, 
dialeticamente, a estrutura lógica das causas de tais influências espirituais no ambiente forense 
dos Tribunais. 	  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Psicografia perante Tribunais; Tópica jurídica; Consentimento retórico.  



 

ZUSAMMENFASSUNG  

 

NEVES, Eduardo Porto Carreiro. Erzählungen aus dem Jenseits als topos der juristischen 
Realität: Zu einem rhetorischen Einverständnis über die Ursachen der spirituellen 
Kommunikationen vor regionalen Gerichten. 2013. 138 s. Magisterarbeit (Master of Law – 
LL.M.) – Programa de Pós-Graduação em Direito, Centro de Ciências Jurídicas / FDR, 
Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2013.  
 

 

Die zentrale Frage ist: Was sind die Wirkursache, formale, materielle und finale Ursache der 
spirituellen Kommunikationen vor regionalen Gerichten. Angesichts dieser Dysfunktion 
werden Voraussetzungen im Lichte der Theorien von dem Spiritismus, von Platon und 
Aristoteles angenommen, mit denen die Hypothese formuliert wird. Außerdem sitzt man die 
rhetorische Methodologie als Grundlageforschung der Medien (Enthymem und Beispiel) und 
Weisen (ethos, pathos und logos), mit denen man das rhetorisches Ziel erreichen kann: das 
Einverständnis. Die Begründung eines rhetorischen Ansatzes besteht im Vertrauen, das die 
Rhetorik durch die Immunisierung gegen radikale Ideen und Werte fördert. Das mittelbare Ziel 
ist es, ein juristisches Fakt in ein logisches System umzuwandeln. Dazu sind es die 
unmittelbaren und spezifischen Ziele der Forschung, die faktische Struktur der Beispiele von 
dem Einfluss der Geister in der Schaffung des nationalen positiven Rechts rhetorischerweise zu 
analysieren; und die logische Struktur der Ursachen solcher spirituellen Einflüsse 
dialektischerweise zu beschreiben.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schlüsselwörter: Psychographie vor Gerichten; juristische Topik; rhetorisches Einverständnis. 
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INTRODUÇÃO: a reaparição dos protagonistas de além-túmulo nos palcos forenses 

das tramas da justiça.  

 

Pois que é sempre poética, toda linguagem é metafórica; pois que é sempre uma 

“mimese artística”, toda linguagem é uma arte de imitar o real em uma outra dimensão, a 

comunicacional, da possibilidade, diferente da do real, da veracidade.  

Como reprodução das coisas mesmas na dimensão do possível, a linguagem é aquele 

dado subjetivo que entra na realidade objetiva, seja para indicar percepções de objetos já 

extrasubjetivamente existentes, seja para expressar ideias e sentimentos que já existiam 

intrasubjetivamente. 

Assim, a linguagem, antes de ser a condição da existência humana, revela-se uma 

condição humana de existência intersubjetiva, uma vez que o homem, criador da linguagem, 

é, por isso mesmo, a própria condição de existência da linguagem mesma.  

Isso significa dizer que, o que é humanamente cultural só passa a existir através da 

linguagem racional, e é nisso em que consiste a importância da linguagem para o 

desenvolvimento social, já que através dela os homens criam as realidades em que vivem. 

O direito é uma das realidades existentes no mundo da vida.  

O maior papel que o ator do direito desempenha nas tramas da justiça é o de 

representar algo que de fato ocorreu. Sem isso, as cenas não correspondem à realidade, em 

consequência do que os poetas forenses tornam-se menos confiáveis, por perderem sua 

condição de historiadores1.  

Como, contudo, a linguagem depende da ideia que se conceba sobre o evento e dada a 

dificuldade de se conceber ideias abstratas fidedignas em relação aos eventos concretos, além 

da dificuldade de se comunicar tais ideias através da fixação de símbolos mais ou menos bem 

articulados, surge o problema da verdade real. 

Mas, apesar disso, o enredo da narrativa jurídica parece ter encadeado, algumas vezes, 

eventos, ideias e linguagens juridicamente relevantes por de tal forma, que, ele mesmo, veio a
                                                
1 “A diferença entre o historiador e o poeta não é que um diz em prosa e outro em versos (…), mas diferem nisto: 
que um relata eventos ocorridos e o outro os tipos de coisas que poderiam ocorrer”, [“The difference between the 
historian and the poet is not that between using verse or prose (…). No, the difference is this: that the one relates 
actual events, the other the kinds of things that might occur”], Cf. ARISTOTLE. Poetics, 9, 1451b. Trans. 
Stephen Halliwell. Vol. 23. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2005, p. 59. E continua: 
“Assim, ainda se suceder que ele esteja representando coisas acontecidas, ele não é menos poeta, uma vez que 
nada impede que algumas das coisas acontecidas sejam tais quais é verossímil que acontecessem, e nesta medida 
será feitor delas”, [“So even if it turns out that he is representing things that happened, he is no less a poet; for 
there is nothing to prevent some of the things that have happened from being the sort of things that may happen 
according to probability, i.e. that are possible, which is why he can make a poetic composition about them”], Cf. 
ibid., p. 61. 
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 causar efeitos bastante eficazes nos seus espectadores: atores que morreram ao longo do 

curso da peça voltaram aos palcos e deram continuidade à representação da obra2. 

As situações iniciais do enredo giravam em torno de personagens que viviam entre si 

relações íntimas de amizade e companheirismo. A ruptura da situação inicial deu-se, em todos 

os casos, com o homicídio culposo, por parte de uma das personagens, contra seu amigo 

íntimo ou companheiro. Os conflitos das tramas advieram através daqueles fatos jurídicos que 

romperam com a ordem social e que, por isso, vieram a ser trazidos ao conhecimento do 

Estado. O clímax da trama é aquele instante-auge em que a personagem desencarnada volta a 

fazer parte do elenco e relata aos espectadores a verdadeira história, causando uma tensão 

ainda maior na narrativa. E, por fim, o desfecho é a solução do conflito, à luz do relato do 

morto sobre os fatos, por parte dos Tribunais de fato e de direito. 

É desse enredo jurídico que surge a seguinte problematização: quais são as causas 

formal, material, movente e final3 de tais comunicações espirituais perante alguns Tribunais 

de Justiça estaduais?  

Para responder essa questão, propomos uma edificação retórica das causas alusivas a 

essas narrativas de além-túmulo como realidades linguístico-jurídicas.  

Impõe-se advertir que, a retórica, aqui, não é necessariamente um filosofar, porque 

não se preocupa em buscar a verdade, embora isso não signifique dizer que, ao longo dos 

raciocínios retóricos a seguir operados, não se possa aprofundar a verdade sobre o objeto 

discutido. Fosse para dizer de outro modo, diria que, apesar da retórica ser aplicada através de 

silogismos dialéticos, não demonstrativos, e, portanto, partindo de opiniões geralmente 

aceitas, não de conhecimentos científicos, isso não significa dizer que diálogos retóricos não 

possam ser verdadeiros, porque a verdade não está apenas na lógica científica, mas também 

                                                
2 Vejam-se os seguintes processos judiciais, nos quais as cartas psicografadas foram aceitas como provas 
documentais: i) 0031076-89.1987.8.12.0001 (001.87.031076-0), cujo acusado João Francisco Marcondes de 
Deus foi absolvido pelo Tribunal do Júri do Mato Grosso do Sul por 7 a 0; ii) Apelação Crime Nº 70016184012, 
em que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul não conheceu do recurso, negando-lhe provimento e, assim, 
mantendo a sentença da Juíza-Presidenta do Tribunal do Júri, no sentido da declaração de absolvição, diante da 
decisão dos jurados, que negaram a autoria ou a participação da apelante na morte da vítima, respondendo 
negativamente os quesitos de ns. 3 e 4, pelo escore de 5 x 2; iii) Homicídio doloso nº 0013795-24.1997.8-
26.0408 (408.01.1997.013795-1), em que o processo veio a ser suspenso graças a uma carta psicografada, em 
que a vítima Paulo Roberto Pires inocente o acusado.  
3 Respectivamente, “(...) causas são denominadas sob quatro tipos diferentes, a primeira das quais nós 
asseveramos ser a substância e a essência da coisa (...); a segunda causa nós afirmamos ser a matéria ou 
substrato; a terceira é a fonte do primeiro princípio do movimento; e a quarta, a causa que se opõe a isso, - 
nomeadamente a finalidade ou o bem, por ser o fim de toda geração”, [“(...) causes are denominated under four 
different heads, the first of which we assert to be the substance and the essence of a thing (...); and the second 
cause we affirm to be the matter and the subject; and the third is the source of the first principle of motion; and 
the fourth, the cause that is in oposition to this, - namely, both the final cause and the good; for such is an end of 
every generation”], Cf. ARISTOTLE. The Metaphysics. I, 3, 983a25. Trans. John H. McMahon. New York: 
Cosimo, 2008. 
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na retórica dialética, uma vez que elas não surgem apenas da indução e da demonstração, mas 

também da intuição e da opinião.  

A retórica vem a ser, pois, por nós utilizada, como uma metodologia de persuasão, 

através de cujos meios e modos se pode vir a encontrar a verdade, se bem que não nos 

preocupamos com a descoberta da verdade. Por isso, ela não tem, aqui, a permissão de 

significar automaticamente uma atitude filosófica em seu objetivo, mas pode sê-lo, e aqui 

provavelmente o é, em seu objeto4. 

Assim, a nossa resposta ao problema levantado funda-se nos seguintes pressupostos: 

i) Deus é aquele primeiro Algo que move sem ser movido5.  

ii) A lei natural veio a ser inscrita na consciência do Espírito6. 

ii) A alma se situa num plano intermediário como metaxy entre o sensível e o inteligível7 e, 

portanto, a ordem jurídica sensível é a eficácia das leis naturais inteligíveis8. 

iv) Na Justiça se encontra toda a virtude somada9. 

Diante de tal disfunção e de tais pressupostos, formula-se a seguinte hipótese: Deus é 

a causa movente que inscreve as leis naturais na consciência do Espírito e este, a causa 

formal, sendo o intermediário entre o inteligível e o sensível, as pode comunicar aos 

Tribunais, através de documentos jurídico-processuais, que são as causas materiais, com o 

objetivo de implementar a Justiça enquanto causa final.  

A justificativa de uma abordagem retórica está na confiança10 que ela promove. A 

retórica funda confiança, porque promove relações intersubjetivas abertas11, as quais, sendo 

imparciais, evitam posições-limite quanto à verdade e à falsidade, quanto à bondade e à 

maldade. 

                                                
4 Entimemas e exemplos, embora possam não querer, podem dizer relativamente sobre a verdade do objeto. 
Apenas os erismas, por seu turno, não o querem e não o fazem.  
5 ARISTOTLE. The Metaphysics. XII, 7, 1072a25. Trans. John H. McMahon. New York: Cosimo, 2008. 
6 KARDEC, Allan. Le livre des esprits. Paris: Didier et cie, 1866, p. 267. 
7 PLATÃO, Timeu, 35a-b. No mesmo sentido, é de se ler: “Todas as almas ocupam o meio termo entre homens 
e deuses. Como mediadores entre os dois, eles preenchem o espaço remanescente e assim tornam o universo um 
todo interconectado”, ["All spirits occupy the middle ground between humans and gods. As mediators between 
the two, they fill remaining space, and so make the universe an interconnected whole"], Cf. PLATO. 
Symposium. Trad. Robin Waterfield. Oxford: Oxford University Press, 1994, p. 43-44. 
8 Isso porque o objeto é a eficácia do sujeito, Cf. FICHTE, Johann Gottlieb. Grundlage des Naturrechts nach 
Prinzipien der Wissenschaftslehre. Jena und Leipzig: Christian Ernst Gabler, 1796, p. 36. 
9 ARISTOTLE. Nicomachean Ethics. V, 1, 1129b30. Trans. D.P.Chase. New York: Cosimo, 2008. 
10  “O direito deu o primeiro passo no caminho para a confiança pela e na retórica”, [“Das Recht machte also den 
ersten Schritt auf dem Wege zum Vertrauen durch und in die Rhetorik”], Cf. BALLWEG, Ottmar. Analytische 
Rhetorik: Rhetorik, Recht und Philosophie. In: SCHLIEFFEN, Katharina Gräfin von. (Hrsg.). Recht und 
Rhetorik. Frankfurt a.M.: Peter Lang, 2009, p.136. 
11 “A confiança na retórica tem seu fundamento nas relações democráticas” [“Das Vertrauen in Rhetorik hat in 
demokratischen Verhältnissen seine Grundlage.”], Cf. Ibid., p. 135. 
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Por isso, diz-se que a retórica analítica seria o único método apropriado de lidar com o 

discurso12, uma vez que se trata do melhor tipo de retórica para a imunização axio-

gnosiológica13.   

Assim, não haverá, no texto, nem a corajosa defesa fundamentalista de uma moral, 

nem também uma covarde fuga pirronista a todo e qualquer juízo moral. Haverá, isto sim, 

uma abordagem retórica que visa um consenso emergido de ambientes comuns dos atos de 

fala, e que, por sua própria natureza não científica, não tem a pretensão de oferecer uma 

última ratio. 

O objetivo geral e mediato da pesquisa é transformar narrativas fático-jurídicas14 em 

um sistema lógico-analítico.  

                                                
12 “A posição aqui tomada é a de uma retórica analítica no sentido de uma investigação geral e jurídica”, [“Die 
hier eingenommene Position ist die einer analytischen Rhetorik im Sinne allgemeiner und juristischer 
Grundlagenforschung”], Cf. BALLWEG, Ottmar. Zur Ergiebigkeit der sophistischen Rhetorik für eine heutige 
rhetorische analytische Rechtstheorie. In: KIRSTE, Stephan; WAECHTER, Kay; WALTHER, Manfred (Hrsg.). 
Die Sophistik – Entstehung, Gestalt und Folgeprobleme des Gegensatzes von Naturrecht und positivem Recht. 
Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2002, p. 171.  
13 “Analytische Rhetorik aber scheint uns zudem gegen jede andere Art von Rhetorik am besten zu 
immunisieren”, Cf. Ibid., 2009, p. 136. 
14 Alguns exemplos retóricos da pesquisa estão consubstanciados nos seguintes julgados: 
a) Rio Grande do Sul. TJRS. Apelação Crime n° 91187530 – RS (ACr 70016184012). JÚRI. DECISÃO 
ABSOLUTÓRIA. CARTA PSICOGRAFADA NÃO CONSTITUI MEIO ILÍCITO DE PROVA. DECISÃO 
QUE NÃO SE MOSTRA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. Carta psicografada 
não constitui meio ilícito de prova, podendo, portanto, ser utilizada perante o Tribunal do Júri, cujos julgamentos 
são proferidos por íntima convicção. Havendo apenas frágeis elementos de prova que imputam à pessoa da ré a 
autoria do homicídio, consistentes sobretudo em declarações policiais do co-réu, que depois delas se retratou, a 
decisão absolutória não se mostra manifestamente contrária à prova dos autos e, por isso, deve ser mantida, até 
em respeito ao preceito constitucional que consagra a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri. Apelo 
improvido. Apelante: Ministério Público. Assistente de acusação: Fabio Araujo Cardoso. Apelada: Iara Marques 
Barcelos. Relator Des. Manuel José Martinez Lucas (Primeira Câmara Criminal). Viamão, 11 de Novembro de 
2009. DJERS 26/11/2009, p. 147. 
b) São Paulo. TJSP. Homicídio doloso. Nº do Processo: 0013795-24.1997.8.26.0408 (408.01.1997.013795-1). 
Juíza Raquel Grellet. 1ª Vara Criminal. Ourinhos, 27 de novembro de 2005. 
c) Mato Grosso do Sul. TJMS. Homicídio culposo. Nº do Porcesso: 0031076-89.1987.8.12.0001 
(001.87.031076-0). 1ª Vara do Tribunal do Júri. Campo Grande, 25 de Setembro de 1987.  
d) Goiás. TJGO. Apelação Crime. Acórdão de fls. 246/256: “(...) Sobre a admissibilidade das Provas, dispõe o 
art. 155 do Código de Processo Penal : ‘No juízo penal, somente quanto ao estado das pessoas serão observadas 
as restrições à prova estabelecidas na Lei Civil’. Verifica-se, então, que no Juízo penal NÃO HÁ LIMITAÇÕES 
DOS MEIOS DE PROVA, SENDO AMPLA A INVESTIGAÇÃO, DILATADOS OS MEIOS 
PROBATÓRIOS, VISANDO ALCANÇAR A VERDADE DO FATO E DA AUTORIA, OU SEJA, DA 
IMPUTAÇÃO. Ensina Espínola Filho em seu Código de Processo Penal, vol. II/453 : ‘Como resultado da 
inadmissibilidade de limitação dos meios de Provas, utilizáveis nos processos criminais, é-se levado à conclusão 
de que, para recorrer a qualquer expediente, reputado capaz de dar conhecimento da verdade, não é preciso seja 
um meio de prova previsto, ou autorizado pela Lei, basta não seja expressamente proibido, não se mostre 
incompatível com o sistema geral do Direito Positivo, não repugne à moralidade pública e aos sentimentos de 
humanidade e decoro, nem acarrete a perspectiva de dano ou abalo à saúde física ou mental dos envolvidos, que 
sejam chamados a intervir nas diligências.’ JÚRI POPULAR : Encerrados os debates, procedeu-se à votação 
secreta dos jurados, que absolveram o réu por seis votos a um. O DD Procurador da Justiça, Dr. Adolfo Graciano 
da Silva Neto, em Parecer Criminal de nº 1/714/80, de 19 de setembro de 1980, acolheu a decisão dos jurados, 
concluindo assim, sua assertiva: De fato, e seria temeroso negar a evidência, a decisão encontra apoio na versão 
apresentada pelo réu que, por sua vez, tem alguma ressonância nos caminhos e vasos comunicantes da prova. 
Inquestionável que não se pode perquirir e aferir o grau valorativo dessa ou daquela versão, basta que o 
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Os objetivos específicos e imediatos da pesquisa são, pois: i) analisar, retoricamente, a 

estrutura dos exemplos de influência espiritual na criação do direito positivo nacional; e ii) 

descrever, dialeticamente, a estrutura lógica das causas de tais influências espirituais no 

ambiente forense dos Tribunais.  

Não se pretende convencer pelos meios, nem persuadir pelos resultados, i.e., não se 

tem a intenção de fazer com que o destinatário mude sua opinião, qualquer que ela seja, sobre 

a comunicabilidade entre os Espíritos e o mundo dito “material”, nem se tem a intenção de 

levar o destinatário a reconhecer uma verdade, a partir dos resultados de tal comunicação 

espiritual.  

Com efeito, a finalidade dos esforços retóricos é o consentimento15 quanto à existência 

de certas causas alusivas aos exemplos de influência espiritual na criação do direito positivo 

nacional. 

Como se pretende alcançar tais objetivos? 

Para tanto, adota-se uma metodologia consubstanciada: i) inicialmente, no 

levantamento de dados empíricos, através da técnica documental de coleta de decisões, cujas 

fundamentações incluíram as cartas psicografadas como provas judiciais, bem como através 

da técnica de entrevista, realizada perante os desembargadores criminais do Tribunal de 

Justiça do Estado de Pernambuco, e conduzida por um tópico-guia elaborado pelo autor; ii) 

em seguida, no levantamento de dados teóricos, a partir da técnica bibliográfica de coleta de 

obras doutrinárias edificadas em alguns dos países que compõem o mundo ocidental. Adotam-

                                                                                                                                                   
pronunciamento dos jurados se esteie em alguma prova, para que seja mantido. Inarredável que o caso fortuito é 
achadiço na prova, com a qual lidou o Júri e com base nela esteou o veredicto absolutório. Destarte, incensurável 
a decisão dos jurados. É o parecer que submeto à apreciação da Colenda Câmara Criminal, para as considerações 
que merecer.’ (fls. 335/337). ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, DE 23 DE OUTUBRO 
DE 1980: Tomaram parte no Julgamento final, presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Fausto Xavier de 
Resende, além do Relator, Des. Rivadávia Licínio de Miranda, os Des. Joaquim Henrique de Sá e Juarez Távora 
de Azeredo Coutinho (Fls. 341/344).” 
15 “Todos os esforços retóricos estão dirigidos para o consentimento. O retor defende uma opinião e deseja, que 
um outro – seu destinatário – a ele se junte, com ele partilhe o ponto de vista. Para conseguir isso, o retor age de 
tal forma, que ele seja plausível para o destinatário. Ele expõe uma coisa por de tal maneira, que ao outro ela 
pareça racional, certa ou, pois, admissível. O retor distingue (em comparação com pessoas que não argumentam 
retoricamente) apenas uma coisa: ele não cede ao acaso, quão bem recebido ele é pelo destinatário; ele sabe, o 
que ele tem a dizer e como ele tem a dizê-lo, para ser bem sucedido. Ele emprega propositada e conscientemente 
o seu conhecimento”, [“Auf Einverständnis sind alle rhetorischen Anstrengungen gerichtet. Der Rhetor vertritt 
eine Meinung und möchte, dass ein anderer – sein Adressat – sich ihm anschließt, den Standpunkt mit ihm teilt. 
Um dies zu erreichen, agiert der Rhetor so, dass er für den Adressaten plausibel ist. Er stellt eine Sache so dar, 
dass sie dem anderen als vernünftig, richtig, oder doch als annehmbar erscheint. Den Rhetor zeichnet (im 
Vergleich zu unrhetorisch argumentierenden Menschen) “nur” eines aus: Er überlässt es nicht dem Zufall, wie 
gut er beim Adressaten ankommt; er weiß, was er zu sagen hat und wie er es zu sagen hat, um erfolgreich zu 
sein. Sein Wissen setzt er bewusst und gezielt ein”], Cf. GAST, Wolfgang. Juristische Rhetorik. Heidelberg, 
München, Landsberg, Berlin: C.F.Müller, p. 4.  
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se as citações indiretas e diretas em rodapé, simplesmente pela dinamicidade que propicia à 

leitura. E quanto às obras de Platão, estas virão a ser especialmente citadas a partir da 

tradução de Francisco Samaranch e de acordo com o tipo de referência da Academia de 

Berlim, o que facilita o acesso pelo leitor às passagens referidas, em qualquer edição, que 

também utilize um tal modo de referência. Além do mais, graças aos marcos teóricos eleitos, 

a nossa técnica metodológica bibliográfica se deixa mudar de plano. Ao invés de partirmos 

apenas e inicialmente da análise das hipóteses lançadas em as teorias humanas e da 

observação de fatos físicos orgânicos e inorgânicos terráqueos, os pressupostos desta obra 

estão sobretudo consubstanciados em a observação de fenômenos espíritas à luz de teorias 

igualmente espiritistas; e iii) finalmente, ao longo de todo o texto, aplica-se o silogismo 

dialético, em virtude do qual raciocina-se, sobre os problemas propostos, a partir de opiniões 

geralmente aceitas16. Isto é, aplica-se o processo dialético de tratar problemáticas através dos 

topoi, que são lugares comuns da linguagem padrão, nos quais os referenciais de sentido 

ganham aceitação pela convenção e com base nos quais formulam-se argumentos dialéticos 

de ação e contestação, não para meramente persuadir os destinatários, mas para chegar a um 

consenso, que seria a resolução da problemática. 

Assim, a retórica vem a ser utilizada como metodologia prática, i.e., investigação 

fundamental dos meios e modos de persuasão para se chegar a um fim, que é esse mesmo: o 

consenso sobre as causas movente, formal, material e final de certos eventos lingüísticos 

incomuns ocorridos perante alguns Tribunais de justiça estaduais: no primeiro capítulo, 

analisa-se a causa movente, utilizando-se o topos “Deus”; no segundo capítulo, estuda-se a 

causa formal, a partir do topos “Espírito”; no terceiro capítulo, trata-se da causa material, a 

partir do topos “Ordem Jurídica”; e, na conclusão, tem-se a causa final, através do topos 

“Justiça”.  

Mas, quais são os modos e meios de persuasão para se chegar ao fim retórico do 

consenso?  

Os modos são três: i) utiliza-se aquele elemento retórico que se baseia na credibilidade 

pessoal do retor (ethos, ou hábito, caráter), sendo, por isso, capaz de conduzir o destinatário à 

crença no que ele expressa; ii) valemo-nos, igualmente, daquele modo retórico de apelo às 

emoções (pathos), a fim de despertar nos interlocutores certo estado de espírito, de forma que 

eles, sentindo-se emocionalmente inclinados a adotar a mesma postura, encontrem-se 
                                                
16 “Silogismo é ‘dialético’, se se raciocina a partir de opiniões que são geralmente aceitas”, [“reasoning is 
‘dialectical’, if it reasons from opinions that are generally accepted”], Cf. ARISTOTLE. Topics, I, 1, 100b 18.  
Trans. W.A. Pickard-Cambridge. Col. Great Books of the Western World. Vol. 7. Chicago: Encyclopaedia 
Britannica, 1990. 
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incapazes de julgar com isenção; e iii) aplica-se aquele modo retórico através do qual se 

utiliza por de tal forma argumentos lógicos (logos), que a força das palavras empregadas pelo 

locutor em seu discurso funcionam como prova de sua validade para os destinatários17. 

Os meios são dois18: i) o silogismo dialético ou entimema, utilizado ao longo dos três 

capítulos da obra, em face das argumentações construídas por oposições lógicas; e ii) os 

exemplos de comunicação interespiritual, tal como citaremos exaustivamente no terceiro 

capítulo.    

A aplicação de tais artifícios retóricos na presente pesquisa dá-se da seguinte forma: 

As cartas psicografadas são as retóricas materiais19, o método inicial, o primeiro meio 

de se chegar ao fim do consentimento quanto às causas. Encontramo-nos, aqui, no âmbito dos 

exemplos de comunicação interespiritual como meio retórico de persuasão. 

Ao redor desses exemplos há o entorno de potencialidades, que comporta os possíveis 

efeitos que as cartas psicografadas podem gerar: as cartas podem auxiliar os magistrados; as 

cartas podem influenciar a decisão do júri; as cartas podem absolver o acusado; as cartas 

podem conduzir à desistência processual, etc.  

De todas essas possibilidades da imaginação, tem-se a seguinte síntese imaginativa: os 

Espíritos desencarnados participam da criação do direito positivo.  

Mas, de onde vem a validade dessa ideia imaginária? 

A validade retórica da síntese imaginativa é garantida pelos meios retóricos de 

persuasão. Inicialmente, pela indução retórica operada imediatamente, a partir dos exemplos 

acontecidos no âmbito forense. Em seguida, através do seguinte entimema: se as cartas 

                                                
17 “O primeiro tipo depende do carater pessoal do retor; o secundo, de levar o público a um certo estado de 
espírito; o terceiro, da prova, ou prova aparente, fornecida pelas palavras do discurso mesmo”, [“The first kind 
depends on the personal character of the speaker; the second on putting the audience into a certain frame of 
mind; the third on the proof, or apparent proof, provided by the words of the speech itself”], Cf. ARISTOTLE. 
Rhetoric, I, 2, 1356a. Trans. W. Rhys Roberts. Ed. W.D.Ross. The works of Aristotle. Vol 9. London: Oxford 
University Press, 1930. 
18 “Eu chamo o entimema um silogismo retórico, e o exemplo uma indução retórica”, [“I call the enthymeme a 
rhetorical syllogism, and the example a rhetorical induction”], “Quando nós baseamos a prova de uma 
proposição em um número de casos similares, isto é indução na dialética, exemplo na retórica; quando é 
mostrado que, de certas proposições verdadeiras, uma outra e muito diferente proposição tem que ser, portanto, 
em conseqüência, verdadeira, seja sempre ou geralmente, isso é chamado silogismo em dialética, entimema em 
retórica”, [“When we base the proof of a proposition on a number of similar cases, this is induction in dialectic, 
example in rhetoric; when it is shown that, certain propositions being true, a further and quite distinct 
proposition must also be true in consequence, whether invariably or usually, this is called syllogism in dialectic, 
enthymeme in rhetoric”], Cf. Ibid., 1930, I, 2, 1356b. 
19 Assim, veja-se: “Na compreensão retórica da linguagem corrente (…) se encontram as retóricas materiais, com 
as quais nós satisfazemos as funções vitais da convivência”, [“In der rhetorischen Versichtung der 
Umgangssprache (…) finden sich die materialen Rhetoriken, mit denen wir die vitalen Funktionen des 
Zusammenlebens erfüllen”], Cf. BALLWEG, Ottmar. Analytische Rhetorik: Rhetorik, Recht und Philosophie. 
In: SCHLIEFFEN, Katharina Gräfin von. (Hrsg.). Recht und Rhetorik. Frankfurt a.M.: Peter Lang, 2009, p. 
128. 



 
 

17 

ditadas pelos Espíritos são aceitas pelos Tribunais, os Espíritos desencarnados participam da 

criação do direito positivo.  

E quanto à validade das cartas psicografadas? 

Tal validade é garantida pelos modos retóricos de persuasão. 

 Inicialmente, as cartas psicografadas vêm a ser validadas pela verificação, por parte 

dos familiares, do ethos do Espírito comunicante. A análise do conteúdo da comunicação, 

feita pelos parentes, é capaz de atestar a credibilidade pessoal do morto e, portanto, de 

conduzir os receptores da informação à crença no que ele expressa.  

Ademais, as psicografias forenses são retoricamente válidas, porque vieram a ser 

judicialmente aceitas, em virtude do pathos causado no momento decisório, i.e., em razão da 

impressão de expressões emotivas, que despertaram certo estado de espírito nos decididores, 

de forma que eles, sentindo-se emocionalmente inclinados a adotar a mesma postura contida 

na carta, encontraram-se incapazes de julgar com isenção.  

Por fim, as cartas psicografadas adquirem validade retórica, em virtude dos 

argumentos lógicos, do logos nela contido, na medida em que a força das palavras 

empregadas pelo locutor de além-túmulo, em seu discurso, funcionam como se fossem provas 

cabais da veracidade dos acontecimentos para os destinatários. 

Além do mais, as cartas psicografadas constituem um fato, cuja autenticidade foi 

cientificamente comprovada através do exame pericial das assinaturas.  

Neste sentido, se se trata de comprovação científica, até poderíamos operar um salto 

para fora do silogismo dialético e formar um silogismo demonstrativo, cujas premissas 

fundar-se-iam na episteme pericial.  

A premissa maior do silogismo consistiria na idéia de que: 

Toda prova pericial tem a permissão de influenciar a criação do direito positivo. 

A premissa menor afirmaria que: 

As cartas psicografadas grafotecnicamente examinadas são provas periciais.  

Donde só se poderia seguir a conclusão de que:  

Toda carta psicografada grafotecnicamente examinada tem a permissão de influenciar a 

criação do direito.  

Tem-se, agora, uma proposição dedutiva demonstrativa e, portanto, científica.  

E, porque esse fato veio a ser dedutivamente demonstrado, tal proposição científica é 

passível de falsificabilidade20: 

                                                
20 “Mas, agora, nós queremos sim apenas reconhecer como empírico um tal sistema, que seja capaz de ser 
testado pela experiência. Estas considerações sugerem como critério de demarcação, não a verificabilidade, mas 
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A permissão de influenciar a criação do direito positivo atribuída à carta psicografada não 

deve reduzir-se ao conhecimento do perito, mas levar em conta também a sua moralidade. 

Assim, é possível que a consciência que fez o exame grafotécnico tenha sido 

torpedeada por outros sistemas sociais, como a religião, a família, a economia ou a política, 

por exemplo.  

Logo, as premissas de um tal silogismo demonstrativo não são garantidamente 

verdadeiras, mas, por isso mesmo, apenas verossímeis, porque não estão no plano da 

veracidade, mas no da probabilidade. 

Assim, para resolver este problema, operamos o salto de retorno, para acoplar 

novamente nas premissas do silogismo dialético, único realmente pertinente e apropriado à 

metodologia retórica adotada.  

Eis a interrogação inicial:  

Será mesmo que a autenticidade das cartas está na assinatura de quem escreve ou no 

conteúdo que veio a ser escrito? 

Partindo disso, pode-se formular o seguinte entimema:  

Se os familiares reconhecem como sendo do morto o conteúdo contido na carta, logo as 

cartas são autênticas. 

Assim, percebe-se que a conclusão retórica dá mais importância à análise fática do 

ethos, pathos e logos pela família e pelos decididores, que à análise científica pelo perito. Isso 

porque, independentemente da perícia técnica, i.e., ainda que o perito tenha errado intelectual 

ou moralmente, o conteúdo das cartas operou efeitos extraordinários: fez magistrados e 

jurados absolverem acusados, conduziu pais a desitirem do processo; possibilitou o 

arrependimento e o perdão, fazendo famílias se reconciliarem.  

É partindo disso e sem qualquer pretensão de alcançar a veracidade particular, no 

âmbito do verdadeiro, a partir da episteme em geral, que se iniciam, agora, os esforços de se 
                                                                                                                                                   
a falsificabilidade do sistema; (...) Um sistema empírico-científico precisa poder vir a ser refutado pela 
experiência”, [“Nun wollen wir aber doch nur ein solches System als empirisch anerkennen, das einer 
Nachprüfung durch die >Erfahrung< fähig ist. Diese Überlegung legt den Gedanken nahe, als 
Abgrenzungskriterium nicht die Verifizierbarkeit, sondern die Falsifizierbarkeit des Systems vorzuschlagen; (...) 
Ein empirisch-wissenschaftliches System muß an der Erfahrung scheitern können”], Cf. POPPER, Karl. Logik 
der Forschung. Wien: Julius Springer Verlag, 2005, p. 17. 
“O critério de demarcação proposto leva-nos, ainda, à solução do problema da indução, tal como colocado por 
Hume - do problema da validez das leis naturais. A raiz desse problema está na aparente contradição entre o que 
pode ser chamado de "tese fundamental do empirismo" - tese segundo a qual só a experiência pode decidir 
acerca da verdade ou falsidade de um enunciado científico - e o fato de Hume ter se dado conta da 
inadmissibilidade de argumentos indutivos”, [“Durch das vorgeschlagene Abgrenzungskriterium wird auch das 
Humesche Problem der Induktion, die Frage nach der Geltung der Naturgesetze, einer Auflösung zugeführt. Die 
Wurzel dieses Problems ist der scheinbare Widerspruch zwischen der >Grundthese jedes Empirismus< - der 
These, daß nur >Erfahrung< über empirischewissenschaftliche Aussagen entscheiden kann – und der 
Humeschen Einsicht in die Unzulässigkeit induktiver Beweisführungen.”], Cf. Ibid., p. 19. 
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chegar ao consenso em geral, no âmbito do verossímil, a partir da doxa particular, amparados 

pelo ponto de partida retórico, de acordo com o qual “as pessoas podem prescindir de 

‘verdade’, mas nunca de suas opiniões”21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
21 “Die Menschen können auf “Wahrheit” verzichten, aber niemals auf ihre Meinungen”], Cf. BALLWEG, 
Ottmar. Analytische Rhetorik als juristische Grundlagenforschung. In: ALEXY, Robert; DREIER, Ralf; 
NEUMANN, Ulfried. (Hrsg.). Rechts- und Sozialphilosophie in Deutschland heute: Beiträge zur 
Standortbestimmung. Beiheft Nr. 44. Stuttgart: Franz Steiner, 1991, pp. 45-54, p. 54. 
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CAPÍTULO I – UBI DEUS, IBI NORMA DEI. 

 

1. A auto-posição a priori como condição de possibilidade do princípio da 

identidade objetiva. 

1.1. O Eu Puro põe absolutamente a si mesmo como condição incondicionada de 

todas as coisas universais. 

 

O fundamento último de toda a ordem universal é o Algo, que pura e absolutamente é, 

e que, em razão de cuja auto-posição real, apriorísticamente ante-universal, chamamo-lo: Eu 

Puro como tal. 

O Eu Puro é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, que põe, 

originariamente, a si mesmo, independentemente da experiência, razão por que tomamos tal 

auto-posição por a priori22, a qual, ademais, nos revela a identidade absoluta23 dEle, porque o 

Eu Puro não se confunde com qualquer identidade relativa que existe na dinâmica intra-

universal, i.e., na experiência, já que Ele se encontra infinita24 e incondicionalmente fora do 

universo25.  

Fora, pois, com aquele juízo de que toda posição é uma auto-limitação, porque, aqui, 

ele não é lógico. Convencionada vem a ser a lógica da auto-posição, de acordo com a qual, o 

que se põe absolutamente enquanto essência, não põe e nem poderia pôr um outro algo 

diferente de si mesmo, já que, se se autopõe em absoluto, põe, em verdade, a totalidade da 

coisa mesma como tal26.  

                                                
22 “O Eu põe originariamente, pura e simplesmente, seu próprio ser” [“Das Ich setzt ursprünglich schlechthin 
sein eigenes Seyn”], Cf. FICHTE, Johann Gottlieb. Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre. Als 
Handschrift für seine Zuhörer. Leipzig: Christian Ernst Gabler, 1794, p. 13. 
23 “Eu sou pura e simplesmente, isto é, eu sou pura e simplesmente porque eu sou; e sou pura e simplesmente, o 
que eu sou; ambos para o Eu.” [“Ich bin schlechthin, d. i., ich bin schlechthin, weil ich bin; und bin schlechthin, 
was ich bin; beides für das Ich.”], Cf. Ibid., p. 21. 
24 Infinito, aqui, é tudo aquilo que não tem começo nem fim. 
25 “Fora do mundo ou da acumulação das coisas finitas há um Uno Dominante, não apenas assim como a alma 
em mim ou tanto mais como o eu em meu corpo, mas também em um sentido muito mais elevado. O Uno 
nomeadamente, que domina o universo, rege não somente o mundo, mas o edifica também, o faz e é maior que o 
mundo, por assim dizer algo Extramundano; e por isso é o fundamento último das coisas” [“Außer der Welt oder 
der Ansammlung endlicher Dinge gibt es ein dominierendes Eines, nicht nur so wie die Seele in mir oder 
vielmehr wie das Ich in meinem Körper, sondern auch in einem viel höheren Sinne. Das Eine namlich, welches 
das Universum beherrscht, regiert nicht bloß die Welt, sondern erbaut sie auch, macht sie und ist höher als die 
Welt, sozusagen etwas Außerweltliches; und deshalb ist es der letzte Grund der Dinge”.], LEIBNIZ, G. W. Über 
den ersten Ursprung der Dinge. In:______. HERRING, Herbert (Hrsg.) Fünf Schriften zur Logik und 
Metaphysik. Stuttgart: Reclam, 2009, pp. 35-45, p. 35. 
26 Isso porque não se trata de uma identidade empírica imanente posta em o universo, mas de uma auto-
identidade pura transcendente ao próprio universo. A proposição afigura “Eu = Eu” como o princípio absoluto de 
toda a lógica da ciência metafísica. Se o predicado é igual ao sujeito que o pôs e o sujeito é absoluto, o predicado 
posto veio a ser tão absoluto quanto o sujeito que o determinara.  
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A proposição “Eu Puro = Eu Puro” não é, pois, igual a “Eu Puro = eu puro”. É contra 

o sistema panteísta de absolutização do objeto, que se chama absoluta a identidade a priori, 

distinguindo-a das identidades relativas subjetivas e objetivas a posteriori, donde se segue que 

esse momento auto-positivo não é nem objetivo, nem subjetivo, mas absoluto, porque o 

Absoluto é sempre anterior à posição e superior à soma das partes objetiva e subjetiva que 

compõem o todo intra-universal. 

Puro é o que não consiste disso, da substância que preenche o universo. Por isso, o Eu 

Puro põe-se, mas, não se põe no eu puro, e sim absolutamente no próprio Eu Puro em si27 

como o princípio originário absoluto de toda a lógica. Aí aquela que tem que ser a causa do 

princípio da identidade relativa: a identidade absoluta.   

A identidade absoluta é, pois, a condição de possibilidade do princípio das identidades 

objetivas e subjetivas, as quais, embora sejam elas mesmas consigo mesmas, não vêm a ser 

postas como si mesmas por si mesmas.  

 

2. Posição objetiva a posteriori como condição de possibilidade do princípio da 

não-contradição dos objetos. 

2.1. O Eu Puro põe o não-Eu Puro e dele extrai o eu empírico e o não-eu empírico. 

2.1.1. Da Norma Dei como a ordem absoluta. 
 

A posição objetiva revela o surgimento da identidade objetiva, que é, aqui, relativa, 

mostrando a condicionalidade a que se encontra submetida, a fim de evitar a absolutização do 

objeto relativo, porque, do contrário, seria tomar o efeito pela causa.   

Em verdade, a posição da identidade relativa obedece à ordem natural da causalidade 

absoluta, que é regulada pela Norma Dei como sendo aquele conjunto das leis naturais, que 

são a categoria das leis divinas eternas e imutáveis28, as quais são de dois tipos, o das leis 

morais, que regulam isso, o que do universo é espírito, e o das leis materiais, que regulam 

                                                
27 “Assim, o pôr do Eu por si mesmo é a atividade pura do mesmo. – O Eu põe a si mesmo e é, em virtude desse 
mero pôr-se por si mesmo; e vice-versa: o Eu é e põe seu ser, em virtude de seu mero ser. É ao mesmo tempo o 
agente e o produto da ação.”  [“Also das Setzen des Ich durch sich selbst ist die reine Thätigkeit desselben. – Das 
Ich setzt sich selbst, und es ist, vermöge dieses blossen Setzens durch sich selbst; und umgekehrt: das Ich ist, und 
es setzt sein Seyn, vermöge seines blossen Seyns. Es ist zugleich das Handelnde, und das Produkt der 
Handlung.”], Cf. FICHTE, Johann Gottlieb. Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre. Als Handschrift 
für seine Zuhörer. Leipzig: Christian Ernst Gabler, 1794 p. 10. 
28 O que é mutável, é a aplicação, pelo Eu Puro, das leis naturais, que se dá na proporção das necessidades e 
conhecimentos que delas o Eu empírico possua, em função do que e do como ele pratica o que conhece. 
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isso, o que do universo é matéria, i. e., a unidade ilimitada do não-Eu Puro29, da qual se 

extraem o eu e não-eu empíricos, e toda a variedade infinita de coisas materiais do universo, 

que decorre da combinação destes elementos. 

Como se vê, o Eu Puro põe, sob a ordem de suas leis naturais, um outro algo diferente 

de si: o não-Eu Puro, significando o que não é o Eu Puro, porque é idêntico ao que é, donde se 

segue que: 

não-Eu Puro não é = Eu Puro, porque não-Eu Puro ≡ não-Eu Puro.   

Esse objeto relativo em geral não se determina como tal, exatamente por isso, 

porquanto e na medida em que é apenas objeto, sendo, pois, jamais, possível determinar sua 

realidade mesma, que é determinada como ilimitada por outro algo pressuposto, em relação ao 

qual é objeto, isto é, o Absoluto infinito.  

Por isso, sustenta-se que o não-Eu Puro, não é substância divina, mas divina 

substância, não sendo parte de Deus, mas a matéria primitiva do universo, o fluido cósmico 

universal, cuja realidade é originariamente determinada em oposição ao Eu absoluto, isto é, 

como o oposto ao Eu Puro, como, portanto, não-Eu Puro.  

 Esta matéria primitiva universal é o único elemento verdadeiramente simples do 

universo, donde o Eu Puro cria o eu empírico e o não-eu empírico. Se assim não fosse, 

teríamos de considerar que a matéria simples do universo seria o próprio Deus e, portanto, eu 

e não-eu teriam que ser partes de Deus, conduzindo-nos ao equivoco da ideia panteísta. Em 

verdade, eu e não-eu são extrações do não-Eu Puro operadas pelo Eu Puro.     

O eu empírico é a substância inteligente secundária do universo, enquanto o não-eu 

empírico é a substância inerte secundária universal. Sendo ambos secundários, são igualmente 

compostos, porque vieram a ser extraídos daquela substância simples universal. Fosse 

qualquer um deles simples, ou ambos, até, teriam que ser, eles mesmos, toda a substância 

universal, quando, na verdade, eu e não-eu empíricos são efeitos de uma causa operada sobre 

a substância simples, isto é, consequências de uma ação sobre o não-Eu Puro.  

Assim, há, ao mesmo tempo, substâncias inteligente e inerte extraídas da e postas na 

própria unidade, o que constitui a razão da bipolaridade entre unidade e multiplicidade30. 

Como instrumento da multiplicidade atual do universo, o não-Eu Puro em si é nenhuma 

multiplicidade mais, mas unidade, porque sua multiplicidade é potencial, que se estende 
                                                
29 O não-Eu Puro é o ápeiron (ἄπειρον), o ilimitado, indeterminado ou, dito de outro modo, o inacabado, mas do 
qual saem todos os elementos através de uma mistura a posteriori, revelando ser múltiplo em potência e simples 
em ato, tal como desenvolvido pela teoria cosmológica de Anaximandro.  
30 O fato de o ápeiron ser a substância universal, da qual originam-se os opostos, permite a abstração da ideia da 
bipolaridade entre unidade e multiplicidade, tal como concebida em HALFWASSEN, Jens. Plotin und der 
Neuplatonismus. München: C. H. Beck, 2004, p. 38.  
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através de sua unidade como multiplicidade atual, i.e., efeitos que se dão, a partir de 

operações, pelo Absoluto ou pelos puros sujeitos que lhE obedecem a vontade providencial, 

sobre a unidade atual do não-Eu Puro. 

Eis, pois, o instante objetivo da descrição lógica da realidade, no qual tem-se a posição 

do elemento primário simples por meio da unidade do qual origina-se toda a multiplicidade 

atualizada das oposições entre os objetos, as quais não podem dar-se, sem que, antes, o não-eu 

empírico venha a ser individualizado como condição de possibilidade para que o eu empírico, 

agindo sobre ele, possa, com isso, igualmente, individualizar-se. 

 

2.1.2. A individualização do não-eu empírico como condição de possibilidade da 

individualização do eu empírico. 
 

A individualização do não-eu empírico é condição de possibilidade para que o eu 

empírico, agindo sobre ele, possa, com isso, igualmente, individualizar-se. Pelo fato de o não-

eu empírico ser isso, o princípio material composto que permanece em estado de 

divisibilidade em o universo, o eu empírico não pode agir através dele, e nem sobre ele, 

nessas condições de divisibilidade, o que obsta-lhe o início do processo de individualização. 

Por isso, a individualização precisa dar-se primeiramente em relação ao não-eu empírico, 

possibilitando a formação dos corpos31 metafísicos e físicos do universo e, permitindo, assim, 

o vivenciar das experiências evolutivas do eu empírico nos progressivos níveis de eterização 

corpórea intra-universal.  

A individualização significa o processo de condensação32 do não-eu empírico através 

da combinação deste com o não-Eu Puro, atribuindo-lhe as propriedades da gravidade, o que 

retira-lhe do seu estado de divisibilidade, possibilitando a formação da infinita variedade de 

mundos e objetos corpóreos metafísicos e físicos universais, a qual chamamos não-Eu 

empírico33, que pode ser metafísico, no caso dos mundos e objetos corpóreos metafísicos do 

universo, bem como também ainda físico, sempre que vier a ser a individualização dos 

mundos e objetos corpóreos físicos universais; sendo certo, contudo, que, o não-Eu empírico 

                                                
31 “... os corpos são a individualização do princípio material”, [“... les corps sont l’individualisation du principe 
matériel”], Cf. KARDEC, Allan. Le livre des esprits. Paris: Didier et cie, 1866, p. 34. 
32 “... os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada no espaço”, [“... les mondes se forment 
par la condensation de la matière disséminée dans l’espace”], Cf. Ibid., p. 17. 
33 O não-Eu empírico, sendo corpóreo, é tudo o que não é Eu empírico, porque este é a individualização do que é 
incorpóreo. Assim, não-Eu empírico não poderia vir a ser o sujeito que, mais tarde, se oporia ao Eu empírico, 
porque todo sujeito é Eu empírico, razão por que, em breve, a oposição dá-se contra um outro Eu da mesma 
natureza.  
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corpóreo é sempre inicialmente metafísico, porque o físico é sempre uma cópia mais ou 

menos perfeita do metafísico.  

 

2.1.2.1. Do universo como o espaço de experiência. 

 

Temos dito que o Eu Puro extrai o eu e o não-eu empíricos do não-Eu Puro. Desde que 

ao não-Eu Puro atribuímos este nome por ele não ser igual ao Eu Puro, logo eu e não-eu 

empíricos não poderiam vir a ser extraídos do próprio Eu Puro, o qual, em verdade, extrai o 

eu empírico e o não-eu empírico do não-Eu Puro e os põe na mesma unidade espacial de onde 

foram extraídos. A esse espaço chamamos: realidade intra-universal.  

Desde que eu e não-eu empíricos são extraídos do e postos em o espaço, e desde que 

todo espaço real é de experiência, logo eu e não-eu empíricos só existem em a realidade da 

experiência, não sendo, portanto, partes do Eu Puro, porque Ele não é a realidade intra-

universal, mas a realidade extra-universal.   

Acaso o Eu Puro pusesse em si mesmo o não-Eu Puro, e deste e neste extraísse e 

pusesse o eu e o não-eu empíricos, ter-se-ia então a idéia, de que tudo no universo seria o 

próprio Eu Puro34, quando a razão sequer permite aceitar a idéia, de acordo com a qual tudo 

está no Eu Puro, apesar do Eu Puro não estar em nada, porque a lógica aqui parte do 

pressuposto inverso:  

Tudo está fora do Eu Puro, mas o Eu Puro está em tudo35. 

De fato, se o Eu Puro pusesse o eu empírico e o não-eu empírico dentro de si, não 

haveria princípio da identidade absoluta, pois o Eu Puro poria algo diverso de si, em si, como 

se fosse o seu Si, de forma que haveria igualdade absoluta, mas não identidade absoluta, 

porque, sendo tudo igual a tudo, tal identidade apenas pretender-se-ia absoluta, mas seria, de 

verdade, relativa, porque conteria elementos relativos. 

 

 

 

 
                                                
34 Com efeito, Deus não é a alma do mundo, tanto quanto o mundo não é o corpo de Deus, Cf. AGOSTINHO, 
Santo. A Cidade de Deus. Tradutor J. Dias Pereira. 3ª ed. Vol. I. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 2006, p. 403.  
35 É lógico que Deus possa estar em tudo, pois, de verdade, a onipresença é dEle e não das criaturas. Por isso 
mesmo, nem tudo pode estar em Deus, mas Deus pode estar em tudo. Tome-se a metáfora do sol em relação aos 
planetas circunscritos ao sistema, do qual é elemento central, e ter-se-á uma boa imagem: o sol é uno, mas, 
apesar disso, irradia por todo o espaço que se lhe circunda. O planetas não precisam estar no sol para que o sol 
possa estar em os planetas. Estes estão, com efeito, fora do sol; este, todavia, está sim naqueles.   
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2.1.2.2. Do monismo pluralista como a unidade de mundos. 

 

Bem, temos dito que o fluido cósmico universal é a matéria primitiva do universo e 

que pode manifestar-se incorpórea (eu empírico) e corporalmente (não-eu empírico), mais ou 

menos sutil ou densamente. Ocorre que, mesmo considerando-o em seu estado de eterização, 

sendo isso, o que é empírico, não pode revelar-se imutável, porque a imutabilidade é uma 

propriedade única daquilo, o que é Puro. Deveras, sem deixar de ser etéreo, sofre 

modificações permanentes.  

Assim, se o universo é constituído de fluido cósmico universal, de tal forma que o 

plano dito “material” vem a ser constituído deste fluido em um estado mais denso, enquanto o 

plano dito “espiritual” está constituído desta matéria primitiva em estado de eterização; e 

desde que o fluido cósmico universal sofre modificações; logo, segue-se que: Não apenas o 

mundo material, mas também o mundo espiritual está em permanente mudança. Isso porque 

ambos os mundos integram a mesma unidade real empírica constituída por uma única 

substância primitiva, da qual é originária a infinidade de coisas incorpóreas e corpóreas do 

universo.  

Assim, se há infinitos mundos e elementos nas mais variadas vibrações corpóreas e 

incorpóreas surgidas da matéria primitiva do universo, não há que se falar em dualismo, mas 

num monismo pluralista. Esse monismo pluralista nos sugere que revisemos a linguagem 

empregada para designar aquilo que comum e erroneamente chama-se plano material e plano 

espiritual. De verdade, o que se chama plano espiritual é também material, considerando que 

também ele é formado da matéria primitiva do universo. E, o plano dito material, é animado 

também por Espíritos humanos, donde se segue que é ele igualmente espiritual. Por isso, 

preferimos chamar mundos físicos e metafísicos, sendo ambos materiais e espirituais.  

Além do mais, tal método pragmatista põe fim àquela discussão inútil sobre a 

dualidade, extraindo a seguinte consequência prática36: se o elemento incorpóreo é o 

                                                
36 “O método pragmático é, primariamente, um método de terminar discussões metafísicas que, de outro modo, 
seriam intermináveis. É o Mundo um ou muitos? – fadado ou livre? – material ou espiritual? (…) O método 
pragmático, em tais casos, é para tentar interpretar cada noção, identificando as suas respectivas consequências 
práticas (…) Se nenhuma diferença prática puder ser identificada, então as alternativas significam praticamente a 
mesma coisa, e toda discussão é inútil”, ou [“The pragmatic method is primarily a method of settling 
metaphysical disputes that otherwise might be interminable. Is the world one or many? – fated or free? – 
material or spiritual? – (...) The pragmatic method in such cases is to try to interpret each notion by tracing its 
respective pratical consequences (...) If no practical difference whatever can be traced, then the alternatives 
mean practically the same thing, and all dispute is idle.”], Cf. JAMES, William. What Pragmatism Means. In: 
JAMES, William. Pragmatism – a reader. New York: Vintage Books, 1997, pp. 93-111, p. 94.   
Temos, contudo, “que distinguir o método pragmático e a teoria pragmática da verdade” [“We must, therefore, 
distinguish the pragmatic method and the pragmatic theory of truth”], de acordo com cujo critério “uma crença é 
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inteligente e o elemento corpóreo é o sensível e desde que o elemento incorpóreo apenas 

possa manifestar-se através de um elemento corpóreo tanto nas vibrações físicas quanto nas 

vibrações metafísicas da matéria primitiva do universo, segue-se que: Há tanto Espírito em o 

mundo sensível, quanto sensibilidade em o mundo dos Espíritos.  

Fosse para dizer de modo mais preciso, diria que todo mundo exterior é sensível, tenha 

ele vibrações físicas ou metafísicas mais ou menos intensas; enquanto todo mundo interior é 

inteligível. Assim, desde que os mundos metafísicos e físicos sejam mundos exteriores, 

porque em ambos o Espírito é constituído de um aparato sensível corpóreo perispirítico ou 

biofísico, para que se possa expressar, segue-se que: Os mundos metafísicos e físicos são 

mundos sensíveis. 

Se ambos são sensíveis e unidos pela materialidade primeira de onde se originaram, 

diz-se que: Os mundos metafísicos e físicos são distinguíveis, mas não são separáveis, isso 

porque o sentir e o pensar são ações operadas por um tal Eu37, que em ambos os mundos vive 

e de cuja realidade passamos a tratar.  

 

3. Oposição objetiva como condição de possibilidade do princípio do terceiro 

incluído. 

3.1. Em o fluido cósmico universal opõe o Eu Puro ao eu empírico incorpóreo o 

não-Eu empírico corpóreo metafísico e físico. 

  

A oposição objetiva é o momento da antítese, segunda etapa do movimento triádico no 

processo fenomenológico de individualização do eu em face do não-Eu empírico corpóreo 

metafísico e físico, revelando o princípio da contradição objetiva, que é a base da diferença 

lógica: não-Eu não é = eu, já que o não-Eu é o laço metafísico ou físico que prende o eu, 

                                                                                                                                                   
para ser julgada verdadeira na medida em que as consequências práticas da adoção dessa crença sejam boas” [“a 
belief is to be judged true in so far as the practical consequences of its adoption are good”], isso porque “os 
argumentos dos pragmáticos são quase totalmente direcionados a provar que utilidade é um critério; que 
utilidade é o significado da verdade (…)” [“The arguments of pragmatists are almost wholly directed to proving 
that utility is a criterion; that utility is the meaning of truth (…)”], enquanto “na lógica ordinária, se a crença no 
absoluto é verdadeira, segue-se que o absoluto é um fato” [“In ordinary logic, if the belief in the Absolute is true, 
it follows that the Absolute is a fact”], Cf. RUSSELL, Bertrand. William Jame’s Conception of Truth. In:______. 
Philosophical Essays. London: Longmans, Green, and Co., 1910, 127-149. 
37 O Eu empírico é o algo, que pensa e sente. Como ele não pode pensar, senão sobre um dado anteriormente 
filtrado por sua sensibilidade, as ideias lhe são os produtos criados ao longo de um processo, cujo dado de 
entrada são os eventos empíricos intuídos em a experiência. Desde que o universo é a própria experiência como 
tal e, considerando que o Eu empírico é originariamente metafísico, as primeiras experiências já neste nível 
intra-universal dão o início do processo de conhecimento, cujos produtos constituem as ideias aquiridas, a partir 
das intuições sensívies. Se o Eu empírico é o ser que pensa e sente e desde que ele vive em os infinitos níveis 
intra-universais, disso se segue que há ideias e sensibilidade onde quer que o Eu empírico esteja e aonde ele for. 
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segundo o tipo de experiência empírica, pela qual o eu passe em a unidade do campo 

universal, sendo, portanto, ambos distintos, mas, apesar disso, supletivos, porque se o eu 

empírico é a substância agente, o não-Eu empírico é a substância através da qual e sobre a 

qual o eu empírico exerce suas ações. E, sendo a substância agente, incorpórea, enquanto a 

inerte, ininteligente, tem-se a necessidade de unir-se ao eu empírico o não-Eu empírico e o 

primeiro ao segundo, para atribuir inteligência ao que é inerte e corporeidade ao que é 

inteligente. 

A essa determinação recíproca chamamos processo de individualização do princípio 

inteligente, cuja evolução é centrípeta e retilínea, i.e., o eu empírico evolui sem quedas, a 

partir dos impulsos que o entorno opera em direção ao seu interior.  

Inicialmente, o eu empírico vem a ser oposto ao não-Eu metafísico, que é o elemento 

corpóreo etéreo, do qual são formados os mundos materiais do plano metafísico universal, 

onde o eu empírico inicia sua individualização. Observe-se:  

O eu empírico incorpóreo inteligente metafísico vem a ser, inicialmente, lançado em 

oposição ao não-Eu empírico corpóreo inerte metafísico, de forma que, desta oposição, ambos 

os elementos conservam reciprocamente as características obtidas através de tal experiência, 

superando-a em uma forma metafísica, que permanece em estado fluídico até vir a surgir no 

não-Eu empírico físico, quando este estiver em condições de recebê-la38.  

A matéria física é, pois, posposta em elementos que surgem a partir de formas 

metafísicas prepostas: do não-Eu empírico metafísico surge, pois, o não-Eu empírico físico, 

que é o elemento material denso, do qual é originária toda a variedade de mundos corpóreos 

dos planos físicos do universo.  

Inicialmente, o não-Eu empírico físico vem a ser posto de forma indiferenciada, 

porque seus elementos permanecem confundidos, se bem que já contenham os gérmens de 

todos os seres vivos em estado de latência, esperando as respectivas eclosões.    

A individualização no plano físico inicia mediante a determinação recíproca entre o eu 

e o não-Eu empíricos, em as diversas formas de vida da natureza existentes nos globos físico-

corpóreos universais.   

                                                
38 Neste sentido, veio a ser perguntado: “45. Onde estavam os elementos orgânicos, antes da formação da Terra? 
<< Achavam-se, por assim dizer, em estado de fluido no espaço, no meio dos Espíritos, ou em outros planetas, 
esperando a formação da Terra para começarem uma nova existência em um novo globo. >>”, [“45. Où étaient 
les éléments organiques avant la formation de la terre? <<Ils se trouvaient, pour ainsi dire, à l'état de fluide 
dans l'espace, au milieu des Esprits, ou dans d'autres planètes, attendant la création de la terre pour commencer 
une nouvelle existence sur un globe nouveau.>>], Cf. KARDEC, Allan. Le livre des esprits. Paris: Didier et cie, 
1866, p. 18.   



 
 

28 

No orbe terráqueo, essas formas de vida físico-naturais constituem sucessivos graus de 

subjetivação do eu empírico incorpóreo em o não-Eu empírico físico-corpóreo, de cuja 

determinação recíproca a causa final é oportunizar experiências nas quais o objeto inteligente 

possa vir a adquirir individualidade, conquistando a idade da moralidade e racionalidade, 

donde se segue que: o eu que é, precisa unir-se ao não-Eu que não é, para, deixando de 

apenas ser, passar também a perceber que é, e vir a tomar consciência do que e por que é. 

À luz da ontogênese espiritista, as primeiras determinações recíprocas entre os objetos 

inteligente e inerte despontam em os minerais, nos quais o eu empírico, negando-se na 

condição de partícula atômica, experiencia as forças de atração junto à força mecânica de 

agregação da matéria inerte, desenvolvendo, assim, a capacidade de coesão que, revelando 

uma organicidade inorgânica39, mostram-se como o início de uma vida incipiente sem 

vitalidade.   

Após longo processo de negação em a inorganicidade, o eu empírico conserva tais 

experiências e supera o reino mineral, elevando-se ao reino vegetal. É quando, então, o eu 

empírico une-se ao protoplasma emergente, do qual surge a vida propriamente orgânica no 

orbe terráqueo. Assim, estagiando como vírus, bactérias, algas, até às plantas mais complexas, 

desenvolve a faculdade de reação aos estímulos do entorno, adquirindo a propriedade da 

sensação e passando, assim, à última etapa do processo de individualização: o reino animal.  

Elevando-se como animal, nega o momento vegetativo, vivendo, agora, na condição 

de animais aquáticos, répteis, aves até aos mamíferos de alta complexidade, momentos em os 

quais cada uma das figuras se aprimora através das experiências da inteligência e liberdade 

instintivas. Através da conservação das experiências do instinto, o princípio inteligente as 

supera, alcançado sua individualização em o reino hominal, momento a partir de quando vem 

a passar pelas experiências da inteligência e liberdade racionais, na era da Razão. 

As múltiplas oportunidades de vida em o reino da natureza são, portanto, momentos 

em que o eu empírico vive várias figuras40, em níveis de não-Eu cada vez mais aprimorados41, 

até à superação de tal contradição, mediante a inclusão de um terceiro ser que agora é isso, o 

que era e veio-a-ser. 

                                                
39 Ser inorgânico é todo aquele inanimalizado. A inanimalização da matéria diz da ausência de vitalidade. Mas, o 
fato de à matéria inerte não se ter unido o princípio vital, não significa dizer que a ela não veio a unir-se o 
princípio inteligente, porque todo e qualquer ser pertencente aos reinos da natureza constituem a união entre 
espírito e matéria, sendo estes, apenas a partir do reino vegetal, animalizados pelo princípio vital.   
40 “na planta, a inteligência dormita; no animal, sonha; só no homem acorda, conhece-se, possui-se e torna-se 
consciente”, Cf. DENIS, Léon. O Problema do ser, do destino e da dor. Rio de Janeiro: FEB, 2009, p. 166. 
41  “O minieral é atração. O vegetal é sensação. O animal é instinto. O homem é razão. O anjo é divindade.”, Cf. 
XAVIER, Francisco Cândido (Pelo Espírito Emmanuel). O Consolador. 28 ed. Rio de Janeiro: FEB, 2010, p. 
69. 
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4. Supraposição objetiva como condição de possibilidade do princípio da 

identidade subjetiva. 

4.1. O eu e o não-Eu empíricos superam a oposição em a unidade incorpórea do 

eu-não-Eu empírico. 
 

A supraposição objetiva é o momento da superação da contradição, em que à luz do 

princípio do terceiro incluído, tem-se a inserção positiva da negação. Isso significa dizer que, 

ao longo de um processo de determinações recíprocas operadas entre o não-Eu empírico 

corpóreo e o eu empírico incorpóreo, este, após negar-se diversas vezes em cada um dos 

procedimentos, que perfazem o processo de individualização – inicialmente, junto ao não-Eu 

metafísico e, mais tarde, em face do não-Eu físico –, conserva todas as experiências vividas, 

se encontrando em condições de vir a ser elevado à unidade incorpórea do eu-não-Eu 

empírico. 

Esse momento suprapositivo dos objetos é a condição de possibilidade do princípio da 

identidade subjetiva, que explica a inclusão de um terceiro elemento, o subjetivo, cujo título 

de sujeito só veio a ser adquirido após um bilhão e meio de anos vividos ao longo do processo 

de individualização, quando, então, o eu empírico chega à idade da razão. 

Esse terceiro elemento é o Eu empírico ou, dito de outro modo, o eu empírico 

individualizado42 através das experiências junto ao não-Eu. Esse princípio inteligente 

individualizado é material, porque, sendo a individualização do eu empírico e, sendo o eu 

empírico uma extração do não-Eu Puro, que é a matéria primitiva do universo, logo, o próprio 

eu empírico já é, ele mesmo, matéria, razão pela qual, sua individualização, i.e., o Eu 

empírico, há de ser, necessariamente, material. Ele é, contudo, apesar disso, incorpóreo, 

porque consiste de uma substância quintessenciada, que, embora seja matéria, não é 

corpórea43. Sendo incorpóreo, é indivisível, porque a divisibilidade é um atributo da matéria 

corpórea, ou seja, do não-Eu empírico, metafísico ou físico.   

Assim, o eu empírico é sempre a essência do sujeito; enquanto o não-Eu empírico é 

sempre a figura da coisa em si, formando, juntos, o Eu empírico.  
                                                
42 Com efeito, “... os Espíritos são a individualização do princípio inteligente”, [“... les Esprits sont 
l'individualisation du principe intelligent”], Cf. KARDEC, Allan. Le livre des esprits. Paris: Didier et cie, 1866, 
p. 34. 
43 Como os sentidos humanos só podem perceber o que é corpóreo, o Eu empírico metafísico, que é a coisa em si 
incorpórea, ainda não pode ser percebido pelos sentidos biofísicos dos homens na Terra. Quando os homens 
dizem percebê-lo, não percebem mais do que o envoltório semi-corpóreo do Eu empírico. Além do mais, nestes 
casos, tal percepção não dá-se necessariamente pelos sentidos corpóreos do Eu empírico terráqueo (só quando 
dos eventos de corporificação), mas sobretudo pelos sentidos incorpóreos da parte incorpórea do Eu empírico 
físico, únicos capazes de vêr isso, o que incorpóreo é.   
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Enquanto o Eu empírico é a força incorpórea da natureza, de que o Eu Puro se serve 

para a execução dos seus desígnios nos planos físicos e metafísicos do universo; o não-Eu 

empírico é a força corpórea da natureza de que o Eu empírico se utiliza para poder executar os 

desígnios do Eu Puro nos planos físicos e metafísicos universais, razão pela qual diz-se que: 

O não-Eu é o terreno, em cujas covas o Eu empírico deve semear os gérmens do amor e da 

luz para a lavoura do bem e da verdade. 

Um dos desígnios do Eu Puro é a edificação do seu Reino de amor nos reinos 

corpóreos metafísicos e físicos do universo, de forma que, para tanto, Deus (causa eficiente), 

amando suas criaturas (causa motivacional), deseja que elas também se amem entre si, e, 

portanto, à luz de sua inteligência suprema (causa formal), ordena toda a criação (causa final) 

através das leis naturais (causa material), porque, apenas através da concretização destas leis, 

é que as criaturas podem vir igualmente a amar e concretizar o reino do Eu Puro no universo, 

donde se segue que: Ubi Deus, ibi amor; ubi amor, ibi Norma Dei; ergo: ubi Deus, ibi Norma 

Dei. 
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CAPÍTULO II – UBI SUBJECTUS, IBI IUS. 

 

5. Posição subjetiva como condição de possibilidade da edificação do reino do Eu 

Puro nas esferas metafísicas e físicas do universo. 

5.1. O Eu Puro põe o Eu empírico, em cuja consciência inscreve os parágrafos 

morais da Norma Dei. 
O instante primário deste segundo ciclo universal surge com a posição subjetiva como 

momento positivo do sujeito, em que surge o princípio da identidade subjetiva, o qual revela a 

individualidade do Eu empírico. 

O Eu empírico é o ser inteligente individualizado da criação, que povoa o espaço 

universal, o qual vem a ser, inicialmente, posto de forma moralmente simples e 

intelectualmente ignorante44. 

Essa posição do indivíduo em o universo dá-se por ato de vontade do Eu Puro que 

deseja vir a ser, através do Eu empírico, efetivado nos planos físicos e metafísicos intra-

universais, de forma que a cada Eu empírico simples e ignorante é dada uma missão na obra 

de edificação do reino do Eu Puro no universo, com o fim de torná-los perfeitos.  

A razão de existência do Eu empírico é, portanto, a edificação do reino do Eu Puro, 

onde quer que ele venha a se encontrar, na dinâmica da experiência empírica. Por isso, essa 

missão deve ser desempenhada não só nos planos físicos, mas também nos planos metafísicos 

do universo.  

Assim, como o Eu empírico é originalmente metafísico, ele inicia tal edificação nos 

mundos metafísicos. Mas, sendo o universo igualmente composto de mundos físicos, o Eu 

empírico apenas se torna perfeito, se e na medida em que implementa semelhante missão 

também no não-Eu empírico físico. Aí a razão por que de todo e qualquer Eu empírico 

metafísico precisar encarnar nos mundos físicos do universo45 para se tornar perfeito46. 

                                                
44 “Deus tem criado a todos os Espíritos simples e ignorante, isto é, sem saber.”, [“Dieu a créé tous les Esprits 
simples et ignorants, c'est-à-dire sans science.”], Cf. KARDEC, Allan. Le livre des esprits. Paris: Didier et cie, 
1866, p. 50.    
45 “Todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal.” [“Tous sont 
créés simples et ignorants; ils s'instruisent dans les luttes et les tribulations de la vie corporelle.”], Cf. Ibid., p. 
57. 
46 “Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição.” [“Dieu la leur impose dans le but 
de les faire arriver à la perfection”], Cf. Ibid., p. 57.     
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Nestes casos, o Eu empírico é, portanto, ao mesmo tempo, membro de duas ordens47, 

porque o mundo suprasensível não é mundo de ora avante, ele é agora; ele não pode ser mais 

atual, em qualquer ponto do ser-aí finito, como no outro48. 

Como, no entanto, nenhum Eu empírico é capaz de torna-se perfeito em um único 

século, a perfeição é uma conquista unicamente obtenível através de um processo cíclico 

durável de migração intra-universal: a esse vir a ser da perfeição, chamamos processo de 

angelização. 

O processo de angelização consiste nisso, em procedimentos cíclicos de elevação dos 

sentimentos e raciocínios nos planos físicos e metafísicos do universo, ao longo do qual o Eu 

empírico realiza a vontade do Eu Puro, em todos os planos universais de vida49, através do 

uso da liberdade, de forma que, cumprindo o dever de implementar o reino de Deus, onde 

quer que se encontre, vem a se tornar membro do reino que ele mesmo implementou, donde 

se segue que o destino do Eu empírico é, pois, ser artífice de sua própria felicidade e 

perfeição, obtenível ao final do processo de angelização, momento em que o Eu empírico 

torna-se, então, anjo.  

Vir a ser anjo é tornar-se puro Eu empírico. Mas, todavia, apesar disso, desta 

purificação não resulta a dissolução do Eu empírico no Eu Puro, na medida em que o Eu 

empírico nasce da e retorna à luz do Eu Puro e não do e ao Eu Puro Ele mesmo: 

“Há mistérios peregrinos 

No mistério dos destinos 

Que nos mandam renascer; 

Da luz do Criador nascemos. 

Múltiplas vidas vivemos, 

Para à mesma luz volver”50. 

 Não se tratando, pois, de uma fusão, alcançada a angelitude, o Eu empírico não se 

torna Eu Puro, mas vem a ser puro Eu empírico. 

                                                
47 “Eu sou membro de duas ordens, uma puramente espiritual, na qual eu domino pela vontade pura, e uma 
sensível, na qual eu atuo através da minha ação”, [“Ich bin Glied zweier Ordnungen; einer rein geistigen, in der 
ich durch den reinen Willen herrsche, und einer sinnlichen, in der ich durch meine Tat wirke.”], Cf. FICHTE, 
Johann Gottlieb. Die Bestimmung des Menschen. Berlin: Voß, 1800, p. 269.  
48 “Die übersinnliche Welt ist keine zukünftige Welt, sie ist gegenwärtig; sie kann in keinem Punkte des endlichen 
Daseins gegenwärtiger sein als in dem andern.”, Cf. Ibid., p. 271. 
49 “Venha o teu Reino! Faça-se a tua vontade, assim na Terra como no Céu”, Cf. MATEUS, 6:10.    
50 ALVES, Castro. Marchemos! In: XAVIER, Francisco Cândido. Parnaso de Além-Túmulo: poesias 
mediúnicas. Ditado por diversos Espíritos. Rio de Janeiro: FEB, 1995, p. 177.   
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A causa material desta angelitude é, pois, o próprio mecanismo da reencarnação, 

através de cujo movimento “a alma humana assemelha-se à água: vem do céu, para o céu 

sobe, e sempre novamente precisa ir Terra abaixo, eternamente alternante” 51.  

Por que não poderia cada Eu empírico ser sido existente mais de uma vez neste 
mundo?52 

Desde que o Eu empírico é originariamente metafísico, é, antes, aliás, natural mesmo, 

que ele estivesse “morto”53 antes de nascer e, pela “morte”54, torne àquele estado55 para, mais 

tarde, renascer, porque o homem velho tem que morrer para que surja um novo, em 

conformidade com a resposta do Cristo ante a pergunta do velho Nicodemos: palingenesia56.  

 Deveras, o povoamento dos planos físicos universais é uma preparação para a vida 

mais completa e tem como objetivo propelir o desenvolvimento do Eu empírico neste 

processo de angelização. 

 A missão central consiste, pois, na implementação do reino do Eu Puro no reino do Eu 

empírico, mediante a realização da vontade do primeiro através do uso da liberdade pelo 

segundo. Sendo que uma tal implementação não dar-se-á apenas através de templos 

                                                
51 “Des Menschen Seele gleicht dem Wasser: Vom Himmel kommt es, zum Himmel steigt es, und immer wieder 
nieder zur Erde muss es, ewig wechselnd”, Cf. GOETHE, Johann Wolfgang von. Gesang der Geister über den 
wassern. Goethe's sämmtliche Werke: Vollständige Ausgabe in Sechs Bänden. Vierter Band. Philadelphia: 
Verlag von F. W. Thomas, 1856, p. 46. 
52 Pergunta-se, pois: “Porque não poderia cada pessoa única ter sido existente mais que uma vez neste mundo?”, 
[“Warum könnte jeder einzelne Mensch nicht mehr als Einmal auf dieser Welt vorhanden gewesen seyn?”], Cf. 
HERDER, Johann Gottfried. Palingenesie. Das Wiederkommen der Seelen. In: MÜLLER, Johann von (Hrsg.). 
Sämmtliche werke: Ideen zur Geschichte der Menschheit. Vierter Theil. Stuttgart und Tübingen: J.G. Cotta, 
1828, p. 150.  
53 “O que nós chamamos sobrevivência de nós mesmos, portanto, a morte, é, em almas melhores, apenas um 
dormitar para novo despertar...”, [“Was wir Überleben unserer selbst, also Tod, nennen, ist bei bessern Seelen 
nur Schlummer zu neuem Erwachen...”], Cf. HERDER, Johann Gottfried. Tithon und Aurora. In: MÜLLER, 
Johann von. (Hrsg.). Johann Gottfried von Herder´s Sämmtliche Werke. Zur Philosophie und Geschichte. 
Zweiter Theil. Tübingen, 1806, pp. 209-238, p. 230.  
54 “Venha, deixe-nos fazer algo de bom e morrer! Uma das milhões de mortes, que nós já morremos, e ainda 
viremos a morrer. É como se nós fôssemos de um quarto para outro”, [“Komm, laß uns etwas Gutes tun, und 
dabei sterben! Einen der Millionen Tode, die wir schon gestorben sind, und noch sterben werden. Es ist, als ob 
wir aus einem Zimmer in das andere gehen”], Cf. KLEIST, Heinrich von. Brief an Otto August Rühle von 
Lilienstern. In: SEMBDNER, Helmut (Hrsg.). Sämtliche Werke und Briefe. Erster Band. München: Hanser 
Verlag, 1993, p. 768.  
55 “Eu não posso vir a livrar o pensamento, de que eu estava morto, antes de ter vindo a nascer, e pela morte 
voltar novamente nesse estado.”, [“Ich kann den Gedanken nicht los werden, daß ich gestorben war, ehe ich 
geboren wurde, und durch den Tod wieder in jenen Zustand zurückkehre.”], Cf. LICHTENBERG, Georg 
Christoph. Sudelbücher II. In: PROMIES, Wolfgang (Hrsg.). Schriften und Briefe. Erster Band. München: 
Hanser Verlag, 1974, p. 406.  
56 “Der alte Mensch in uns soll sterben, damit eine neue Jugend emporkeime. Wie aber soll das zugehen? Kann 
der Mensch in seiner ‘Mutter Leib zurückgehen und neu geboren werden?’ Auf diesen Zweifel des alten 
Nikodemus kann keine andre Antwort gegeben werden, als „Palingenesie!“. Nicht Revolution, aber eine 
glückliche Evolution der in uns schlummernden, uns neu verjüngenden Kräfte”, Cf. HERDER, Johann Gottfried. 
Zerstreute Blätter. Vierte Sammlung. Gotha, 1792. In: SUPHAN, Bernhard (Hrsg.). Herders sämmtliche 
Werke. Sechzehnter Band. Berlin: Weidmann, 1887, p. 122.  
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religiosos, mas sim com a ajuda de cada Espírito em particular57, de modo que cada Eu 

empírico – e não apenas monarcas e sacerdotes – vem a ser representante do Eu Puro na 

Terra58.  

O pressuposto da implementação do reino do Eu Puro no reino do Eu empírico 

consiste nisso, que o mental é o acional e o acional é o mental, de forma que esse processo de 

edificação da cidade de Deus na cidade dos homens tem como condição de possibilidade o 

processo de conhecimento progressivo das leis imutáveis que regulam a primeira, para que se 

possa positivá-las em e governar semelhantemente a segunda.  

Por isso, nesses momentos iniciais de subjetividade, após o fim do processo de 

individualização, o Eu empírico adquire e passa, portanto, a desenvolver certas potências: a) 

moralidade; b) inteligência e liberdade racionais; c) consciência do futuro; e d) 

conhecimento de Deus. 

O conhecimento de Deus o faz cada vez mais apto a evoluir e tal evolução o faz, na 

dialética da circularidade, cada vez mais apto a compreender o Absoluto, isso porque o sentir 

e pensar o Absoluto são as atividades mais essenciais do indivíduo, já que o Eu empírico pode 

iniciar o seu desenvolvimento moral, tanto no que diz respeito ao domínio do orgulho, em 

virtude da humildade com que reconhece a existência do Eu Puro, quanto no tocante à 

expurgação do egoísmo, uma vez tendo sido reconhecida a existência de um Outro, a que 

deve dedicar amor incondicional. 

A consciência do futuro permite o Eu empírico perceber, pela intuição espiritual, o 

dado real da vida eterna. Certo de que é uma unidade em permanente transmutação, age 

sempre no presente, na busca pela felicidade futura, porque sabe das responsabilizações 

morais futuras em relação às contemplações e ações presentes.  

A inteligência e a liberdade racionais fazem-no apto a, respectivamente, conhecer o 

bem e o mal para melhor poder discernir entre o bem e o mal conhecidos, por de tal forma 

que, ao longo do desenvolvimento intelectual, o sujeito passa a gozar de mais extensa 

liberdade sobre si, em virtude da crescente iluminação que o saber projeta sobre o seu agir. 

Assim, quanto mais conhecimento, menor o determinismo externo do Eu Puro, porque maior 

vem a ser a capacidade de autodeterminação interna do próprio Eu empírico segundo sua 

                                                
57 A nossa máxima não consiste na idéia de que “fora da Igreja não há salvação”, mas na de que “fora da 
Caridade não há salvação”.  
58 Por este motivo, quem não pode amar ao seu próximo, não pode ainda amar a Deus. Isso porque, ignora o fato 
de que, sendo todo homem representante de Deus na Terra, qualquer ato de agressão ao próximo, é um ato 
indireto de agressão contra o próprio Deus.     
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vontade, implicando, consequentemente, numa maior responsabilização boa ou má, em razão 

dos arbítrios mais e mais livremente escolhidos.  

Assim, a inteligência e liberdade racionais são capacidades que permitem o Eu 

empírico conhecer as leis naturais morais, para conduzir o seu poder ao querer agir segundo 

as incumbências do dever, fazendo delas, aos poucos, um gostar, que nos livrará 

definitivamente das obrigações do precisar. 

A moralidade, por sua vez, é a capacidade de praticar o bem, tendo como objeto 

genuíno as leis morais inscritas em a consciência59 do Eu empírico, mediante a prática das 

quais desaparecem-se os vícios e pelo cultivo das quais conquistam-se as virtudes – 

excelências alcançáveis através do desenvolvimento da capacidade de praticar o bem, i.e., da 

moralidade.   

As leis morais são a parte moral da Norma Dei, que regulam o que do universo é 

incorpóreo, i.e., o Eu empírico.  

Tal regulação faz-se através de leis objetivas60. 

A parte primária das leis morais são as regras preceptivas, que prescrevem os deveres. 

Os deveres são o ius morale objetivo em sentido positivo. 

Ius morale objetivo e sentido positivo é o conjunto universalmente válido das regras 

do bem agir61, observadas pelo agente das comissões e omissões.  

O resumo de todos os deveres prescritos pela parte moral da Norma Dei consiste em a 

humildade e a caridade presentes respectivamente no: 

“Amarás o senhor teu Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo”62. 

Para o cumprimento dos deveres, as normas morais concedem uma série de 

permissões e de proibições.  

                                                
59 O original revela: “621. Ou est écrite la loi de Dieu? << Dans la conscience. >>”, KARDEC, Allan. Le livre 
des esprits. Paris: Didier et cie, 1866, p. 267. Além disso: “A lei, gravada em todas as consciências, a todos é 
ensinada”, [“La loi gravée dans toutes les consciences est enseignée a tous”] KARDEC, Allan. Le Ciel et 
L’Enfer. Brasília: Conseil Spirite International, 2009, p. 119. 
60 Veja-se: “True Law is right reason in agreement with nature; it is of universal application, unchanging and 
everlasting; it summons to duty by its comands, and adverts from wrongdoing by its prohibitions” ou, em outras 
palavras, “Lei verdadeira é razão legítima em acordo com a natureza; é de aplicação universal, imutável e eterna; 
convoca para o dever pelos seus comandos, e adverte das irregularidades pelas suas proibições”, Cf. CICERO, 
Marcus Tullius. De re publica: De legibus. Trans. KEYES, Clinton Walker. Cambridge, Massachusetts: 
Harvard University Press, 1961, p. 211. 
61 Embora a lei natural apenas seja absoluta na mente de Deus, porque somente no Eu Puro há uma identidade 
entre razão e vontade, ela, a lei natural, é sempre uma e a mesma tanto na mente de Deus, quanto inscrita por 
Deus na razão humana ou promulgada pelos homens nas leis civis, donde se segue que a diferença não é de 
conteúdo, mas de grau. Dito isto, afirma-se que, aqui, ius é o conteúdo imutável inscrito por Deus na razão 
humana como lei natural objetiva, de forma que, aqui, ius significa lei, isto é, a regra do bem agir: “2.17.2. (...) 
ius significat legem, quae est regula honeste operandi”, Cf. SUÁREZ, Francisco. Tractatus de legibus ac Deo 
legislatore in decem libros distributus. Sumptibus Horatii Cardon, 1619.  
62 MATEUS, 22: 37 a 40.   
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As permissões são o ius morale subjetivo em sentido positivo, o qual consiste na 

faculdade moral de fazer ou de deixar de fazer alguma ação e na licença de ter ou deixar de 

possuir algum objeto63.   

Algumas das regras permissivas são o uso da liberdade para: i) interferir na realidade 

das experiências físicas e metafísicas, buscando o avanço de tecnologias que proporcionem 

uma edificação cada vez mais complexa da sociedade universal; ii) gozar da posse dos bens 

terrenos, visando o prudente desfurtar do conforto que o universo pode nos oferecer; iii) 

destruir a natureza face à equilibrada medida das necessidades biofísicas; iv) reproduzir a 

espécie humana encarnada, a fim de proporcionar o elemento biofísico da oportunidade de 

nascimento ou renascimento.   

As proibições são o ius morale subjetivo em sentido negativo, que consiste no 

impedimento moral de fazer ou deixar de fazer alguma ação e na falta de permissão de ter ou 

deixar de ter algum objeto.  

Algumas dessas proibições vieram a ser psicografadas por Moisés no monte sinai, 

observem-se:  

a) Não façais imagem esculpida do que há na Terra, a fim de adora-la; b) não pronuncieis 

em vão o nome do senhor; c) não vos esqueçais de santificar o dia do Sábado; d) não 

desonreis vosso pai e vossa mãe; e) não mateis; f) não cometais adultério; g) não roubeis; h) 

não presteis falso testemunho; h) não desejeis a mulher do próximo; i) não cobiceis a casa do 

próximo. 

Caso tais permissões vem a ser ultrapassadas e tais proibições venham a ser 

desobedecidas, tem-se as obrigações.  

A parte secundária das leis morais são, pois, as regras obrigativas. 

Regras obrigativas são aquelas, que impõem obrigações. 

As obrigações são o ius morale objetivo em sentido negativo. 

Ius morale objetivo em sentido negativo consiste no conjunto universalmente válido 

das regras que impõe obrigações em razão do mal agir, observadas pelo, agora, paciente dos 

efeitos das comissões e omissões escolhidas, por ocasião de quando era agente.  

Uma das regras obrigativas pelo mal agir consiste em a misericordiosa providência da 

lei natural de reencarnação, que, dentre muitas de suas finalidade, está aquela de reparar os 

danos causados à natureza e à sociedade pelas escolhas comissivas ou omissivas.  

                                                
63 Aqui, ius significa faculdade moral [“2.17.2. (...) Ius significat moralem facultatem (...)”], Cf. Ibid., 1619. 
Faculdade moral é o direito subjetivo concedido aos sujeitos, segundo as circunstâncias em que se encontra no 
momentâneo grau da escala evolutiva.   



 
 

37 

As maiores obrigações morais decorrem do descumprimento do dever maior de 

humildade e caridade, através do agir determinado pelo orgulho e pelo egoísmo. 

O ius morale objetivo em sentido negativo é dotado de coercibilidade, i.e., autoriza a 

possibilidade lógica de incidência da pena prevista nas regras obrigativas (sanção) através da 

imposição das forças físicas ou psíquicas (coação), em casos concretos de descumprimento 

voluntário e/ou involuntário dos deveres prescritos pelas regras preceptivas. 

Coerção é a potencialidade da incidência de uma sanção. 

Sanção é a pena prevista na regra obrigativa. 

Coação é a atualização real da sanção através de forças externas físicas, como as 

catástrofes naturais e doenças do corpo biofísico em geral, ou metafísicas, como a paga que 

cada homem receberá após os comportamentos adotados do berço ao túmulo, bem como 

sociais, como o demérito da opinião pública; ou também ainda pela força interna psíquica, 

como o remorso ou o arrependimento, todas resultantes da própria conduta de 

descumprimento do indivíduo, mas ocorrentes através de uma conduta assumida por terceiros 

(providência da justiça divina, recriminações da comunidade) ou pelo próprio indivíduo 

(exame de autoconsciência), a fim de reparar o equilíbrio das relações sociais intersubjetivas, 

naturais intra-universais, religiosas entre o homem e Deus, e íntimas do sujeito para consigo 

mesmo.   

O que legitima a imposição de tais obrigações é o descumprimento do dever pela 

inércia ou abuso do permitido ou pelo adultério do proibido64.  

Vê-se, assim, que o Eu empírico adquire a liberdade de aprimorar a sua 

intelectualidade e moralidade para, compreendendo mais e mais a verdade, iluminar sua 

vontade de agir para o bem e, sentindo a felicidade que se segue de cuja ação, dele gostar e 

passar a ter o interesse de sempre ainda desejá-lo. Dito de outro modo: 

O sujeito passa a ter o poder de desenvolver o saber para, conhecendo o ser e o dever ser, 

iluminar seu querer na direção do amor e, sentindo o prazer que se segue de tal agir, a ele se 

entregar e ter o interesse de sempre ainda o amor preferir. 

Para tanto, o Eu empírico precisa dispor do ius morale da Norma Dei para que possa 

vir a pôr no mundo, através de suas expressões lingüísticas, um reino, cuja ordem normativa 

reflita o seu próprio conteúdo mental, razão pela qual o Eu Puro o inscreve em a consciência 

                                                
64 Se for inerte, sofre a culpa da negligência até ser agraciado com nova oportunidade de reiniciar a parte da obra 
que lhe cabe; se for adúltero da ordem, é obrigado, por justiça, a reconstruí-la e agraciado, por misericórdia, a 
recomeçar a tarefa. 
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subjetiva, donde se segue que: Ubi subiectus, ibi conscientia; ubi conscientia, ibi Ius; ergo: 

ubi subiectus, ibi Ius65. 

Tal objetivo do Eu empírico, contudo, não pode vir a ser alcançado simplesmente 

apenas pela aquisição das capacidades subjetivas moral e racional, ou tão somente pela 

inclusão em a consciência dos conteúdos da moralidade e da razão, mas também ainda e 

sobretudo através do desenvolvimento das virtudes que se segue de cuja aplicação, em face de 

um outro Eu da mesma natureza, haja vista a concreção do reino do Eu Puro no universo não 

acontecer individual, mas coletivamente. 

 

6. Oposição subjetiva como condição de possibilidade do progresso humano. 

6.1. Em o orbe terráqueo, o Eu Puro opõe ao Eu empírico os semelhantes da 

mesma natureza.  

 

A oposição a posteriori dos sujeitos é o momento da negação operada entre o Eu 

empírico e um outro Eu semelhante da mesma natureza, a qual consiste na determinação 

recíproca entre os sujeitos, e que se opera em razão do estranhamento decorrente da relação 

de contradição. 

Essa contradição entre os sujeitos é expressada através da seguinte diferença lógica: 

Eu empírico não é ≡ Eu da mesma natureza, já que, não sendo o Eu empírico idêntico a um 

outro Eu da mesma natureza, uma relação entre eles implica um estranhamento, donde surge a 

diferença lógica fundada na identidade subjetiva, de acordo com a qual: Eu empírico ≡ Eu 

empírico ⇒ Para si mesmo, já que o Eu empírico só é idêntico ao Eu empírico, se e somente 

se o Eu empírico, ao qual ele é idêntico, for ele mesmo.  

Não obstante a não identidade do Eu empírico em relação a um outro Eu empírico 

semelhante da mesma natureza, em razão do fato de que o Eu empírico é sempre idêntico a si 

mesmo em relação à identidade do seu ser em si, ele mesmo é igual a um outro Eu empírico, 

                                                
65 O ponto central aqui é afirmar que o direito é o conjunto de substâncias lógicas universais e imutáveis 
subjetivas comum a todos os fenômenos jurídicos, porque, sendo o elemento próprio da consciência humana, 
vem a aparecer diferentemente nas diversas experiências jurídicas intersubjetivas, ao longo do historicismo que 
marca a evolução das sociedades terráqueas, donde se segue que “onde homem, aí direito”, ou, dito de outro 
modo: “(…) l’idea del diritto sono elemento constitutivo ed indefettibile della coscienza umana, e la vita di un 
subietto non è possibile senza certe relazioni intersubbiettive (onde in breve, sillogizzando, possiamo dire: Ubi 
homo, ibi societas; ubi societas, ibi jus; ergo, ubi homo, ibi jus)”, Cf. DEL VECCHIO, Giorgio. Lezioni di 
filosofia del diritto. Milano: A. Giuffrè, 1952, p. 312. 
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que por sua vez é idêntico a si mesmo, sob o ponto de vista geral de toda a humanidade, 

donde se segue que: Eu empírico = Eu empírico ⇒ Para o outro66. 

A condição de elementos negativos visa a fazer com que o Eu empírico goze da 

determinação de um outro Eu semelhante, cujo dever consiste em auxiliar o primeiro a vir a 

ser o que ele ainda não é, e, também, ainda, por outro lado, se destina a fazer com que o Eu 

empírico determine o Eu a ele semelhante, auxiliando-o a vir a ser o que ele já é. 

O choque contra um outro Eu empírico semelhante é a condição de possibilidade da 

consciência do Si de todo Eu empírico, sendo aquele, aquilo que o determina e limita, e o faz 

capaz de saber-se e sentir-se em seu vir a ser, pondo-o em condições cada vez mais profundas 

de perceber o Reino do Eu Puro nele mesmo essente, auxiliando-o, ao longo de todo o 

processo de angelização, a pô-lo no empirismo do seu reino, fazendo de todos, ao final, puros 

seres empíricos absolutamente livres e plenamente felizes.   

A determinação recíproca é, pois, o instrumental da perfeição e tem, portanto, o 

objetivo de oportunizar um auxílio mútuo entre os sujeitos do processo de angelização.  

O instante inicial desta determinação recíproca subjetiva na Terra é o começo da 

história da humanidade terráquea. 

 

6.1.1. O estado de natureza como a primeira fase infantil das subjetividades 

primitivas determinadas absolutamente. 
 

No alvorecer da humanidade terráquea, o nosso orbe era um mundo primitivo, embora 

não fosse um mundo de perversão moral; não, “no começo não foi assim”67, já que os sujeitos 

primitivos, vivendo a fase da consciência embrionária, em que a inteligência em gérmen 

ensaiava seu papel em uma existência instintiva, precisavam viver sob determinação 

absoluta68 da Norma Dei, razão pela qual interagiam perfeitamente entre si69.  

                                                
66 A diferença impossibilita a identidade, não a igualdade. Dito de outro modo, pode haver igualdade na 
diferença, mas se há diferença é impossível haver identidade.   
67 MATEUS, 19:3.  
68 “Os animais e os homens quase selvagens nos dão uma idéia dos seres que agem no planeta sob determinação 
absoluta”, Cf. XAVIER, Francisco Cândido. Filosofia. In: XAVIER, Francisco Cândido (Pelo Espírito 
Emmanuel). O Consolador. Rio de Janeiro: FEB, 2010, p. 111, pp. 97-129. 
69 “(...) <<no princípio, não foi assim>>, isto é, na origem da Humanidade, quando os homens ainda não estavam 
pervertidos pelo egoísmo e pelo orgulho e viviam segundo a lei de Deus, as uniões, derivando da simpatia, e não 
da vaidade ou da ambição, nenhum ensejo davam ao repúdio”, [“(...) <<cela n'a pas été dès le 
commencement>> c'est-à-dire qu'à l'origine de l'humanité, alors que les hommes n'étaient pas encore pervertis 
par l'égoïsme et l'orgueil, et qu'ils vivaient selon la loi de Dieu, les unions fondées sur la sympathie et non sur la 
vanité ou l'ambition, ne donnaient pas lieu à répudiation.”], Cf. KARDEC, Allan. L'Evangile selon le 
spiritisme. Paris: Les Éditeurs du Livre des Esprits, 1868, p. 318.  
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Há, contudo, aqui, algo que não compreendo direito e para o qual gostaria de prestar 

mais atenção: como pode existir uma determinação absoluta sobre um indivíduo que já 

adquirira certa liberdade?  

Penso que a causa possa ser a seguinte: embora dotados de liberdade e portadores das 

leis morais em a consciência, o Eu empírico não dispunha ainda da iluminação racional 

necessária para translucidá-las, percebê-las e compreendê-las para agir segundo tal 

compreensão, de forma que as leis morais precisaram, inicialmente, determiná-lo 

absolutamente, sem uma interferência direta da vontade do sujeito, em consequência do que 

havia uma identidade entre o ius morale e o agir do Eu empírico. 

O Eu empírico “deste nível histórico não é anti-social, mas ante-social, não é imoral, 

mas amoral ou pré-moral”70.  

A consciência de si brota, aos poucos, na fase da consciência infantil, à medida em 

que o Eu empírico, desenvolvendo a sua inteligência, torna-se mais ou menos capaz de 

distinguir o que está fora de si e, percebendo um outro Eu da mesma natureza, passa a poder 

reconhecer-se aos poucos como um ser distinto. 

A essa fase infantil deu-se o nome estado de natureza. 

As qualidades potenciais, adquiridas com a individualização do sujeito, servem como 

meios, através do quais o Eu Puro age no Eu empírico71. 

Porque o Eu empírico é posto simples e ignorante, esse estado é sempre caracterizado 

pela ausência de perversão espiritual; de perfeição, tampouco. Isso porque, não é que as leis 

morais estivessem mais translúcidas em as consciências subjetivas, porque os sujeitos ainda 

não teriam tido tempo suficiente para translucidá-las; e nem para adulterá-las. De forma que o 

agir consciente, naquele estado primitivo, revelava o próprio expressar das leis morais, porque 

inexistira o concurso da vontade.  

Ademais, essa identidade entre o dever ser e o ser possibilitava o acerto do agir 

subjetivo, conquanto o sujeito, ele mesmo, não soubesse que agia corretamente.    

                                                
70 “Der Mensch dieser Geschichtsstufe ist nicht unsozial, sondern vor-sozial, nicht unmoralisch, sonder 
amoralisch oder vor-moralisch”, Cf. MÜLLER, Friedrich. Entfremdung. Zur anthropologischen Begründung 
der Staatstheorie bei Rousseau, Hegel, Marx. Heft 22, Schriften zur Rechtstheorie. Berlin: Duncker & Humblot, 
1970, p. 25.      
71 “Sie (...) haben in sich einen Strahl des göttlichen Lichtes. Deshalb regiert Gott die Geister wie ein Fürst seine 
Untertanen, ja, wie ein Vater für seine Kinder sorgt, während er über die anderen Substanzen so verfügt wie ein 
Ingenieur über seine Maschinen. Somit haben die Geister besondere Gesetze, die sie über die Umwälzungen der 
Materie erheben, und man kann sagen, daß alles übrige nur für sie geschaffen ist”. LEIBNIZ, G. W. Neues 
System der Natur. In: HERRING, Herbert (Hrsg.). Fünf Schriften zur Logik und Metaphysik. Stuttgart: 
Reclam, 2009, pp. 21-34, p. 24.     
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Assim, não havia, portanto, necessidade de positivação do direito subjetivo em leis 

civis, porquanto as regras naturais eram o corolário das leis morais, donde se deduzia imediata 

e automaticamente a ordem normativa não-escrita da sociedade natural: tudo pertencia a cada 

um e cada singular à totalidade. 

O agir natural revelava não apenas como devia ser, mas sobretudo o que exatamente 

devia ser, para que os seres primitivos pudessem automatizar suas condutas para o futuro, 

através das experiências vividas sob determinação absoluta no presente. Dito de outro modo, 

essa compatibilidade entre a lei e o agir morais do sujeito fê-lo apto a iniciar de maneira 

acertada a implementação do reino do Eu Puro no orbe terráqueo, com a finalidade de que se 

criasse um padrão externo de ordem moral, à luz do qual o Eu empírico pudesse vir a 

automatizar o seu bom agir e, assim, cultivando as virtudes, substituir os vícios inconscientes 

herdados da era irracional.  

O Eu empírico, contudo, apenas passa a progredir efetivamente quando e na medida 

em que, ele mesmo, utiliza a própria liberdade (poder) para conduzir sua vontade (querer) a 

agir segundo a permissividade (ter a permissão) e a proibitividade (não ter a permissão) dadas 

pelas incumbências da preceptividade (dever), o que possibilita a fazer delas a prioridade 

(gostar), evitando as necessidades da obrigatoriedade (precisar). 

 

6.1.2. A expansão da liberdade como possibilidade de fuga à moldura da Norma 

Dei. 
 

Na duração das experiências, ao longo do processo de angelização, o Eu empírico 

concebe ideias a partir das percepções sensíveis e adquire conhecimentos racionais práticos 

sobre o agir permitido e proibido, o que confere-lhe certa capacidade de dar preferência à 

vontade de agir segundo as incumbências, evitando certas necessidades.  

Tal desenvolvimento da razão prática por parte do Eu empírico implica uma 

consciência ética dos conteúdos morais nela insertos, com a qual o senso de liberdade vem a 

ser estendido, pondo-o em condições de iniciar a auto-determinação relativa.  

A liberdade vem a ser pouco a pouco ampliada e perfaz o meio, através do qual o Eu 

empírico prova, se e em que medida encontra-se apto a agir corretamente segundo a própria 

vontade, prescindindo mais ou menos da determinação absoluta exterior.  
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O agir correto segundo a própria vontade dá os méritos e as respectivas 

responsabilizações ao Eu empírico, caso a ação seja boa ou má, facultando, em qualquer das 

hipóteses, o progresso espiritual, no contínuo vir a ser do processo de angelização.   

O aumento da liberdade, contudo, implica igualmente uma maior complexidade 

individual, ante o aumento das possibilidades de escolha. Desde que vêm a ser aumentadas as 

alternativas de preferência, as ações humanas passam mais e mais a poder vir a ser de outra 

maneira, o que gera a contingência recíproca entre o Eu empírico e um outro Eu da mesma 

natureza. E, porque cada Eu empírico se desenvolve segundo as suas escolhas, cada um deles 

pode ser mais ou menos moral ou intelectualmente evoluído, quanto mais ou menos cultivou 

os raciocínios ou os sentimentos.  

Assim, esse crescente poder de autodeterminação oriundo do aprofundamento dos 

raciocínios sobre as leis morais conscientes, apenas possibilita o agir moralmente correto; não 

o dá, todavia, necessariamente, considerando que a vontade subjetiva também pode preferir o 

se entregar às paixões, em detrimento da razão. De verdade, o Eu empírico agirá tanto mais 

moralmente correto, quanto mais as leis morais abranjam a sua consciência e dominem o 

determinismo mental. 

Mas, as leis morais não são o único conteúdo da consciência e, além disso, a 

consciência é apenas ainda uma parte da mente, já que a mente do Eu empírico é formada 

pelas três camadas seguintes: i) o subconsciente, que é o porão da individualidade, onde estão 

situados os hábitos e automatismos adquiridos através das experiências passadas; é a esfera 

dos impulsos instintivos, das tendências, intuições, repulsas e atrações, tudo o que veio a ser 

arquivado, através das menores experiências da animalidade anterior. É a consciência das 

consciências: o em si do Eu empírico72; ii) o consciente como o pavimento térreo do ser, no 

qual se desenvolvem a moralidade, a liberdade e a vontade no curso de edificação das 

conquistas presentes73; e iii) o superconsciente, que é o andar de cima, a parte mais nobre do 

Eu empírico, em que se localizam os ideais e as metas superiores, a serem conquistados em 

momento futuro, através do esforço de ascensão moral e intelectual do Espírito74.  

A consciência é, pois, o ambiente ético do Espírito, em que o dever, o poder e o querer 

mesclam-se – se bem que, também ainda influenciados pelos conteúdos psíquicos 

inconscientes e superconscientes, no concurso do agir presente.  

                                                
72 XAVIER, Francisco Cândido (Pelo Espírito André Luiz). No Mundo Maior. 7. ed., Rio de Janeiro, FEB, 
1977, p. 46-47. 
73 Ibid., p. 49. 
74 Ibid., p. 49. 
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O agir atual do Eu empírico é, pois, o resultado da manifestação relacional entre as 

potências conscientes do dever, do querer e do poder, mais ou menos influenciada pelos 

conteúdos psíquicos inconscientes e superconscientes. Por isso, a expansão do campo de ação 

trazia também o perigo do uso do livre arbítrio, com vista à satisfação dos instintos, muito e 

mais fortemente presentes, aliás, na individualidade, em conseqüência da conservação, no 

inconsciente, dos automatismos oriundos da experiência real vivida ao longo dos milhares de 

anos passados durante o processo de individualização na natureza. 

 Recém saídos das experiências da animalidade irracional, instintos animalescos se 

encontravam ainda muito intensamente influentes na mentalidade das subjetividades.  

Dotadas de maior liberdade, podiam ceder ou conter tais paixões.  

Mas, se as experiências fazem o Eu empírico incorporar os conhecimentos, de súbito, 

independentemente de sua vontade75, o aprimoramento moral não dá-se tal e qual, porque 

este é uma decorrência da vontade de agir segundo o que já pôde vir a ser conhecido pela 

razão prática. 

O passos curtos da evolução moral terráquea mantiveram os indivíduos incapazes de 

aceitar certos conteúdos morais cada vez mais bem racionalmente operados, embora. 

Aliás, esse descompasso entre moralidade e racionalidade desde muito tem gerado as 

causas do sofrimento humano76. 

Deveras, “quase todos os desequilíbrios do mundo se originam da intemperança 

naqueles que aprenderam alguma coisa”77. 

Foi, portanto, bem possível que um intelectual ocioso quisesse satisfazer o egoísmo do 

ter-para-si e o orgulho do poder-para-si, bem como ainda a vaidade do ser-para-si, 

pretendendo racionalizar certos conteúdos animalescos inconscientes.   

                                                
75 “Com efeito, o racional, que é sinônimo da Idéia, adquire, ao entrar com a sua realidade na existência exterior, 
uma riqueza infinita de formas, de aparências e de manifestações, envolve-se, como as sementes, num caroço 
onde a consciência primeiro se abriga mas que o conceito acaba por penetrar para surpreender a pulsação interna 
e senti-la bater debaixo da aparência exterior. São infinitas as diversas situações que surgem nesta exterioridade 
durante a aparição da essência, mas não cumpre à filosofia regulá-las”, [“Denn das Vernünftige, was synonym ist 
mit der Idee, indem es in seiner Wirklichkeit zugleich in die äußere Existenz tritt, tritt in einem unendlichen 
Reichtum von Formen, Erscheinungen und Gestaltungen hervor und umzieht seinen Kern mit der bunten Rinde, 
in welcher das Bewußtsein zunächst haust, welche der Begriff erst durchdringt, um den inneren Puls zu finden 
und ihn ebenso in den äußeren Gestaltungen noch schlagend zu fühlen. Die unendlich mannigfaltigen 
Verhältnisse aber, die sich in dieser Äußerlichkeit, durch das Scheinendes Wesens in sie, bilden, dieses 
unendliche Material und seine Regulierung ist nicht Gegenstand der Philosophie.”], Cf. HEGEL, Georg 
Wilhelm Friedrich. Grundlinien der Philosophie des Rechts. Stuttgart: Reclam, 1981, p. 26. 
76 Atente-se para a “inteligência humana sem desenvolvimento sentimental, porque nesse desequilíbrio do 
sentimento e da razão é que repousa atualmente a dolorosa realidade do mundo”, Cf. Xavier, Francisco Cândido 
(Pelo Espírito Emmanuel). O Consolador. 28 ed. Rio de Janeiro: FEB, 2010, p. 99. 
77 XAVIER, Francisco Cândido. Ciência e temperança. In: XAVIER, Francisco Cândido (Pelo Espírito 
Emmanuel). Vinha de Luz. Rio de Janeiro: FEB, 2005, p. 239, pp. 239-240. 
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Em que pese não seja necessário a consciência de conteúdos inconscientes para que 

possa vir a ser praticada uma ação inconsciente – considerando que tal ação é, as mais das 

vezes, automatizada –, a consciência, sendo mesmo “o traço de união entre o que foi e o que 

será, uma ponte entre o passado e o futuro”78, pode sim expressar conteúdos psíquicos da 

região subconsciente da mente, através do movimento de progressão das energias mentais, 

mediante o qual, aumentando-se a extroversão, conteúdos psíquicos inconscientes se tornam 

novamente conscientes79.  

Um auto-determinismo mental preponderantemente inconsciente teria, pois, revelado 

impulsos instintivos de proteção territorial, quando um Eu empírico resolveu ceder aos 

impulsos irracionais do automatismo inconsciente para delimitar um território comum, 

dizendo-o, agora, seu. 

Alguns contiveram-se ante tais novas propostas de vida e pensavam “... se nós somos 

filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros do Cristo”80; outros, 

contudo, cederam às más tentações, unindo-se à legítima idéia do que mais tarde viria a ser 

implementada como o início da sociedade civil81. 

O Eu puro deu o Eu empírico à Terra; não a Terra ao Eu empírico. Deixando-se, 

contudo, influenciar a moralidade, a liberdade e a vontade conscientes pela preponderância 

mental dos conteúdos inconscientes, a Terra, cujo domínio não pertencia a qualquer Eu 

empírico em especial82, mas que era para uso de todos em geral83, veio a ser pouco a pouco 

dominada pelas forças inconscientes do sujeito livre.  

                                                
78 BERSON, Henri. A consciência e a vida. São Paulo: Abril Cultural, 1979, p. 6. 
79 Progressão e regressão são movimentações de energias mentais: Através do processo de progressão e com o 
aumento de extroversão, o inconsciente pode vir a ser consciente, tanto quanto através do processo de regressão, 
com o aumento de introversão, o consciente pode vir a ser inconsciente, Cf. JUNG, Carl Gustav. Über 
psychische Energetik und das Wesen der Träumen. In:______. Psychologische Abhandlungen. 2. Band. Dritte 
Auflage. Zürich: Rascher Verlag, 1965, p. 52. 
80 PAULO, Romanos, 8:17.     
81 Realmente: o legítmo fundador da sociedade civil foi “o primeiro que, tendo cercado um terreno, lembrou-se 
de dizer isto é meu e encontrou pessoas suficientemente simples para acreditá-lo”, ou, em outras palavras, “Le 
premier qui ayant enclos un terrain s’avisa de dire: Ceci est à moi, et trouva des gens assez simples pour le 
croire, fut le vrai fondateur de la société civile”), Cf.  ROUSSEAU, J.J.. Discours sur l'origine et les 
fondements de l'inégalité parmi les hommes, suivi de la reine fantasque. Paris: Aubier Montaigne, 1973, p. 
94. 
82 “O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Do que encontra ao 
chegar e deixa ao partir goza ele enquanto aqui permanence. Forçado, porém, que é a abandonar tudo isso, não 
tem das suas riquesas a posse real, mas, simplesmente, o usufruto”, [“L'homme ne possède en propre que ce qu'il 
peut emporter de ce monde. Ce qu'il trouve en arrivant et ce qu'il laisse en partant, il en jouit pendant son 
séjour; mais, puisqu'il est forcé de l'abandonner, il n'en a que la jouissance et non la possession réelle”], Cf. 
PASCAL. La vraie propriéte. In: KARDEC, Allan. L'Evangile selon le spiritisme. Quatriéme Édition. Paris: 
Les Éditeurs du Livre des Esprits, 1868, p. 239, pp. 239-240.  
83 “O Dono de todo o poder e de toda a riqueza no Universo é Deus, nosso Criador e Pai, que empresta recursos 
aos homens, segundo os méritos ou as necessidades de cada um”, Cf. XAVIER, Francisco Cândido (Pelo 
Espírito Emmanuel). Esmola. In:______. Fonte Viva. Rio de Janeiro: FEB, p. 142, pp. 141-143, 2005.  
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Com o surgimento das primeiras noções de propriedade, desponta daí a maior das 

causas de desigualdade entre os homens e, conseguintemente, dos conflitos sociais que dela se 

originam.  

A propriedade como arquétipo do inconsciente coletivo da mente do Espírito, herdado 

de suas experiências quando, ainda no processo de sua individualização, estagiava no reino 

animal, incita o Homem sobretudo pelos vícios de: i) orgulho, porque esquece que o Absoluto 

é o real proprietário de tudo quanto existe em o universo84; ii) egoismo, dado que a 

inadmissibildiade da repartição igualitária dos bens conduz ao pensamento mais e mais 

egocêntrico; e iii) inveja, porque esses sentimentos de orgulho e egoísmo fustigam a ambição 

dos desejos e vontades sempre insatisfeitos. 

Porque os indivíduos se comprouveram no cultivo dos vícios de orgulho, egoísmo e 

inveja, criaram um abismo entre a lei e o agir naturais.  

A identidade antes existente entre a determinação absoluta e a ação subjetiva se foi 

perdendo pela vontade de autodeterminação individual segundo alguns negativos 

automatismos inconscientes do sujeito. 

A enfraquecida autodeterminação mental consciente permite que o sujeito desenvolva 

o instinto animal, no que agora é também humano. Isso implicou em um sobrepujamento da 

inteligência instintiva em detrimento da inteligência racional, por causa da própria 

imperfeição dos indivíduos que habitam o globo terráqueo.  

É desse contexto de imperfeição humana da Terra, que sobrevêm os conflitos e, com 

eles, a necessidade de se instituir regras sociais que governem tais relações conflituosas da 

sociedade entre os indivíduos que a compõem. 

A luta pela satisfação dos instintos de alimentação, sexualidade e propriedade conduz 

os homens a confrontarem-se reciprocamente, de forma que “esse estado primitivo já não 

pode mais subsistir e o gênero humano pereceria se não mudasse sua maneira de ser”85. 

Tem-se a necessidade do início da fase da consciência jovem, mediante as primeiras 

noções de civilização. 

                                                
84 “Os bens da Terra pertencem a Deus, que os distribui a seu grado, não sendo o homem senão o usufrutuário, o 
administrador mais ou menos íntegro e inteligente. Tanto eles não constituem propriedade individual do homem, 
que Deus frequentemente anula todas as previsões e a riqueza foge àquele que se julga com os melhores títulos 
para possuí-la”, [“Les biens de la terre appartiennent à Dieu qui les dispense à son gré, et l’homme n’en est que 
l’usufruitier, l’administrateur plus ou moins intègre et intelligent. Ils sont si peu la propriété individuelle de 
l’homme, que Dieu déjoue souvent toutes les prévisions; que la fortune échappe à celui qui croit la posséder aux 
meilleurs titres”], Cf. M. Espírito protetor. La vraie propriéte. In: KARDEC, Allan. L'Évangile selon le 
spiritisme. Quatriéme Édition. Paris: Les Éditeurs du Livre des Esprits, p. 240, pp. 240-241, 1868.  
85 ROUSSEAU, Jean-Jaques. Du Contrat social: ou principes du droit politique. Gènève: Marc-Michel 
Bousquet, 1766, p. 20. 
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7. Supraposição subjetiva como condição de possibilidade da neutralização dos 

conflitos. 

7.1. O Eu empírico e os demais sujeitos da mesma natureza determinam-se em 

convenções coletivas como alternativa à superação das colisões intersubjetivas. 

7.1.1. Das convenções coletivas como eficácia do conjunto de ius individuale. 

 

O fundamento último de todo objeto é nomeadamente um algo, que apenas por si 

mesmo, i.e., por seu próprio ser como tal, pode agir, e, apenas na medida em que venha a agir, 

tal como se encontra intelectual e moralmente, pode revelar seu nível mental, mediante a 

positivação objetal. 

Todo objeto é, então, a eficácia do sujeito86. O sujeito é o indivíduo dotado de 

inteligência racional e livre para agir à luz do dever segundo sua vontade e a partir das 

possibilidades decorrentes do nível momentâneo de conhecimento e moralidade. Por seu 

turno, a eficácia do sujeito é aquele objeto que expressa o seu atual nível de sabedoria e amor, 

mais ou menos superior quanto mais ou menos tenha desenvolvido os raciocínios para a 

Verdade e os sentimentos para o Bem.  

Sendo, pois, todo objeto aquilo, o que veio a ser posto pelo sujeito, o nosso exame será 

feito no sentido de encontrar a verdade sobre a origem, natureza, fundamento e finalidades do 

objeto em a realidade do próprio sujeito. 

A essência incorpórea de cada objeto é apreendida, inicialmente, pela contemplação; 

depois, vem a ser imitada através de um símbolo corpóreo, pela ação. Tal essência é a 

verdadeira realidade do objeto e tal realidade somente é contemplada pela inteligência 

racional, donde se segue que:  

 “O que é racional é real e o que é real é racional”87. 

                                                
86 São de se ler: “(…) a eficácia do sujeito seria mesmo o objeto percebido e concebido, o objeto é nada diferente 
que esta eficácia do sujeito e assim seriam ambos o mesmo”, [“ (…) die Wirksamkeit des Subjekts sei selbst das 
wahrgenommene und begriffene Objekt, das Objekt sein kein anderes, als diese Wirksamkeit des Subjekts, und so 
seien beide dasselbe”], Cf. FICHTE, Johann Gottlieb. Grundlage des Naturrechts nach Prinzipien der 
Wissenschaftslehre. Jena und Leipzig: Christian Ernst Gabler, 1796, p. 36. Também: “O espírito, porém, se 
torna objeto, pois ele é esse movimento de tornar-se um Outro, i.e., objeto de seu Si, e de suprassumir esse ser-
outro”, [“Der Geist wird aber Gegenstand, denn er ist diese Bewegung, sich ein anderes, d.h. Gegenstand seines 
Selbsts zu werden, und dieses Anderssein aufzuheben”], Cf. HEGEL, G.W.F. Phänomenologie des Geistes. 
Sämtliche Werke. Band II. Leipzig: Felix Meiner, 1928, p. 32.  
87 “Was vernünftig ist, das ist wirklich, und was wirklich ist, das ist vernünftig”, Cf. HEGEL, Georg Wilhelm 
Friedrich. Grundlinien der Philosophie des Rechts. Stuttgart: Reclam, 1981, pp. 6; 25; 399. Além disso: “O 
primeiro passo para a filosofia e a condição sem a qual nem sequer é possível entrar nela – é a compreensão de 
que o absolutamente ideal é também o absolutamente real, e de que, fora disso, só há, em geral, realidade 
sensível e condicionada, mas nenhuma realidade absoluta e incondicionada”, [“Der erste Schritt zur Philosophie 
und die Bedingung, ohne welche man auch nicht einmal in sie hineinkommen kann, ist die Einsicht: daß das 
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O objeto, produto da ação do Eu empírico, é apenas um símbolo que imita a realidade 

essencial racionalmente contemplada, de forma que: toda ação objetal corresponde à 

situação mental volitiva no sentido de agir segundo o nível de compreensão da verdade e do 

bem.  

A primeira ação real corpórea do Eu empírico dá-se pelo pensamento, que é o primeiro 

veículo real corpóreo da idéia real incorpórea. Essa ideia real incorpórea tem conteúdos que 

podem versar sobre a parte material ou sobre a parte moral da Norma Dei: i) as ideias sobre a 

parte material da Norma Dei são ideias físicas, químicas ou biológicas, por exemplo; ii)   as 

ideias sobre a parte moral da Norma Dei são as idéias sobre as normas morais, i.e., princípios 

morais – estruturas de dever ser universal – e regras morais – leis permissivas, proibitivas e 

obrigativas, que regulam particularmente a vida moral do Eu empírico.  

Através do veículo real corpóreo, expressa-se o nível da capacidade de compreender a 

verdade e de praticar o bem88, já que o pensamento é a expressão do grau de inteligência 

racional e de moralidade do Eu empírico. Assim, o nível de razão dá o grau atual da 

capacidade de conhecer a Norma Dei, enquanto o nível de moralidade dá o grau atual da 

capacidade de praticar a Norma Dei.  

Tal nível de compreensão da verdade quanto à parte moral da Norma Dei é o atual ius 

individuale, ou seja, o direito subjetivo do indivíduo, tal como ele momentaneamente 

compreende a parte moral da Norma Dei nele inscrita89.  

O ius individuale é, pois, aquele nível subjetivo de compreensão moral, em função da 

liberdade de ter o interesse em querer abster-se do proibido e agir segundo o que lhe parece 

                                                                                                                                                   
absolut-Ideale auch das absolut-Reale sei, und daß außer jenem überhaupt nur sinnliche und bedingte, aber 
keine absolute und unbedingte Realität sei”], Cf. SCHELLING, Friedrich Wilhelm Joseph von. Philosophie der 
Mythologie. Stuttgart und Augsburg: J.G. Cotta, 1857, p. 58. 

Também ainda: “Quem quer saber algo, quer, ao mesmo tempo, que seu saber tenha realidade. Um 
saber sem realidade é nenhum saber”, [“Wer etwas wissen will, will zugleich, daß sein Wissen Realität habe. Ein 
Wissen ohne Realität ist kein Wissen”], Cf. SCHELLING, Friedrich Wilhelm Joseph von. Vom Ich als Prinzip 
der Philosophie oder über das Unbedingte im menschlichen Wissen. In: WEISS, Otto. F. W. J. v. Schelling 
Werke. Band 1. Leipzig: Eckardt, 1907, p. 14.  
88 Caso o Eu empírico já compreenda, através da razão prática, parte da verdade sobre a moralidade e, contudo, 
apesar disso, não aja conforme tal saber, isso já indica uma baixa qualidade da capacidade de praticar o bem.  
89 Também Hobbes identifica o Ius como o direito natural, se bem que de maneira diferente: Há, sim, para ele, 
uma distinção entre Ius e Lex, já que "direito objetivo [Law-Lex] e direito subjetivo [Right-Ius] diferem tanto 
quanto obrigação e liberdade", ["law and right differ as much as obligation and liberty”], Cf. HOBBES, 
Thomas. Of the First and Second Natural Laws and of Contracts. In:______. Leviathan. Indiana: Hackett, 1994, 
pp. 79-88, p. 80). Então, partindo disso, afirma que “o direito natural, que os autores chamam comumente jus 
naturale, é a liberdade que cada homem possui de usar o próprio poder dele, da maneira que ele quiser, para a 
preservação de sua própria natureza, ou seja, de sua vida; e consequentemente de fazer tudo aquilo que seu 
próprio julgamento e razão lhe indiquem como meios adequados a esse fim”, [“The right of nature, which 
writers commonly call jus naturale, is the liberty each man hath to use his own power as he will himself for the 
preservation of his own nature; that is to say, of his own life; and consequently, of doing anything which, in his 
own judgement and reason, he shall conceive to be the aptest means thereunto”], Cf. Ibid., p. 79. 
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ser permitido para, assim, através da prática de ações que visam o cumprimento do dever, 

evitar novas obrigações. 

As ações morais conscientes90 do indivíduo revelam, pois, o seu ius individuale. E é 

dessas ações morais conscientes reiteradas que se formam os hábitos individuais, os quais são 

lançados no inconsciente como instintos, donde se segue que os hábitos são o conjunto de 

conteúdos mentais inconscientes, os quais impulsionam ações, que se tornaram independentes 

do estado de consciência disperta91. 

Os hábitos individuais espraiam-se através dos usos familiares, construindo valores 

grupais, os quais, uma vez expandidos, vêm a ser expressados pelos costumes sociais, que 

passam a integrar tão fortemente a dinâmica social, a ponto de se formarem as convenções da 

sociedade.  

Essas convenções sociais são a positivação dos valores grupais expressados pelos 

costumes, fruto da generalização dos usos familiares e hábitos individuais inconscientes 

comuns numa sociedade determinada. 

Os costumes são, pois, expressões do inconsciente coletivo92, cujos materiais 

psíquicos formam a tradição herdada dos antepassados humanos, pré-humanos e animais, 

formando um padrão de comportamento social, que é o que estabelece as convenções sociais 

como positivação da herança recebida. 

Dentre tais pré-disposições herdadas, há um conjunto de conteúdos morais construído 

pela sociedade, ao longo da fase infantil da humanidade, no curso do processo de angelização 

de cada Eu empírico.   

                                                
90 Isso porque “conciencia y conducta (…) non son dos planos independientes y separados de la vida psíquica. 
Consciencia y conducta son sólo dos funciones, dos diversas modalidades de manifestación del alma humana 
que se complican y exigen mutua y constantemente. Para ser más gráficos podríamos afirmar que la conciencia 
es la conducta en su significación interna, en tanto que la conducta es la conciencia puesta de manifiesto a 
través de la actividad exterior”, Cf. SMITH, Juan Carlos. Hacia una integracion de la psicologia juridica 
como disciplina jusfilosófica. Instituto de filosofia del derecho y sociologia: La Plata, 1964, p. 9.   
91 A respiração, o andar, e algumas ações de trato social são exeplos de hábitos inconscientemente 
automatizados. 
92 “Minha tese diz, portanto, como segue: Em oposição à natureza pessoal da psique consciente, há um segundo 
sistema psíquico, de caráter coletivo, não-pessoal, além da nossa consciência, que por sua vez é inteiramente de 
natureza pessoal (…) O inconsciente coletivo não se desenvolve individualmente, mas vem a ser herdado. 
Consiste de formas préexistentes, os arquétipos, que apenas podem vir a ser secundariamente conscientizados e 
atribuir forma delineada aos conteúdos da consciência”, ou “Meine These lautet also wie folgt: Im Unterschied 
zur persönlichen Natur der bewußten Psyche gibt es ein zweites psychisches System, von kollektivem, nicht-
persönlichem Charakter, neben unserem Bewußtsein, das seinerseits durchaus persönlicher Natur (…) Das 
kollektive Unbewußte entwickelt sich nicht individuell, sondern wird ererbt. Es besteht aus präexistenten 
Formen, (den) Archetypen, die erst sekundär bewußt werden können und den Inhalten des Bewußtseins 
festumrissene Form verleihen”, Cf. JUNG, Carl Gustav. Die Archetypen und das kollektive Unbewusste. Erste 
Auflage. Zürich: Rascher Verlag, 1976, p. 56. 
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As organizações não-escritas dos árias primitivos da civilização hindu93, dez milênios 

antes do Cristo Jesus94, apesar de serem juridicamente pré-históricas, já revelam, elas 

mesmas, uma longa evolução jurídica positiva, que passava, inicialmente, pelas uniões de 

grupos heterossexuais, pelo matriarcado, patriarcado, pelo clã, até chegar às tribos95.  

Antes das codificações legais propriamente ditas, “a maior parte das instituições civis 

existem já, nomeadamente o casamento, o poder paternal e ou maternal sobre os filhos, a 

propriedade (pelo menos mobiliária), a sucessão, a doação, diversos contratos tais como a 

troca e o empréstimo”96.  

Esse conjunto de conteúdos morais sociais é o que chamamos ius civile, que é o direito 

subjetivo social, o qual ganha positivação através das convenções culturais, que são o direito 

objetivo existente. 

Sendo positivado pelo direito objetivo existente, o ius civile contém frequentemente 

normas jurídicas teoricamente corretas97, as quais, embora ainda não tenham sido validadas 

pelo sistema jurídico da sociedade, voltam-se às fontes do direito como geratrizes do direito 

positivo válido.  

O direito objetivo social expressa, portanto, em que medida o ius individuale é eficaz 

no social, sendo, pois, a eficácia do nível de compreensão, por cada indivíduo da sociedade, 

da parte moral da Norma Dei98, donde se segue que: as convenções coletivas são a eficácia do 

conjunto de ius individuale. 

 
 

                                                
93 Os arianos puros da Índia constituíram os primeiros agrupamentos do globo terrestre, que se espalharam pela 
Europa na condição de antepassados da posterior família indo-européia, constituída pelos ascendentes dos 
Gregos, Italianos, Franceses e Germânicos do porvir.   
94 XAVIER, Francisco Cândido (Pelo Espírito Emmanuel). A caminho da luz. Rio de Janeiro: FEB, 2008, p. 68.  
95 GILISSEN, John. Introdução Histórica ao Direito. Tradutor A.M. Hespanha; L.M. Macaísta Malheiros. 
Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1995, p. 38. 
96 Cf., Idem, 1995, p. 32. 
97 "Sob direito natural, eu entendo aquelas normas jurídicas, as quais, sob relações empiricamente condicionadas, 
contêm o direito teoricamente correto; as quais, naturalmente, apenas de acordo com essa informação, ainda não 
têm qualquer força positiva de validação, mas dirige-se às fontes do direito, como geratrizes do direito positivo, 
com a exigência de efetuar alteração ou reformulação do direito válido", ["Unter Naturrecht verstehe ich 
hiernach diejenigen Rechtssatzungen, welche unter empirisch bedingten Verhältnissen das theoretisch richtige 
Recht enthalten; die selbstverständlich bloß zufolge dieser Einsicht noch keine positive Geltungskraft haben, 
sondern sich an die Rechtsquelen, als Erzeugerinnen des positiven Rechts, mit der Forderung wenden, eine 
Änderung oder Umgestaltung des geltenden Rechts vorzunehmen"], Cf. STAMMLER, Rudolf. Wirtschaft und 
Recht. Leipzig: Veit & Co., 1896, p. 177.  
98 “O conceito jurídico-teológico do ius divinium é de se pensar: primeiramente como uma ordem do ser 
divinamente instituída, a qual todo o direito humano, como na natureza, razão e história se funda, condiciona e 
limita.” ou [“Der rechtstheologische Begriff des ius divinium ist zu denken: zunächst i.S. einer göttlich 
gestifteten Seinsordnung, die alles menschliche Recht, wie es in Natur, Vernunft und Geschichte sich gründet, 
bedingt und begrenzt”], Cf. WOLF, Erik. Rechtstheologische Studien. Frankfurt am Main: Klostermann, 1972, 
p. 322. 
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CAPÍTULO III – UBI IMPERFECTIO, IBI LEX. 
  
8. Posição objetiva da unidade Lex como validação de parte do ius civile. 

8.1. O Eu empírico põe a Lex, em cujo sistema normativo escreve o nível mental 

de compreensão dos parágrafos morais da Norma Dei.  

8.1.1. Da Lex como racionalização da moral. 

 

Houve um período em que a consciência infantil do Eu empírico veio a ser mais 

efetivamente desenvolvida. Como sempre, os infantes não podem aprender com distinção, 

senão com os jovens e adultos. É que, povos esclarecidos caíram sobre a Terra. Era a raça 

Adâmica, os capelinos, que vieram nos auxiliar o desenvolvimento intelectual99, 

descortinando a primeira fase da civilização: a fase da juventude da humanidade, na qual o 

progresso da inteligência trazido fez os homens convencionarem, ao longo dos séculos, 

formas de vida cada vez mais racionalmente organizada.  

Sobretudo a partir da chegada da raça Adâmica – homens de gênio exilados de 

Capela100 – passou-se a desenvolver uma vida ordenada com base em regras próprias: os árias 

europeus foram as primeiras organizações políticas da vida coletiva, na medida em que cada 

tribo elegia um chefe para direção da vida em comum101. Essas organizações civis fundadas 

em normas próprias passam a expressar os respectivos princípios e regras através de certas 

                                                
99 “Os Espíritos imperfeitos são excluídos dos mundos felizes, cuja harmonia perturbariam. Ficam nos mundos 
inferiores a expiarem as suas faltas pelas tribulações da vida, e purificando-se das suas imperfeições até que 
mereçam a encarnação em mundos mais elevados, mais adiantados moral e fisicamente. Se se pode conceber um 
lugar circunscrito de castigo, tal lugar é, sem dúvida, nesses mundos de expiação, em torno dos quais pululam 
Espíritos imperfeitos, desencarnados à espera de novas existências que lhes permitam reparar o mal, auxiliando-
os no progresso”, [“Les Esprits imparfaits sont exclus des mondes heureux, dont ils troubleraient l’harmonie; ils 
restent dans les mondes inférieurs, où ils expient leurs fautes par les tribulations de la vie, et se purifient de 
leurs imperfections, jusqu’à qu’ils méritent de s’incarner dans les mondes plus avancés moralement et 
physiquement. Si l’on peut concevoir un lieu de châtiment circonscrit, c’est dans les mondes d’expiation, car 
c’est autour de ces mondes que pullulent les Esprits imparfaits désincarnés, en attendant une nouvelle existence 
qui, en leur permettant de réparer le mal qu’ils ont fait, aidera à leur avancement”], Cf. KARDEC, Allan. Le 
Ciel et L’Enfer. Brasília: Conseil Spirite International, 2009, p. 113. 
100 “(...) essa permuta de populações entre orbes afins de um mesmo sistema sideral, e mesmo de sistemas 
diferentes, ocorre periodicamente, sucedendo sempre a expurgos de caráter seletivo, como também é fenômeno 
que se enquadra nas leis gerais da justiça e da sabedoria divinas, porque vem permitir reajustamentos oportunos, 
retomadas de equilíbrio, harmonia e continuidade de avanços evolutivos para as comunidades de espíritos 
habitantes dos diferentes mundos. Por outro lado, é a misericórdia divina que se manifesta, possibilitando a 
reciprocidade do auxílio, a permuta de ajuda e de conforto, o exercício, enfim, da fraternidade para todos os 
seres da criação. Os escolhidos, neste caso, foram os habitantes da Capela que, como já foi dito, deviam dali ser 
expurgados por terem se tornado incompatíveis com os altos padrões de vida moral já atingidos pela evoluída 
humanidade daquele orbe.”, Cf. ARMOND, Edgard. Os Exilados da Capela. São Paulo: Aliança, 1999, p. 24. 
101 XAVIER, Francisco Cândido (Pelo Espírito Emmanuel). A caminho da luz. Rio de Janeiro: FEB, 2008, p. 
70. 
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convenções sociais do agir intersubjetivo, o que constituiu uma das grandes contribuições dos 

povos caídos, em face da imperfeição moral e intelectual dos jovens selvagens.   

 Mas, é apenas nos finais do IV e inícios do V milênios, cerca de 3.000 anos a.C., que 

surgem os primeiros documentos escritos102 de natureza jurídica, no Egito103 e na 

Mesopotâmia. Ademais, a partir do III milênio, revelam-se, inicialmente na Ásia Menor, as 

primeiras regras jurídicas escritas formando os primeiros códigos da história104; até que, no II 

milênio, surja o direito dos Hebreus, influenciado pelo decálogo psicografado por Moisés no 

Sinai, o qual “exerceu uma influência não negligenciável sobre o direito moderno [...]”105. 

Mais tarde, surge o direito da República grega, tendo em Atenas as primeiras balizas para a 

verdadeira democracia moderna, também com as leis de Drácon (621 a.C.), mas sobretudo 

com as de Sólon, o legislador filósofo e poeta (594-593 a.C.)106. Já no Oriente, com a china 

confuciana do século VI a.C., “o direito tinha apenas um papel secundário na vida social”107, 

pois o essencial, alí, não era o fa, que simboliza a lei, mas o li, ou seja, as regras de 

convivência e de decência, que impunham um comportamento em harmonia com a ordem 

natural das coisas.  

Este conjunto de exemplificação mostra que os sujeitos passam mais ou menos a 

acreditar na concessão de Poder a uma instância superior de decisão, capaz de validar o 

direito objetivo existente, como panacéia para a neutralização dos conflitos de interesses. 

Surge, pois, a Lex, de um aprimoramento intelectual do conjunto de Eu empírico e não 

de um aprimoramento moral de cada um deles, porque a Lex vem a ser concebida em razão 

mesmo da própria insuficiência da capacidade moral de praticar o bem nas relações 

intersubjetivas, causando os conflitos, os quais impulsionaram a razão para contemplar e 

descobrir uma forma de validação do direito positivo existente.    

                                                
102 Chamados “geralmente <<códigos>>, erradamente, aliás, pois não contêm senão um pequeno número de 
disposições (30 a 60 artigos)[...]”, sendo, antes, “recolhas de textos jurídicos agrupados de uma maneira que 
parece ilógica, mas seguindo aquilo que parece ser <<o mecanismo instintivo de associação de ideias>>” Cf. 
GILISSEN, John. Introdução Histórica ao Direito. Tradutor A.M. Hespanha; L.M. Macaísta Malheiros. 
Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1995, p. 61. 
103 Neste sentido, “O Império egípcio durou perto de trinta séculos; o direito atingiu aí, já na época do Antigo 
Império (sécs. XXVIII a XXV a.C), um alto grau de desenvolvimento, tanto na organização do Estado como no 
funcionamento das instituições de direito privado”, Cf. Ibid., p. 19.  
104 Ibid, p. 19. 
105 Ibid, p. 19. 
106 Ibid, p. 74. 
107 “O papel do soberano consiste em descobrir a lei natural que o Céu pôs no seu coração; para bem governar, 
ele deve pelo exemplo fazer observar a exacta concordância entre o universo e o homem”, Cf. Ibid, p. 110. 
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Face ao cometimento e sofrimento de injustiças é vantajoso chegar a um acordo mútuo 

para delas não ser vítima. Daí se originou o estabelecimento de leis e convenções entre as 

pessoas e a designação de legal e justo para as prescrições da lei108. 

A incompatibilidade entre o ius individuale e o ius civile, no plano da existência, gera 

a diversidade de colisões intersubjetivas, donde se segue a necessidade da Lex como validação 

de partes das convenções culturais sobre certas práticas de justiça, a fim de orientar o agir e o 

vivenciar sociais.  

A Lex é, pois, produto de um processo intelectual, através do qual se constrói um tipo 

de sistema válido mais ou menos elaborado – quanto mais ou menos intelectualmente 

evoluída for a sociedade que o convencione – cujo elemento ontológico é idêntico ao nível de 

compreensão da ideia de justiça, por parte do representante político ou da assembléia de 

representantes estadistas.  

A Lex surge como um suplemento à Norma Dei 109. Ela é a racionalização do nível de 

compreensão do justo por parte de uma ou mais criaturas. Na parte que é racionalização, é 

conhecimento, e, portanto, ciência; e, sendo valor do justo, é moralidade, donde se segue que 

a Lex nasce como produto de uma ciência sobre o justo. Ou dito de outro modo, sendo a 

ciência o elemento gnosiológico da Lex e a justiça seu elemento axiológico central, então 

segue-se que: a Lex é expressão da ciência sobre o justo. 

E, desde que a ciência está em conexão com o elemento racional, enquanto o justo é 

um valor da lei moral de justiça, dizer que a Lex é expressão da ciência sobre o justo é 

idêntico a dizer que: a Lex é a racionalização da moral. 

Assim, concluímos que a Lex veio a ser instituída com o objetivo de validar uma parte 

do ius civile existente, em detrimento de outros igualmente existentes, com o objetivo de 

neutralizar os conflitos de expectativas emergentes em meio à diferenciação operada por cada 

ius individuale.     

Parte do ius civile veio a ser posto validamente na Lex como produto de um 

aprimoramento intelectual trazido pelos capelinos, ante a incapacidade de o Eu empírico 

primitivo manter a identidade entre o seu agir e o ius morale da Norma Dei em si mesmo 

inscrito.  

                                                
108 PLATÃO, República, 359a. 
109 “Human Law is a supplement to the Law of Reason or Nature”, Cf. HOOKER, Richard. Of the Laws of 
Ecclesiastical Polity. Oxford: The Clarendon Press, 1868, p. 125. 
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Como se vê, o mal não é a Lex, a Lex é boa e pode mesmo ser o corolário da Norma 

Dei. O mal são as causas iniciais dela: a condição de imperfeição moral do Eu empírico no 

estado de infância natural e o seu efeito, os conflitos. 

Assim, onde há sujeitos imperfeitos, aí a possibilidade de relações conflituosas e, onde 

conflitos, aí ainda a necessidade do direito objetivo válido que os possa vir a neutralizar, 

donde se segue a hipótese, de acordo com a qual:  

Ubi imperfectio, ibi conflictus; ubi conflictus, ibi Lex; ergo: ubi imperfectio, ibi Lex. 

 

8.1.2. Da Lex como eficácia do ius civile válido. 

 

O direito abstrato é a vontade110; a Lex, a liberdade realizada111. A vontade é isso, o 

que é negativo contra a realidade, porque o que a subjetividade em si é, é o contrário do que 

ela quer ser112. Por sua vez, realidade é, contudo, sempre a objetalidade: eventos postos a 

partir do pensamento do Eu Puro e linguagens postas a partir das ideias do Eu empírico.  

O direito objetivo consiste, pois, nisso, na abstração mental da vontade subjetiva em 

si, que veio a ser posta, pela realização da liberdade, socialmente fora de si; donde se segue 

que “o direito é um fenômeno mental humano que se torna social pela exteriorização sócio-

interativa”113.  

A concreção da vontade constitui a expressão mental do sujeito livre, razão pela qual a 

Lex depende da natureza moral e intelectual da consciência do povo114. A Lex é, portanto, 

                                                
110 “O abstrato é o pensamento a princípio, que em si não é diferenciado e determinado”, [“Das Abstrakte ist der 
Gedanke zunächst, der in sich nicht unterschieden und bestimmt ist”], Cf. HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. 
Das Abstrakte Recht. In: HOPPE, Hansgeorg (Hrsg.). Die Philosophie des Rechts: Vorlesung im 
Wintersemester von 1821/22. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2005, pp. 39-98, p. 58. 
111 “O domínio do direito é em geral o espiritual; aí, a sua base própria e o ponto de partida da vontade, que é 
livre, de tal modo que a liberdade constitui a sua substância e o seu destino e por de tal forma que o sistema do 
direito é o império da liberdade realizada, o mundo do espírito produzido como uma segunda natureza a partir de 
si mesmo” ou, dito de outro modo, “Der Boden des Rechts ist überhaupt das Geistige und seine nähere Stelle 
und Ausgangspunkt der Wille, welcher frei ist, so daß die Freiheit seine Substanz und Bestimmung ausmacht und 
das Rechtssystem das Reich der verwirklichten Freiheit, die Welt des Geistes aus ihm selbst hervorgebracht, als 
eine zweite Natur, ist”, Cf. HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Grundlinien der Philosophie des Rechts. 
Stuttgart: Reclam, 1981, p. 39. 
112 “Was sie an sich ist, ist das Gegenteil dessen, was sie sein will”, Cf. HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Die 
Moralität. In: HOPPE, Hansgeorg (Hrsg.). Die Philosophie des Rechts: Vorlesung im Wintersemester von 
1821/22. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2005, pp. 99-146, p. 143. 
113 SOUTO, Claudio. Tempo do Direito Alternativo. Uma fundamentação substantiva. Porto Alegre: Livraria 
do Advogado, 1997, p. 46. 
114 “Como o espírito só é real no que tem consciência de ser; como o Estado, enquanto espírito de um povo, é 
uma lei que penetra toda a vida desse povo, os costumes e a consciência dos indivíduos, a Constituição de cada 
povo depende da natureza e cultura da consciência desse povo. É nesse povo que reside a liberdade subjetiva do 
Estado e, portanto, a realidade da Constituição”, [“Da der Geist nur als das wirklich ist, als was er sich weiß, 
und der Staat, als Geist eines Volkes, zugleich das alle seine Verhältnisse durchdringende Gesetz, die Sitte und 
das Bewußtsein seiner Individuen ist, so hängt die Verfassung eines bestimmten Volkes überhaupt von der Weise 
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constituída de um sistema de normas jurídicas que incorporam as normas morais, tal como 

encontram-se momentaneamente compreensíveis pelo social. 

Tal incorporação das normas morais pelo sistema político pode dar-se de modo 

consciente – se e na medida em que a receptividade dos conteúdos morais psíquicos vem a ser 

sentida pela autoridade política competente que os transforma em conteúdos jurídicos – ou 

inconsciente115, se tal receptividade não vier a ser sentida como tal pela autoridade 

competente em estado de consciência desperta116. A parte da Lex oriunda de uma relação 

inconsciente é herança da tradição, como expressão política do inconsciente coletivo.  

A Lex é, em todo caso, o direito objetivo, que é o direito legal, o qual positiva parte da 

moral social, que é o direito real117. Como prevê apenas parte da moral social, a Lex pode não 

prever todo o direito real118. Assim, dizer que só há o ius que a Lex prevê é pretender que só 

existe o que a Lex pode perceber, quando, de verdade, ela apenas filtra os conteúdos morais 

sociais que pode ou quer filtrar. 

Como a Lex é um organismo estatal, todo conteúdo incorporado pelo Estado é tudo o 

que o indivíduo ou a assembléia de indivíduos pôde ou quis que ela sensivelmente intuísse. 

Mas, disso, os positivistas-estatalistas não deveriam produzir o raciocínio erístico, na 

confusão do qual: 

                                                                                                                                                   
und Bildung des Selbstbewußtseins desselben ab; In diesem liegt seine subjektive Freiheit und damit die 
Wirklichkeit der Verfassung”], Cf. Idem, 1981, p. 318. 
115 “Por consciência entendo eu a receptividade de conteúdos psíquicos no Eu, na medida em que ela venha a ser 
sentida como tal pelo Eu. Relações com o Eu, na medida em que a receptividade não venha a ser por ele sentida 
como tal, são inconscientes. A consciência é a função ou atividade que mantém a relação dos conteúdos 
psíquicos com o Eu. Consciência não é idêntico à psique, visto que a psique apresenta a totalidade de todos os 
conteúdos psíquicos, que não necessariamente todos estão diretamente conectados com o Eu, i.e., tão 
enfronhados no Eu, que lhes transmitiria a qualidade da consciencialidade”, [“Unter Bewußtsein verstehe ich die 
Bezogenheit psychicher Inhalte auf das Ich (siehe Ich), soweit sie als solche vom Ich empfunden wird. 
Beziehungen zum Ich, soweit sie vom diesem nicht als solche empfunden werden, sind unbewußt (siehe dort). 
Das Bewußtsein ist die Funktion oder Tätigkeit, welche die Beziehung psychischer Inhalte zum Ich unterhält. 
Bewußtsein ist nicht identisch mit Psyche, indem Psyche die Gesamtheit aller psychischen Inhalte darstellt, 
welche nicht notwendigerweise alle mit dem Ich direkt verbunden, das heißt dermaßen auf das Ich bezogen sind, 
daß ihnen die Qualität der Bewußtheit zukäme”], Cf. JUNG, Carl Gustav; JUNG, Marianne Niehus. 
Psychologische Typen. 17. Auflage. Düsseldorf: Walter, 1994, p. 444. 
116 O estado de “consciência desperta normal abrange nossas percepções, pensamentos, sentimentos, imaginações 
e desejos em um dado momento – todas as atividades mentais, em as quais nós concentramos nossa atenção”, 
[“Normales Wachbewusstsein umfasst unsere Wahrnehmungen, Gedanken, Gefühle, Vorstellungen und Wünsche 
zu einem gegebenen Zeitpunkt – all die mentalen Aktivitäten, auf die wir unsere Aufmerksamkeit richten”], Cf. 
GERRIG, Richard J.; ZIMBARDO, Philip G. Psychologie. 18., aktualisierte Auflage. Übersetzer: GRAF, Ralf. 
München: Pearson Education Deutschland, 2008, p. 162.  
117 “(2.17.2.) ... vel primum ius reale, secundum legale”. Cf. SUÁREZ, Francisco. Tractatus de legibus ac Deo 
legislatore in decem libros distributus. Sumptibus Horatii Cardon, 1619. 
118 “A justiça humana, conquanto respeitável, frequentemente julga os fatos que considera puníveis pelos 
derradeiros lances de superfície, mas a Justiça Divina observa todas as ocorrências, desde os menores impulsos 
que lhes deram começo”, Cf. XAVIER, Francisco Cândido (Pelo Espírito Emmanuel). Justiça Divina. 13ª ed. 
Rio de Janeiro: FEB, 2008, p. 279. 
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Tudo, o que é justo, a Lex vê. 

O ius estatal a Lex vê. 

Logo, o ius estatal é tudo, o que é justo. 

Com efeito, o silogismo apofântico o desmente:  

O Estado vê, apenas o que as autoridades estatais podem ou querem ver. 

A Lex é o que o Estado vê. 

Logo, a Lex é apenas o que as autoridades estatais podem ou querem ver. 

Para os estatalistas que não acreditam em tais evidências, segue a probabilidade do 

raciocínio entimemático que tenta comunicar o seguinte:  

A Lex vê, o que para ela existe. 

O ius estatal a Lex vê. 

Logo, o ius estatal é o que para a Lex existe. 

Isso não significa dizer que, o que para a Lex venha a existir, não possa ser tudo. Não, 

pode. Mas, ainda não o é. Então, a negação do direito natural é decorrência da falta de 

humildade juspositivista em reconhecer que o Eu empírico é falível e cujo aparato sensível 

ainda não pode perceber toda a justiça, porque toda a justiça só se deixa conhecer na duração 

das experiências empíricas entrevidas.   

A Lex, todavia, já pode ver partes da justiça, considerando que a Lex é a validação de 

parte do ius civile existente e que a positivação social do ius civile já torna objetal aquele nível 

de compreensão do ius morale contido na Norma Dei. Isso, porém, por outro lado, não deve 

querer significar que o ius civile válido deva vir a ser universalizado, porque universalizar 

conteúdos da Lex é orgulho em relação aos próprios acertos e intolerância em relação aos 

erros alheios. 

O conteúdo da Lex muda na duração das experiências de cada sociedade, sendo, pois, 

justo todo e qualquer conteúdo posto por cada comunidade, porquanto o justo é a ponderação 

de direitos feita à luz da prudência dos indivíduos, em cada estágio determinado, em que se 

encontre, mais ou menos avançado, no curso do processo de angelização. 

Um conteúdo jurídico, “que não tivesse um empiricamente possível e por isso 

necessariamente variável e mutante interagir de pessoa para objeto, seria totalmente vazio e 
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sem sentido”119, donde se segue que “a regulamentação jurídica não tem a ver com uma forma 

pura, mas com uma forma historicamente condicionada”120. 

Assim, as regras da justiça natural existentes no globo terráqueo não são absolutas, 

mas relativas, porquanto não são imutáveis, mas variáveis121. O direito é mutável, porque o 

próprio homem muda e desde que tudo, o que o homem produz é natural122, logo o direito é 

natural, e este direito natural é mutável, embora existam, em suas mutações, razões imutáveis 

que garantem o “justo” indisponível enquanto resquício de racionalidade123. 

A justiça é universal; justo e injusto são valores mutáveis que a justiça universal 

abrange. Assim, a Lex justa ou injusta está sempre de acordo com a justiça universal. Não é 

                                                
119 “Ein Rechtsinhalt, der nicht ein empirisch mögliches und darum notwendig wechselndes und veränderliches 
Zusammenwirken von Menschen zum Gegenstand hätte, wäre ganz leer und sinnlos”, Cf. STAMMLER, Rudolf. 
Wirtschaft und Recht. Leipzig: Veit & Co., 1896, p.179. 
120 “[der] rechtlichen Regelung nicht mit einer reinen Form zu tun hat, sondern mit einer geschichtlich bedingten 
Form.”, Cf. Ibid.,1896, p.181. 
121 “Algumas pessoas pensam que todas as regras de justiça são meramente convencionais, porque enquanto uma 
lei da natureza é imutável e tem a mesma validade em todos os lugares, como o fogo que queima tanto aqui 
como na pérsia, observa-se que as regras da justiça variam. Afirmar que as regras da justiça variam não é 
verdadeiro em termos absolutos, mas apenas com a presença de [certas] qualificações. Com efeito, entre os 
deuses talvez não seja verdadeiro de modo algum; mas em nosso mundo, embora haja isso que chamamos de 
justiça natural, todas as regras da justiça são variáveis. Mas, não obstante isso, há o que reputamos ser a justiça 
natural, bem como a justiça que não é determinada pela natureza, e [afigura-se] fácil ver quais as regras da 
justiça, embora não absolutas, são naturais e quais não são, mas legais e convencionais, ambos esses tipos sendo 
igualmente mutáveis”, [“But there are some men who think that all the Justs are of this latter kind, ando n this 
ground: whatever exists by nature, they say, is unchangeable and hás everywhere the same force; fire, for 
instance, burns not here only but in Pérsia as well, but the Justs they see changed in various places. Now this is 
not really so, and yet i tis in a way (though among the gods perhaps by no means): still even amongst ourselves 
there is somewhat existing by nature: allowing that everything is subject to change, still there is that which does 
exist by nature, and that which does not. Nay, we may go further, and say that it is practically plain what among 
things which can be otherwise does exist by nature, and what does not but is dependent upon enactment and 
conventional, even granting that both are alike subject to be changed”] Cf. ARISTOTLE. Nicomachean Ethics, 
V, 7, 1134 b 25. Tradutor D. P. Chase. New York: Cosimo, 2008.  
122 Aqui, aplica-se no sentido de que a fonte primária do direito é a “natureza das coisas”, Cf. VILLEY, Michel. 
Philosophie du droit. II: Les moyens du droit. 2. ed. Paris: Dalloz, 1984, p. 149. Assim, a ordem social, a 
constituição, as classes sociais, as funções públicas e privadas, enfim, tudo, o que é obra política, é ela mesma 
natural, considerando que todo e qualquer produto político é tão natural quanto qualquer outro que decorra de 
outras sociedades de animais, Cf. VILLEY, Michel. Método, fuentes y lenguaje jurídicos. Buenos Aires: 
Ghersi Editor, 1978, p. 49. Por isso, diz-se que “A lei é a ordem da natureza, a estrutura dos grupos sociais” ["La 
loi c'est l'ordre de la nature, la structure des groupements sociaux"], Cf. VILLEY, Michel. La formation de la 
pensée juridique moderne: cours d'histoire de la philosophie du droit. Paris: les Éd. Montchrétien, 1968, p. 679.    

Explico: Sendo o sujeito parte da natureza, o que quer que ele faça é natural. É claro que há uma 
distinção entre o natural e o cultural. A questão que levantamos nesta nota consiste em saber, todavia, apesar 
disso, se o cultural não seria também ainda antes mesmo natural, uma de suas partes, considerando ser fruto da 
natureza humana racional, que é um elemento integrante da própria natureza. Se o que o sujeito constrói é 
cultural, então o cultural aqui é uma espécie do natural, a espécie de co-criação da natureza junto àquela outra 
espécie do natural, o divinal, que é a espécie de criação da natureza. Se a ordem natural absoluta, da espécie 
divinal, posta no sujeito, vem a ser posta relativamente pelo sujeito no objeto, e desde que o sujeito integre a 
própria natureza, logo tal direito positivo é natural, da espécie cultural. 
123 Veja-se o construtivismo villeyano aqui: VILLEY, Michel. La Formation de la Pensée Juridique Moderne. 
4.ed. Paris: Montchrestien, 1975, p. 52; assim como também em VILLEY, Michel. Questions de Saint Thomas 
sur le droit et la politique. Paris: Puf, 1987, p. 150. 
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porque a Lex ainda não pode prever todo o ius morale da Norma Dei, que ela é injusta. Com 

efeito, ela prevê conteúdos justos e injustos, a partir do grau de compreensão da parte moral 

da Norma Dei. Mas, repita-se, sendo justo ou injusto, surge sempre do nível mental de 

compreensão do ius morale da Norma Dei. 

Com isso, a Norma Dei não poderia se desfazer com o surgimento da Lex, porque esta 

nasce daquela, e só continua a existir e se desenvolver, porque a Norma Dei permanece sendo 

sempre ainda a estrutura da realidade que moldura as possibilidades de enquandramentos dos 

conteúdos sociais validáveis pela Lex. Enquanto a Norma Dei é o direito natural positivo 

eterno, a Lex é o direito positivo natural efêmero. 

Há, claro, uma diferença entre o natural positivo e o positivo natural, mas essa 

diferença não é, por assim dizer, de natureza, mas de grau, porque todo direito positivo 

natural é sempre a relativa positivação do direito natural positivo.  

Assim, direito natural não é apenas revelação ou razão, não é tão somente natureza das 

coisas124 ou natureza dos homens125, mas ambas, já que entendemos “a dialética da existência 

concreta como polaridade de natureza da coisa e determinação do homem”126. 

Portanto, com o surgimento da Lex não há total esvaziamento de conteúdo moral 

prévio, porque tudo, o que a Lex previu, apenas poderia tê-lo previsto, segundo o conteúdo 

moral que o sistema político vivera, o qual encontra-se ainda sempre influenciando as 

mutações do sistema jurídico. 

O conteúdo moral do sistema político é o que pôde vir a ser filtrado pela validação de 

parte do ius civile existente, que é a expressão do conjunto social de ius individuale, o qual, 

por sua vez, é o nível de compreensão da parte moral da Norma Dei.  

Assim, o advento da Lex não significa a destruição da Norma Dei, mas mais uma 

construção no processo de desenvolvimento da civilização, dando-lhe seguimento e 

auxiliando-lhe o cumprimento. 

                                                
124 Eis o problema da relação do direito natural com a natureza das coisas, “(...) le problème des rapports du 
droit naturel avec la nature des choses”, Cf. VILLEY, Michael. Philosophie du droit. XII: Seize essais de 
philosophie du droit. Paris: Dalloz, 1969, p. 49.  
125 “Direito natural é o ditame da razão justa, mostrando a torpeza moral ou necessidade moral, de qualquer ato 
de seu acordo ou desacordo com a natureza racional e, conseqüentemente, de que tal ato é proibido ou ordenado 
por Deus, o autor da natureza”, [“Natural right is the dictate of right reason, shewing the moral turpitude, or 
moral necessity, of any act from its agreement or disagreement with a rational nature, and consequently that 
such an act is either forbidden or commanded by God, the author of nature”], Cf. GROTIUS, Hugo. On War and 
Right. In:______. The rights of war and peace: including the law of nature and of nations. Transl. 
CAMPBELL, A.C.. In three volumes, first volume. Book I, Chap. I. London: B. Boothroyd, 1814, pp. 1-40, p. 
16. 
126 “Die dialetik der konkreten Existenz als Polarität von Natur der Sache und Bestimmung des Menschen”, Cf. 
MAIHOFER, Werner. Naturrecht als Existenzrecht. Frankfurt am Main: Klostmann, 1963, p. 21. 
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A Lex, enquanto ius civile válido, pode também ser chamada ius gentium, que é o 

conjunto de normas jurídicas postas à luz da razão natural dos povos e que os determinam a 

maneira mais conveniente de tornar efetivo o direito natural, seja através do ius inter gentes 

ou do ius intra gentes127. 

Diante da contingência do mal uso da liberdade pelo Eu empírico, pensa-se que a 

moral social só pode fazer-se respeitar, se e na medida em que a Lex o obrigue a fazê-lo, a 

partir de certas permissões e proibições.  

De fato, é negando-se para fora de si e, positivando-se, que a sociedade pode expressar 

o seu próprio nível moral e racional em geral, possibilitando a cada indivíduo em particular a 

percepção dos valores grupais institucionalizados, o qual, retornando para dentro do seu Si, 

tem a chance de se reformar moralmente para agir em conformidade com o conteúdo 

percebido fora-de-si128. 

Assim, a Lex é mesmo ainda indispensável para sociedade terráquea da presente 

modernidade, pois, sendo seus membros ainda dependentes do elemento imperativo externo, 

que lhes faça lembrar de certos conteúdos constantemente esquecidos, o direito objetivo, 

então, desempenha o importante papel de fazer consciente, no indivíduo, a sua própria 

vontade racional expressada, trazendo-o sempre de volta ao auto-entendimento129. 

Com essas considerações, embora a Lex ainda não possa incorporar todo o bem e toda 

a verdade, incorpora sempre algo justo ou injusto segundo a Justiça universal. Mas, todavia, 

apesar disso, esse algo não deve vir a ser universalizado, porque o ius morale da Norma Dei, 

que é isso, o que sempre foi e será sempre universal, prescinde, pois, de qualquer 

generalização, donde se segue que: não é factível a universalização do individual, mas sim a 

individualização do universal. 

Isso porque, embora cada Eu empírico tenha a liberdade de querer individualmente o 

universal, nem todos têm, ao mesmo tempo, a idêntica vontade de preferir universalmente o 

mesmo individual. 

                                                
127 VITORIA, Francisco de. Sobre el poder civil. Sobre los índios. Sobre el derecho de la guerra. Tradutor 
Luis Frayle Delgado. Madrid: Tecnos, 1998, p. 18.  
128 “o mental gera o social como produto novo, e o social gerado pode, em outro momento, interiorizar-se 
mentalmente”, Cf. SOUTO, Claudio. Tempo do Direito Alternativo. Uma fundamentação substantiva. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 1997, p. 46. 
129 “A constituição faz consciente a vontade racional nos indivíduos, o traz à auto-compreensão”, [Die 
Verfassung macht den vernünftigen Willen in den Individuen bewußt, bringt ihn zum Selbstverständnis], Cf. 
MÜLLER, Friedrich. Entfremdung. Zur anthropologischen Begründung der Staatstheorie bei Rousseau, Hegel, 
Marx. Heft 22, Schriften zur Rechtstheorie. Berlin: Duncker & Humblot, 1970, p. 18.      
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O livre-arbítrio, sendo particular, vem, pois, a ser utilizado, na satisfação da vontade 

individual: há alguns que tem vontade de saber e o entregam à verdade; poucos querem amar 

e o entregam ao bem, muitos querem gozar e o entregam às paixões. 

Porque cada Eu empírico tem vontades distintas e utiliza o livre-arbítrio para fins 

igualmente distintos, o nível de moralidade e de conhecimento dos sujeitos é diferente, o que 

implica em ações e graus de evolução necessariamente distintos. 

O desenvolvimento da consciência racional e moral individual torna o Eu empírico 

capaz de, compreendendo mais profundamente os conteúdos da Norma Dei inscritos em sua 

consciência, ter vontade de agir segundo o saber, criticando certas convenções que a 

sociedade lhe impõe. 

O ius individuale, aqui, opõe-se vis-à-vis ao ius civile. Tem-se, pois, uma 

incongruência de expectativas morais. 

As ordens morais sociais130 passam a ser incapazes de regular as condutas dos 

indivíduos, razão por que tem-se a necessidade de institucionalizar alguns valores morais 

grupais existentes, tornando-os válidos. 

Acontece que tal institucionalização vem a ser implementada pelos próprios 

indivíduos dessa sociedade conflituosa. Sendo, pois, o produto de tal racionalização, um algo 

que veio a ser posto pelos mesmos sujeitos que se encontravam em conflito sobre os 

conteúdos do ius civile existente, então em o validar dos conteúdos morais sociais existentes 

também pode haver conflitos. 

Contra isso, o ius civile deve, pois, ganhar ares políticos. A representação política de 

parte da moral social forma, então, a moral política, que vem a ser introduzida no sistema 

jurídico, quando decisões oficiais transformam algumas normas consuetudinárias 

sedimentadas pela tradição social em normas jurídicas. Tal transformação é a validação de 

parte do ius civile, ou seja, a Lex131, que é, pois, a incorporação da moral política como forma 

de transformar conflitos sentimentais irracionais em demandas racionalmente organizadas, 

mediante processo nada ou mais ou menos democrático de afiguração normativa dos 

                                                
130 Com efeito, há uma pluralidade das morais e uma unidade da ética. Assim, há ordens morais sociais: a moral 
familiar, a moral econômica, a moral do amor, a moral educacional, a moral do direito, enquanto “a ética procura 
o critério do Bem, que falta àquelas morais positivas”, [“Die Ethik sucht das Kriterium des Guten, das jenen 
positiven Moralen fehlt”], Cf. HARTMANN, Nicolai. Ethik. Dritte Auflage. Berlin: Walter de Gruyter & Co., 
1949, p. 37.       
131  “O processo de positivação jurídica tem parte na natureza do direito, na medida em que serve o propósito de 
assegurar a substância da ordem social. E a ordem social é o campo, no qual nós temos que procurar a natureza 
do direito”, [“Der Rechtsetzungsprozess hat Teil an der Natur des Rechts, insofern er dem Zweck der Sicherung 
der Substanz der gesellschaftlichen Ordnung dient. Und die gesellschaftliche Ordnung ist das Gebiet, in dem wir 
die Natur des Rechts zu suchen haben”], Cf. VOEGELIN, Eric. Die Natur des Rechts. Berlin: Matthes & Seitz 
Berlin, 2012, p. 44.  
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princípios e regras morais da sociedade, por certas autoridades competentes indicadas a fazê-

lo.  

A Lex nasce, pois, à luz da moral política, já que um tal sistema positivado de direitos 

é a transformação democrática da moral132. Mas, tal relação moral não nos permite disso 

induzir uma sobreordenação da moral ao direito no sentido de uma hierarquia normativa133.  

Acreditamos mesmo que a evolução social significa um processo de diferenciação de 

segunda ordem, cuja bidimensionalidade consiste nisso, no aumento de complexidade e 

racionalização no sistema e ambiente, por um lado; e, por outro, desacoplamento entre 

sistema e ambiente134. Então, no instante de positivação da Lex há realmente uma 

diferenciação em relação aos demais sistemas, que compõem seu ambiente. 

A moral – tanto quanto o intelectual – são, contudo, potências comuns a todos os 

sistemas sociais, constituindo-lhes mesmo os centros cardíaco e cerebral. Todo sistema social 

resulta da variedade de expressões individuais ou coletivas, consoante o nível de amor e luz 

de cada Eu empírico. E desde que todo Eu empírico possua um nível mais ou menos 

desenvolvido de moralidade e intelectualidade, o moral e o intelectual individuais irradiam-se 

por todo e qualquer sistema social, porque sentimentos e raciocínios são os elementos 

sanguíneo e aquoso que mantêm o movimento dos hemisférios cardíaco e cerebral dos 

sistemas sociais.  

O direito, portanto, como sistema social dispõe igualmente da ciência, que projeta as 

luzes sobre a verdade jurídica, bem como dos valores de justiça, que projetam sentimentos 

sobre o bem e o mal jurídicos. Esses elementos racional e moral do direito, i.e., a verdade e o 

bem jurídicos vêm a ser expressados na Lex, para a regulação das expectativas de 

comportamento e neutralização de conflitos, mediante a posição do valor de justiça ao caso 

que a demande.  

                                                
132 “A resposta correta ao perigo da súbita moralização da política da força é, portanto, não a desmoralização da 
política, mas a democrática transformação da moral em um sistema positivado de direitos com procedimentos 
legais de sua aplicação e execução”, [“Die richtige Antwort auf die Gefahr der unvermittelten Moralisierung der 
Machtpolitik ist daher nicht die Entmoralisierung der Politik, sondern die demokratische Transformation der 
Moral in ein positiviertes System der Rechte mit rechtlichen Verfahren ihrer Anwendung und Durchsetzung”], 
Cf. HABERMAS, Jürgen. Die Einbeziehung des Anderen: Studien zur politischen Theorie. Frankfurt am Main: 
Suhrkamp, 1996, p. 236. 
133  “Aber dieser Moralbezug darf uns nicht dazu verleiten, die Moral dem Recht im Sinne einer 
Normenhierarchie überzuordnen”, Cf. HABERMAS, Jürgen. Faktizität und Geltung. Beiträge zur 
Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen Rechtsstaats. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1992, p. 137. 
134 “Ich verstehe die soziale Evolution als einen Diferenzierungsvorgang zweiter Ordnung: System und 
Lebenswelt differenzieren sich, indem die Komplexität des einen und die Rationalität der anderen wächst, nicht 
nur jeweils als System und als Lebenswelt – beide differenzieren sich gleichzeitig auch voneinander”, Cf. 
HABERMAS, Jürgen. Theorie des kommunikativen Handelns. Band 2. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1999, 
p. 230.   
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No cumprir de tais funções, a Lex revela o nível momentâneo de ciência sobre o justo 

em uma determinada comunidade ou, dito de outro modo, a Lex reflete a luz atual do valor de 

justiça que ilumina um dado espaço social.  

Dizer o contrário, numa pretensão de autopoiese do direito é, de verdade, uma fuga à 

complexidade social. Desde que o Eu empírico não é capaz de lidar com a complexidade 

moral e intelectual da sociedade, ele quer construir um sistema que não sofra qualquer 

influência por parte das ciências e morais sociais.  

A criação da Lex dá-se, contudo, pelos mesmos sujeitos que vivem essa complexidade 

moral social. Então, a própria Lex já é criada sob a influência moral social daqueles que a 

criam, de forma que o Eu empírico não pode se separar do que ele é e do meio onde está. 

De fato, se pode afirmar que, sendo a essência da Lex a moral política – que representa 

parte do ius civile existente – então Lex é diferente de ius civile. Mas, apesar disso, tal 

diferença não é de natureza – porque a essência da Lex continua sendo o ius civile existente – 

mas sim de grau – porque a Lex é somente a parte válida do ius civile existente, donde se 

segue que: a Lex é a eficácia do ius civile válido. 

Essa validação como tal, decorre, portanto, da vontade mais ou menos obnubilada de 

tornar estatal o ius civile existente, por parte das autoridades políticas. O ius civile vem a ser 

validado mais ou menos sob a determinação do conhecimento das leis morais e mais ou 

menos determinado pela vontade de satisfação das paixões daqueles que têm, não apenas o 

poder disso querer, mas também a permissão social de validar esse querer. 

Então, a Lex contém, sim, a parte conhecida do ius morale da Norma Dei – se e na 

medida em que tal conteúdo veio a ser validado, segundo a eficácia do nível de consciência 

moral do ius civile –, mas, pode incorporar também ainda o ius individuale da autoridade 

política, seja para o bem, ou segundo maior ou menor influência de suas paixões inferiores.  

Assim, o fato de que a Lex é a eficácia de parte válida do ius civile existente, não 

implica, contudo, necessariamente, que a Societas seja a eficácia da Lex, porquanto, sendo a 

Societas constituída pelo conjunto de indivíduos e a Lex, por sua vez, constituída pela parte 

válida do conjunto de ius individuale, que perfaz o ius civile existente, a parte do conjunto de 

ius individuale não validada pode não ser a eficácia da Lex, simplesmente porque os 

indivíduos, portadores desse ius civile existente, derrotado na luta política, dela discorda.   

 Assim, tem-se a possibilidade da oposição entre o ius civile existente em face do ius 

civile válido. 
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9. Oposição objetiva do ius civile existente como negação do ius civile válido. 

9.1. O Eu empírico opõe à Lex o ius civile existente. 

9.1.1. Do ius civile existente como ineficácia do ius civile válido. 

 

Vimos que a Lex surge como uma medicina de auxílio para a cura de problemas 

morais, e que, por isso mesmo, tal alternativa não pode ser entendida, pelo menos 

originariamente, como conseqüência de um desenvolvimento moral social, porque sequer é 

sabido, se e em que medida tal medicamento tornar-se-á moralmente eficaz.  

Deveras, a Lex é uma invenção que decorre, isto sim, da descoberta do problema, 

sendo, antes, então, um produto do desenvolvimento intelectual sobre o moral, o que permite 

a conclusão de que, em razão da Lex ser um medicamento, cuja criação e aplicação vem a ser 

manipulada pelos próprios doentes, seus efeitos práticos dependem disso, se e como tal 

medicamento virá a ser utilizado. Dito de outro modo, porque a Lex é apenas o ius civile 

válido, i.e., o ius civile existente em si que veio a se tornar, pela validação política, ius civile 

existente fora-de-si, logo, ela mesma, pode não ganhar eficácia por parte das subjetividades, 

que não a reconheçam como um ius civile válido para-si, razão por que, embora a Lex seja, 

sempre, a eficácia da Societas, esta, todavia, pode não ser a eficácia daquela.  

Tal ineficácia pode dar-se por uma série de ações distintas, tais como através do 

descumprimento doloso ou não, pelas subjetividades perdedoras na luta política, da proibição 

alusiva ao aborto ilegal; seja pelo descumprimento culposo ou não das obrigações, por 

aquelas subjetividades que, embora vencedoras na luta política, não obedecem ao conteúdo 

promulgado, como por exemplo através do induzimento, da instigação e do auxílio ao 

suicídio, mediante a produção e o fomento de drogas, cujo consumo vem a ofender 

diretamente a integridade física dos usuários, conduzindo-os à morte prematura; ou, também 

ainda, através de artifícios fraudulentos por parte das próprias subjetividades indicadas ao 

mandato político, como, por exemplo, o foro privilegiado.   

Uma das maiores causas de ineficácia da Lex em face do ius civile existente pode vir a 

ser descoberta a partir do seguinte raciocínio: sendo a Lex o direito objetivo politicamente 

validado a partir do ius civile existente em uma determinada comunidade de subjetividades, e 

desde que nenhum outro conhece a criatura tanto quanto seu criador, segue-se que somente 

este, de onde veio a ser extraído o conteúdo moral e pelo qual um tal conteúdo veio a ser 

juridicamente positivado, pode atribuir mais e melhor eficácia ao conteúdo politicamente 

validado, razão pela qual a importação de modelos práticos de organicidade social gera, as 
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mais das vezes, um abismo axiológico entre a vontade moral objetiva estrangeira validada 

pela Lex e a vontade moral subjetiva dos nativos que lha venham dar cumprimento, porque 

estabelece-se uma incompatibilidade de identidades entre o sujeito criador originário, que 

validara as vontades subjetivas sociais na unidade Lex, e a identidade do sujeito aplicador (ou, 

se preferir, criador secundário), que deve se adaptar a uma tal vontade objetiva, o que muitas 

vezes não acontece, mas o oposto, i.e., a adaptação da vontade moral objetiva da Lex à 

vontade moral do sujeito aplicador.  

 Se a Lex é a parte válida do ius civile e desde que a parte inválida do ius civile 

existente pode contradizer a Lex, logo: o ius civile existente pode não ser a eficácia da Lex. 

 
9.1.2. Do ius individuale privado como ineficácia da Lex. 
 

A Lex nasce com a pretensão de monopólio do poder. Mas, sendo ela constituída 

apenas da parte válida do ius civile, isso significa dizer que a Lex não abrange todo o poder 

social. Com efeito, um par de sujeitos pode criar normas jurídicas contratuais fundado no ius 

individuale, sem que a Lex tome conhecimento dessas normas. 

Além disso, esse ius civile existente não é necessariamente a eficácia da Lex, porque, 

sendo esta a parte válida daquele, é possível que a parte politicamente derrotada do ius 

individuale não lhas queira aceitar os efeitos.  

Não sendo o ius individuale a eficácia da Lex, o ius civile existente também não o 

pode ser, porque este é a expressão do conjunto de todo e qualquer ius individuale, e não 

apenas da Lex, que contém, simplesmente, o ius civile válido.    

Porque a Lex é expressão de parte do ius civile, i.e., do conjunto de ius individuale que 

venceu a luta política, é possível que nem todo o gênero de ius individuale revele a sua 

eficácia, o que significa que, dependendo do que ela momentaneamente venha a expressar e 

do social, ao qual momentaneamente se encontra submetida, a Lex pode não ser plenamente 

eficaz.  

Isso porque, independentemente da Lex – eficácia do ius civile válido, que revela o 

jurídico ou o politicamente validado – é, de verdade, o social, que, sendo a expressão de todo 

o conjunto de ius individuale, revela o que vem a ser socialmente eficaz, de forma que, em 

razão da possibilidade de uma ação social ser eficaz independentemente da Lex, o ius 

individuale pode não ser a eficácia da Lex, mas a eficácia de outros conteúdos do ius civile 

existente, que não vieram a ser politicamente validados.  
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Somente a efetivação da Lex, por todos, na sociedade, permite que cada um venha a 

sentir a eficácia da Lex em si, pautando o ius individuale, segundo o ius civile válido. 

 

9.1.3 Do ius individuale público como ineficácia da Lex. 

 

A Lex prevê princípios e regras prescritivas dos deveres internos em suas normas 

permissivas de autorizações, proibitivas de impedimentos e obrigatórias de necessidades 

exteriores.  

 Os princípios e regras de obrigação exterior são o ius civile objetivo, válido para todo 

e qualquer integrante da sociedade, porque pressupõe ser o bom para todos ou para a maioria 

de uma sociedade determinada135. 

As regras de permissões são o ius civile subjetivo em sentido positivo, que permitem a 

cada um diferentemente segundo as respectivas possibilidades e capacidades.  

 As regras de proibições são o ius civile subjetivo em sentido negativo, que proíbem a 

cada um diferentemente segundo as respectivas necessidades. 

A Lex é a parte válida do ius civile existente, caracterizada pela cogência e 

coercibilidade; dotada de conteúdos obrigatórios, permitidos ou proibidos, independentemente 

das vontades individuais, que autorizam, além disso, a possibilidade condicionada de coação 

por parte de uma autoridade competente.  

Essa coerção normativa legitima, portanto, a sanção em caso de descumprimento 

voluntário da Lex. 

 Ocorre que, apesar de a Lex ser dotada de coercibilidade, ela mesma como tal, 

portanto, não coage, porque, de verdade, não o podendo, apenas autoriza a coação.  

 A coerção é a sanção em potencial; a coação é a sanção em ato. 

 Não podendo a Lex agir, não pode coagir, visto que a coação é, ela mesma, uma ação. 

Assim, a coação, embora seja também uma parte integrante da Lex, porquanto prevista 

no texto136 do ato normativo em geral, apenas se individualiza na dinâmica do processo de 

concreção do direito dentro de sua moldura137. 

                                                
135 Ius significa tanto o que é sempre bom, que é o ius naturale, como também o que é melhor para todos ou para 
a maioria numa sociedade particular, que é o ius civile: “D.1.1.11 Ius pluribus modis dicitur: uno modo, cum id 
quod semper aequum ac bonum est ius dicitur, ut est ius naturale. altero modo, quod omnibus aut pluribus in 
quaque civitate utile est, ut est ius civile”, Cf. RADDING, Charles M.; CIARALLI, Antonio. Justinian´s Digest. 
In:______. The Corpus Iuris civilis in the Middle Ages: Manuscripts and transmission from the sixth century 
to the juristic revival. Leiden: Bril, 2007, pp. 169-210, p. 182. 
136 “O texto de norma é declaração lingüística, texto lingüístico como também textos de tipo não normativo”, 
[“Der Normtext ist sprachliche Aussage, sprachlicher Text wie Texte nicht-normativer Art auch”], Cf. 
MÜLLER, Friedrich. Juristische Methodik. Berlin: Duncker & Humblot, 1971, p. 98.  
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Assim, a Lex em geral apenas pode vir a limitar o sujeito público mais ou menos à 

medida que este queira que ela o limite – já que, se por um lado, a meta-linguagem do objeto 

veio a ser posta pelo sujeito para limitar o próprio sujeito, que ali se pôs como objeto da 

linguagem limitativa, por outro, todavia, é a meta-linguagem do próprio sujeito que limita, em 

última instância, os limites da fronteira até onde o objeto pode limitar –, razão pela qual 

elementos mentais externos à parte consciente do Eu empírico podem influenciar mais ou 

menos tal posição objetiva, concebendo a unidade Lex como um algo juridicamente existente 

e, válido até, mas cuja eficácia produz ínfimos resultados.  

As mais belas leis recebem lastimáveis interpretações. Isso porque, a realidade exterior 

do homem é sempre uma projeção à luz do interior da mente. Assim, com as cores que usa 

por dentro, julga os aspectos de fora e se há sombra interior, em todo o entorno projetar-se-á 

escuridão138.  

Além do mais, há o problema do cumprimento normativo. Não tendo igualmente, a 

norma de decisão, o poder de se fazer cumprir, depende, então, de que um agente oficial o 

faça. 

Tal dependência faz da Lex, embora cogente e coercitiva, um algo possivelmente 

ineficaz, porque o ius individuale público pode não ser a eficácia da Lex. 

Assim, os sons incertos do concerto jurídico atual ainda noticiam permissões e 

proibições e delas impõem obrigações desafinadas entre si, razão pela qual tais notas 

dissonantes ainda não podem formar o acorde social.  

E, “se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha?”139.  

 

10. Supraposição objetiva do ius individuale existente como eficácia do ius civile 

válido. 

10.1 O Eu empírico suprapõe o ius individuale existente como eficácia da Lex. 

10.1.1 Do Eu empírico como partícula elementar do universo. 
 
Temos dito que o não-Eu Puro é a substância simples do universo, da qual o Eu Puro 

extrai eu e não-eu empíricos, donde se segue que a existência do eu e não-eu empíricos é 

                                                                                                                                                   
137 “O texto de norma contém não a normatividade e sua estrutura concreta da matéria. Ele dirige e limita as 
possibilidades legítimas e legais de determinada concretização do direito dentro de sua moldura”, [“Der 
Normtext “enthät” nicht die Normativität und ihre konkrete Sachstruktur. Er dirigiert und begrenzt die legitimen 
und legalen Möglichkeiten sachbestimmter Rechtskonkretisierung innerhalb seines Rahmens”, Cf. Idem, 1971, p. 
105. 
138 XAVIER, Francisco Cândido. Guardemos o cuidado. In: XAVIER, Francisco Cândido (Pelo Espírito 
Emmanuel). Fonte Viva. Rio de Janeiro: FEB, 2005, p. 85, pp. 85-86.  

139 PAULO, I Coríntios, 14:8.    
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extraída do e acontece no campo da experiência, i.e., na realidade empírica: surgir da, existir 

na e vir a ser o puro campo são momentos da evolução empírica.  

Em face de tal afirmação, vê-se que o campo é a única realidade empírica originária, 

já que todas as partículas elementares do universo são nada diferente que concentrações locais 

de campo, ou seja, a natureza originária de todas as partículas elementares universais é uma 

transformação do próprio não-Eu Puro como tal. 

Desde que eu e não-eu empíricos são extrações do não-Eu Puro, e considerando que o 

não-Eu Puro é o campo universal, segue-se que eu e não-eu empíricos são condensações do 

campo, que interagem entre si na unidade donde vieram a ser extraídas. Tal interação dá-se 

mediante a emissão ou absorção de energia. Observe-se: 

O espectro de emissão de energia destas partículas em interação não dá-se de forma 

contínua, porque a quantidade de energia da radiação somente pode vir a ser emitida e 

absorvida em quantidades definidas140.  

 A emissão de uma quantidade definida de energia dá-se em virtude do assim chamado 

salto quântico [Quantum Jump]. Quando o elétron ganha ou perde energia, ele opera um salto 

quântico, saindo de uma órbita do átomo, em que permanece em um nível de frequência 

determinado, para acoplar em outra órbita atómica, de frequência maior ou menor, se 

respectivamente absorveu ou se emitiu energia141. 

O espectro da consciência é análogo ao espectro eletromagnético142. 

                                                
140 “Agora é evidente, que a distribuição dos elementos de energia P nos ressonadores N apenas pode ocorrer em 
um número de maneiras finito inteiramente definido”, [“Nun ist einleuchtend, dass die Verteilung der P 
Energieelemente auf die N Resonatoren nur auf eine endliche ganz bestimmte Anzahl von Arten erfolgen kann”], 
Cf. PLANCK, Max. Zur Theorie des Gesetzes der Energieverteilung im Normalspektrum. In: Verhandlungen 
der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, 2, n. 17. Berlin, 1900, pp. 237-245, p. 240.  
141 NIELS, Bohr. On the Constitution of Atoms and Molecules: papers of 1913 reprinted from the 
Philosophical Magazine with an Introduction by L. Rosenfeld. Copenhagen: Munksgaard, 1963, pp. 1-25. Sobre 
o assunto, leia-se ainda o mesmo autor em The Theory of Spectra and Atomic Constitution: Three Essays. 
Cambridge: Cambridge University Press, 2011, p. 62-63. 
142 Tal afirmação explica-se assim: “A radiação eletromagnética consiste num espectro de energia de vários 
comprimentos de onda, frequências e energias, que vão desde os raios cósmicos ‘mais finos’ e ‘mais penetrantes’ 
até as ondas de rádio ‘mais densas’ e menos enérgicas. (…) Se, por um momento, considerarmos a consciência 
como um espectro, poderemos esperar que os diversos investigadores da consciência, sobretudo os que 
comumente se denominam ‘orientais’ e ‘ocidentais’, porque empregam instrumentos diferentes de linguagem, 
metodologia e lógica, ‘fizessem ligação’ com diferentes faixas ou níveis vibratórios do espectro da consciência, 
exatamente como os primeiros cientistas da radiação faziam ligação com diferentes faixas do espectro 
eletromagnético. (…) A consciência, em outras palavras, é aqui descrita de maneira muito semelhante ao 
espectro eletromagnético, e vários investigadores ocidentais – colhendo a sua deixa nessas descrições – 
chegaram, de fato, a sugerir que talvez conviesse encarar a consciência como um espectro.”, [“Electromagnetic 
radiation, therefore, consists of a spectrum of energy waves of various wavelengths, frequencies, and energies, 
ranging from the ‘finest’ and the ‘most penetrating’ cosmic rays to the ‘densest’ and least energetic radio waves. 
(…) If, for the moment, we do consider consciousness as a spectrum, then we might expect that the different 
investigators of consciousness, especially those commonly termed ‘Eastern’ and ‘Western’, because they are 
using different instruments of language, methodology, and logic, would ‘plug in’ at different bands or vibratory 
levels of the spectrum of consciousness, just as the early radiation scientists plugged in at different bands of the 
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 A consciência é, pois, uma partícula elementar do universo e, como tal, opera saltos 

quânticos por entre os níveis de frequência física e metafísica das órbitas que compõem a 

dinâmica intra-universal143.  

As partículas elementares do universo tem propriedades rígidas e ondulatórias144. E 

desde que a consciência é uma partícula elementar do universo, ela se manifesta ora como 

partícula; ora como onda. 

Há múltiplos níveis do universo, onde as mesmas partículas elementares podem se 

encontrar, com uma única diferença: a densidade de sua massa difere, em cada um dos planos 

quânticos, à medida da intensidade da freqüência com que vibram nessas órbitas, onde 

acoplaram pelos saltos. 

Por isso, é possível que as mesmas partículas se encontrem na freqüência f1, e, assim, 

o aparato sensível do Eu empírico terráqueo as pode perceber. Mas, caso elas mesmas operem 

um salto quântico para outra órbita do universo, cujo nível de freqüência seja f2, emitem, 

então, um pacote de energia, razão pela qual a freqüência vem a ser diminuída e, aumentando 

o cumprimento, agora, em ondas, perdem o caráter de solidez próprio de quando se 
                                                                                                                                                   
electromagnetic spectrum. (…) Consciousness, in other words, is here described very much like the 
electromagnetic spectrum, and several Western investigators – taking their cue from just such descriptions – 
have in fact suggested it might prove fruitful to view consciousness as a spectrum”], Cf. WILBER, Ken. The 
spectrum of consciousness. Wheaton: The Theosophical Publishing House, 1977, p. 4. 

Os níves vibratórios do espectro da consciência deixam-se entender da seguinte forma: “Ora, o Nível do 
Ego é a faixa da consciência que compreende o nosso papel, a imagem que temos de nós mesmos, com os seus 
aspectos conscientes e inconscientes, bem como a natureza analítica e discriminative do intelecto, da nossa 
‘mente’. O segundo nível principal, o Nível Existencial, envolve o nosso organismo total, tanto o soma quanto a 
psique e, assim, compreende nosso sentido básico de existência, de ser, a par com nossas premissas culturais, 
que modelam de muitas maneiras a sensação básica de existência. (…) O terceiro nível básico, aqui denominado 
Mente, costuma ser cognominado consciência mística, e inclui a sensação de que nos identificamos 
fundamentalmente com o universo. Assim sendo, onde o Nível do Ego inclui a mente e o Nível existencial inclui 
a mente e o corpo, o nível da Mente inclui a mente, o corpo e o resto do universo”, [“Now the Ego Level is that 
band of consciousness that comprises our role, our picture of ourself, our self-image, with both its conscious and 
unconscious aspects, as well as the analytical and discriminatory nature of the intellect, of our ‘mind’. The 
second major level, the Existential Level, involves our total organism, our soma as well as our psyche, and thus 
comprises our basic sense of existence, of being, along with our cultural premises that in many ways mold this 
basic sensation of existence. (…) The third basic level, here called mind, is commonly termed mystical 
consciousness, and it entails the sensation that you are fundamentally one with the universe. So where the Ego 
Level includes the mind, and the Existential Level includes both the mind and the body, the level of Mind 
includes the mind and the body and the rest of the universe”, Cf. WILBER, Ken. The spectrum of 
consciousness. Wheaton: The Theosophical Publishing House, 1977, p. 8. 
143 “Cada plano do universo, cada círculo da vida, corresponde a um número de vibrações, que se acentuam e se 
tornam mais rápidas, mais sutis, à medida que se aproximam da vida perfeita”, Cf. DENIS, Léon. O Problema 
do ser, do destino e da dor. Rio de Janeiro: FEB, 2009, p. 460. 
144 “É de certo modo partícula e onda ao mesmo tempo. E o mesmo vale, como experimentos tardios têm 
mostrado, para o próton. Nós vemos, portanto, que a matéria tanto quanto a luz vem a ser formada de onda e 
partícula. Matéria e luz parecem ser muito mais parecidas em sua estrutura do que se pensava antiguamente”, 
[“Es ist gewissermaßen Korpuskel und Welle zugleich. Und dasselbe gilt, wie spätere Experimente gezeigt 
haben, für das Proton. Wir sehen also, dass die Materie ebenso wie das Licht aus Wellen und korpuskeln 
gebildet wird. Materie und Licht scheinen also in ihrer Struktur viel ähnlicher zu sein, als man früher glaubte.”], 
Cf. DE BROGLIE, Louis. Licht und Materie: Ergebnisse der Neuen Physik . 7. Auflage. Hamburg: Claassen & 
Goverts, 1949, p. 16; 30; 320. 
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manifestavam como partículas, tornando-se imperceptíveis ao aparato sensitivo do Eu 

empírico que se manteve no nível de freqüência f1.  

 Por isso, todas as partículas do plano f2 podem existir também, se bem que em outro 

momento, no plano f1, razão por que os objetos existentes no plano terráqueo são “cópias” das 

coisas existentes no plano espiritual.  

A diferença é, única e exclusivamente, a intensidade da freqüência, que implica na 

mudança necessária da densidade da massa da partícula, o que impossibilita os sentidos 

corpóreos do Eu empírico terráqueo perceberem certas partículas que saltaram para uma outra 

dimensão de freqüência universal. 

 
10.1.1.1 Da realidade inter-acional do Eu empírico na unidade universal.  

 

A mesma partícula-onda elementar do universo pode operar saltos quânticos, 

interagindo entre órbitas unificadas no campo. Isso porque tudo o que existe está integrado na 

unidade da realidade como tal145. Considerando que a consciência é uma partícula elementar 

universal, segue-se que:  

O mesmo Eu empírico pode interagir através de várias órbitas universais, mediante 

acoplamento em diferentes esferas do universo. 

Reconheço a dificuldade de aceitação de uma tal conseqüência. De fato, inicialmente, 

é ainda, infelizmente, natural que o Eu empírico, leitor desta obra, tenda a excluir a realidade 

fora de si, negando tudo o que não venha a ser a realidade para o seu si. Mas, esse negar do 

Eu empírico deve, certamente, fazê-lo concluir que, ele mesmo, há de ser alguma coisa, caso 

contrário não haveria qualquer possibilidade para se realizar referida negação. Sendo assim, já 

agora pressupõe o seu Si como parte da realidade, de forma que, incluindo-se na própria 

realidade, percebe-se integrado à unidade do real em geral146, e como sabe que tudo se 

encontra em correlação universal, vê-se compelido a concluir que é, ele mesmo, também, toda 

a realidade como tal147. Assim, confesso que são, sim, logicamente naturais as etapas em que 

o Eu empírico exclui, inclui e conclui ser toda a realidade. 

                                                
145 “(...) tudo está em tudo” [“tout est dans tout”], Cf. KARDEC, Allan. Le livre des esprits. Paris: Didier et cie, 
1866, p. 13.  
146 Com efeito, “o Universo obedece a uma lei de unidade, somos obrigados a reconhecer que o que se encontra 
no todo existe igualmente nas partes”, Cf. Xavier, Francisco Cândido (Pelo Espírito Emmanuel). O Consolador. 
28 ed. Rio de Janeiro: FEB, 2010, p. 30. 
147  “O conceito é o que é livre, enquanto potência substancial essente para si, e é totalidade, enquanto cada um 
dos momentos é o todo que ele é, e é posto com ele como unidade inseparável; assim, na sua identidade consigo, 
o conceito é o determinado em si e para si”, [“Der Begriff ist das Frei, als die für sie seiende substantielle 
Macht, und ist Totalität, indem jedes der Momente das Ganze ist, das er ist, und als ungetrennte Einheit mit ihm 
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10.1.1.2 Da possibilidade de ordens objetivas metafísicas 

 

A condição de partícula do Eu empírico põe-o em condições de manter sua identidade 

onde que quer se encontre acoplado dentre as infinitas esferas físicas e metafísicas universais.  

Se o Eu empírico mantém a consciência de si, também e sobretudo na realidade 

metafísica, e considerando que a Norma Dei veio a ser inscrita em a sua consciência, segue-se 

que o nível de compreensão da parte moral de tal Norma pode vir a ser expressada pela ação 

empírica do Eu, também ainda na realidade extrafísica.  

Dito de outro modo, se as ordens objetivas são expressões do Espírito subjetivo 

positivado, então, do fato de a Norma Dei estar em a consciência do Espírito, e desde que o 

Espírito conserva sua individualidade consciente, no plano metafísico da vida, segue-se que a 

expressão do ius individuale, no plano metafísico, pode positivar uma espécie de ordem 

objetiva que, embora seja sempre positiva, pode não ser dogmaticamente organizada. 

De qualquer maneira, pode-se concluir que: 

Há ordem política objetiva no plano metafísico da vida. 

Tal ordem objetiva pode ser a própria Lex ou a simples positiviação direta do ius civile 

espiritual, sem a necessidade de vir a ser intermediado propriamente pela parte sistêmica de 

uma tal Lex. Oberve-se:  

Temos dito que o Eu empírico é criado simples e ignorante. Inicialmente, portanto, o 

sujeito é imperfeito moral e intelectualmente. Considerando que a condição de imperfeição do 

Eu empírico é a causa geratriz dos conflitos sociais, então, onde quer que haja um Eu e um 

outro Eu imperfeitos, haverá a possibilidade de conflitos entre eles148.  

Se é lógico que, onde quer que haja Espíritos mais ou menos imperfeitos, haverá 

sempre a possibilidade de conflitos mais ou menos intensos; e desde que uma encarnação é 

por demais insuficiente para se alcançar a perfeição; logo, alguns Espíritos, quando 

desencarnados, permanecem imperfeitos e, portanto, permanecem na condição de potenciais 

geradores de conflitos sociais no plano metafísico da vida.  
                                                                                                                                                   
gesetzt ist; so ist er in seiner Identität mit sich das an und für sich Bestimmte”]. HEGEL, Georg Wilhelm 
Friedrich. Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse. Die Wissenschaft der Logik. 
Band 1. Hamburg: Feliz Meiner Verlag, 1991, p. 151.  
148 Veja-se: “Quando deixa a Terra, o Espírito leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e se 
aperfeiçoa no espaço, ou permanece estacionário, até que deseje receber a luz. Muitos, portanto, se vão cheios de 
ódios violentos e de insaciados desejos de vingança; (...)”, [“Quand l'Esprit quitte la terre, il emporte avec lui les 
passions ou les vertus inhérentes à sa nature, et va dans l'espace se perfectionnant ou restant stationnaire 
jusqu'à ce qu'il veuille voir la lumière. Quelques-uns sont donc partis, emportant avec eux des haines puissantes 
et des désirs de vengeance inassouvis; (…)”], Cf. AGOSTINHO, Santo. L’ingratitude des enfants et les liens 
de famille. In: KARDEC, Allan. L'Evangile selon le spiritisme. Quatriéme Édition. Paris: Les Éditeurs du 
Livre des Esprits, 1868, p. 215, pp. 215-220. 
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Se, pois, há Espíritos imperfeitos geradores de conflitos no plano metafísico; e desde 

que os conflitos são a causa da existência do direito objetivo; logo, pode haver, no mundo 

metafísico, ordens objetivas e as respectivas instituições que lhas venham atribuir 

aplicação149.  

 
10.1.1.3 Da possibilidade de o Eu empírico metafísico influenciar o Eu empírico 

físico. 

O Eu empírico é uma partícula universal e as partículas universais interagem entre si, 

na unidade do campo. Logo, os Espíritos interagem entre si interligados pelo campo. Desde 

que o campo é composto de esferas físicas e metafísicas; e há Espíritos em todo o campo; é 

que há Espíritos no plano físico, bem como os há no plano metafísico. Se há Espíritos no 

plano metafísico como também os há no plano físico; e desde que os Espíritos interagem entre 

si; os Espíritos desencarnados interagem com os Espíritos encarnados. 

Os Espíritos desencarnados são os Espíritos fora da indumentária carnal; sendo, os 

encarnados, aqueles que estão na experiência da veste físico-orgânica. Desde que os Espíritos 

encarnados, isto é, os homens, operam influências recíprocas em suas interações terráqueas; e 

os Espíritos desencarnados são simplesmente os homens fora da carne; logo, os Espíritos 

desencarnados operam influências recíprocas em suas interações metafísicas. Se os Espíritos 

desencarnados influenciam os próprios desencarnados e os Espíritos encarnados igualmente 

podem influenciar os encarnados; e desde que os Espíritos desencarnados e encarnados 

podem interagir entre si, na unidade do campo; logo, os Espíritos desencarnados influenciam 

os Espíritos encarnados e vice-versa.  

Queiras ou não, “todos os teus pensamentos atuam nas mentes que te rodeiam”150 e, 

por isso, “temos conosco milhares de expressões do pensamento dos outros”151. Por isso, o 

fato de os Espíritos desencarnados e encarnados influenciarem-se reciprocamente é idêntico 

ao fato de os Espíritos desencarnados influenciarem os homens. Desde que os juízes são 

homens, e considerando que os Espíritos desencarnados podem influenciar os homens, logo:  

Os Espíritos desencarnados podem influenciar os juízes152. 

                                                
149 XAVIER, Francisco Cândido (Pelo Espírito André Luiz). Evolução em dois mundos. Rio de Janeiro: 
FEB, 2003, p. 203. 
150 XAVIER, Francisco Cândido (Pelo Espírito Emmanuel). União fraternal. In:______. Fonte Viva. Rio de 
Janeiro: FEB, 2005, p. 363, pp. 363-364. 
151 XAVIER, Francisco Cândido (Pelo Espírito Emmanuel). Fermento espiritual. In:______. Fonte Viva. Rio de 
Janeiro: FEB, 2005, p. 179; pp. 179-180. 
152 “Os juízes, como todos os mortais, não podem escapar a essa corrente. Ao longo de suas vidas, são levados 
por forças que não conseguem reconhecer nem identificar (…); e o resultado é (…) um sentido, como disse 
James, da pressão e da força globais exercidas pelo cosmos', que há de determinar onde recairá a escolha quando 
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10.1.2 Da possibilidade de validação das ações do Eu empírico metafísico no 

âmbito forense. 
A Constituição da República Federativa do Brasil assegura o princípio da ampla 

defesa, sob a guarda do qual é dado ao réu produzir quaisquer tipos de provas lícitas153, 

arroladas ou não no texto legal, já que encontram-se proibidas apenas aquelas que vieram a 

ser obtidas por meios ilícitos154.  

Há, contudo, de se saber o que vem a ser ilícito. Uma diferença elementar é aquela 

entre ilicitude e não-juridicidade. Uma prova ilícita é sempre jurídica, porque licitude/ilicitude 

são o código binário que orienta as informações processadas pelo direito. Contudo, uma prova 

não-jurídica não é necessariamente ilícita. De verdade, ainda não se sabe se ela é lícita ou 

ilícita, já que ela apenas ainda não é elemento incorporado pelo sistema jurídico.  

De qualquer maneira, pode-se afirmar que “a tendência, hoje, é no sentido de se abolir 

a taxatividade, tendo-se, contudo, o cuidado de se vedar qualquer meio probatório que atente 

contra a moralidade ou violente o respeito à dignidade humana.”155 

O próprio princípio da verdade real assegura que não há de haver limitação alusiva aos 

meios de prova, de modo que não apenas as partes, mas também o próprio julgador pode 

produzí-las com ampla liberdade. 

Isso porque, a tutela jurisdicional penal vem a ser tanto melhor implementada e o 

dissenso tanto mais justamente neutralizado, quanto mais o magistrado puder formar sua 

convicção, a partir de elementos que evidenciem o evento alegado e imputado ao réu. Tais 

elementos são as provas colhidas no curso do processo penal.  

A prova no curso do processo judicial penal é o documento que busca atestar a 

veracidade sobre um evento real imputado ao réu e que tem a função de formar o livre 

convencimento motivado do julgador acerca do alegado para o justo deslinde da causa. 

Depois de lançarmos tais informações jurídico-sistêmicas e jurídico-doutrinárias, 

podemos agora verificar se, na prática, todas essas ideias e princípios legais ganham 

concretização efetiva.  

                                                                                                                                                   
as razões forem bem ponderadas”, [“Judges cannot escape that current any more than other mortals. All their 
lives, forces which they do not recognize and cannot name, have been tugging at them […]; and the resultant is 
[…] a sense in James's phrase of "the total push and pressure of the cosmos," which, when reasons are nicely 
balanced, must determine where choice shall fall”], Cf. CARDOZO, Benjamin N. The Nature of the Judicial 
Process. New Haven: Yale University Press, 1922, p. 12. 
153 Cf. Artigo 5º, caput, LIV e LV, CF/88. GOMES, Luiz Flávio (Org.)– Código Penal – Código de Processo 
Penal – Legislação Penal e Processual Penal - Constituição Federal. São Paulo: RT. 2009. 
154 Cf. Artigo 5º, LVI, CF/88: “ São inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos”. 
155 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo Penal, vol. 3. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 225. 
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O direito é uma prática retórica156 topicamente organizada157.  

Desde a segunda metade do século XX, alguns casos jurídicos vieram a ser resolvidos 

com a ajuda de fenômenos paranormais e ficarão para sempre nos anais da história mundial da 

espiritualidade e do direito. A justiça já pôde vir a ser feita através de um novo topos do 

âmbito jurídico: as assim chamadas cartas psicografadas.  

A simples etimologia grega da palavra psicografia já mostra que se trata de uma 

escrita da alma, i.e., um médium escreve o que um Espírito lhe dita através da transmissão de 

pensamento.  

Há três espécies de psicografia: i) mecânica, através da qual é involuntário o 

movimento da mão do médium, o qual não tem a menor consciência do que escreve158; ii) 

semi-mecânica, pela qual o médium “sente que a sua mão é impulsionada contra sua vontade, 

mas, ao mesmo tempo, tem consciência do que escreve”159; e iii) intuitiva, com a qual tem-se 

o movimento voluntário da mão e a consciência do que se escreve, embora não exprima seu 

próprio pensamento160.      

 Mas, é permitido que um escrito psicográfico sirva como prova judicial? 

 Um dos três tipos de prova processual é a documental. Mas, o que é um documento?  

Sob documento entende-se quaisquer escritos, instrumentos ou papéis, públicos ou 

particulares161, de tal forma que, sendo a psicografia um escrito particular, logo, a psicografia 

é um documento e como tal uma espécie de prova processual de autenticidade verificável 

através da documentoscopia162.  

Mais além, trata-se de uma prova documental direta inominada, i.e., atesta 

diretamente pela escrita o evento objeto da ação judicial – na medida em que a própria vítima 

vem relatar a veracidade dos fatos – embora não esteja ainda tipicamente arrolada no texto 

legal. 

Quanto ao sistema de avaliação das provas mediúnicas, observe-se o seguinte: como 
                                                
156 Veja-se aqui a relação entre direito e retórica, VIEHWEG, Theodor. Topik und Jurisprudenz: Ein Beitrag 
zur rechtswissenschaftlichen Grundlagenforschung. 5. Auflage. München: C.H.Beck, 1974, pp. 11, 29, 63, 114.  
157 Ibid., 1974, p. 34.  
158 “(…) le médium n’a pas la moindre conscience de ce qu’il écrit”, Cf. KARDEC, Allan. Le livre des 
médiums: ou guide des médiums et des évocateurs. Onzième édition. Paris: Revue Spirite, 1869, p. 214. 
159 “Le médium (…) sent une impulsion donnée à sa main malfré lui, mais en meme temps il a la conscience de 
ce qu’il écrit”, Cf. ibid., 1869, p. 217. 
160 “(…) le médium a la conscience de ce qu’il écrit, quoique ce ne soit pas sa propre pensée”, Cf. idem, 1869, p. 
216 
161 Cf. Artigo 232 do Código de Processo Penal brasileiro: “Consideram – se documentos quaisquer escritos, 
instrumentos ou papéis, públicos ou particulares”. 
162 “DOCUMENTOSCOPIA OU DOCUMENTOLOGIA - é a disciplina relativa à aplicação prática e metódica 
dos conhecimentos científicos, objetivando verificar a autenticidade ou determinar a autoria dos documentos”, 
Cf. PICCHIA FILHO, José Del Picchia e PICCHIA, Celso Del. Tratado de Documentoscopia. São Paulo: 
Universitária de Direito, 1976, p. 5. 
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se trata de um documento particular, apenas pode vir a ser considerado autêntico, quando 

reconhecido, no caso das cartas psicografadas, através de um exame pericial. Por isso é que, 

psicografia depende da grafoscopia como forma científica de comprovação da sua 

autenticidade ou falsidade material e de introdução do elemento racional faltante nos antigos 

meios de prova.  

Ademais, a Livre Investigação das Provas, de que dispõe o magistrado, lho conduz a 

investigar livremente a verdade em a realidade. Dito de outro modo, o magistrado tem uma 

margem de liberdade para descobrir por de tal forma a verdade real, que a nenhuma das 

provas compulsadas se encontra ele vinculado. Tanto mais porque não há um valor objetivo 

hierarquizante entre as provas, o que revela ainda mais a ampla discrição de que dispõe o juiz 

em afastar ou incluir quaisquer daquelas que lhe pareçam relevante ou não para o justo 

deslinde da causa. 

Outro detalhe é o de que, enquanto o Juiz de Direito está inserido no sistema do livre 

convencimento163 motivado164, onde o magistrado decide com base em suas convicções 

íntimas e pessoais, necessitando, porém, expor, em sua sentença, os motivos ensejadores de 

tal decisão165, os Juízes de fato, integrantes do Tribunal do Júri, por sua vez, encontram-se, 

inseridos no sistema da íntima convicção e detêm a assim chamada soberania de veredicto, 

i.e., livre-arbítrio ilimitado na análise de quaisquer provas produzidas, estando única e 

exclusivamente vinculados a um critério subjetivo, núcleo do sistema da certeza moral, que 

vale em tal procedimento do processo penal. 

Além do mais, a prova mediúnica não deve ter a permissão de ser analisada de modo 

isolado, mas sim no contexto probatório dos autos.  

Um outro fator que pesa em favor das cartas psicografadas é o seguinte: a certeza da 

responsabilização moral pelos atos presentes na vida futura. Isso explica o por quê da menor 

importância em acusar um culpado em relação à possibilidade de se absolver um inocente. Por 

esta razão, as cartas psicografadas, até agora, vieram, não para fortificar a legítima acusação 

de um possível culpado, mas para enfraquecer a possível condenação de um legítimo 

inocente.  

                                                
163 Artigo 155, CPP: “O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório 
judicial, não podendo fundamentar sua decisão em elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas 
provas cautelares, não repetitivas e antecipadas”. 
164 Artigo 381, CPP: “A sentença conterá: III - a indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundar a 
decisão”. 
165 Observe-se: “O juiz, portanto, decide livremente de acordo com a sua consciência, devendo, contudo, 
explicitar motivadamente as razões de sua opção e obedecer a certos balizamentos legais, ainda que flexíveis”, 
Cf. CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Processual Penal. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 317. 
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Observem-se166. 

A primeira ocorrência de um tal fenômeno, tratou-se de uma sentença mecanicamente 

psicografada.  

Um homicídio culposo veio a ser cometido por João Batista França contra seu amigo 

Henrique Manuel Gregoris aos 10 de fevereiro de 1976, na cidade de Goiânia, em Goiás. 

Neste dia combinaram João e Henrique de fazer um programa com duas mulheres em um 

motel. João porta uma arma, com a qual as duas moças se amedrontam. Uma delas tenta 

tomá-la das mãos de João, quando a arma dispara na direção de Henrique.  

     Tal homicídio culposo foi julgado pelo Juiz Orimar Bastos.  

     Durante a redação da sentença, mais precisamente a partir da terceira lauda, o juiz entra em 

transe e até à nona página da respectiva decisão escreve informações das quais não teve a 

mais mínima consciência e as quais inocentavam o assasino confesso de Henrique, João 

Batista de França.  

 A mãe de Henrique recebe a visita de Chico Xavier. Ele tivera um contato com o 

Espírito do filho dela, no qual ele pedia para que sua Mãe desistisse do processo contra João. 

O advogado de acusação já tinha entrado com recurso em face da sentença exarada 

pelo Juiz Orimar Bastos, mas apesar disso a mãe obedeceu ao pedido do filho, tendo sido João 

Batista França considerado pela justiça definitivamente inocente.      

Tempos depois, Dr. Orimar vai visitar Chico Xavier, que psicografa uma carta do Juiz 

Adalberto Pereira da Silva, nos seguintes termos:  

 
“Meu prezado Orimar, Deus te ilumine. Não estranhe as decisões, que você tomou. 

Por trás das suas decisões existem alavancas de luz, com o objetivo de melhorar o 

relacionamento das pessoas. O julgamento do caso do jovem Maurício estava 

previsto com o objetivo de se revelar novos tempos que vão trazer as verdades 

simples da vida. Que Deus o abençoe e fortaleça, conduza e inspire. São os nossos 

votos, Adalberto Pereira da Silva”167.     

 

Alguns outros casos ocorreram, em os quais cartas psicografadas influenciaram 

decisões tomadas pelo Tribunal do Juri: os Espíritos das vítimas voltaram para ditar 

mensagens por cartas escritas pelo punho do médium Chico Xavier, nas quais eles 

inocentavam os acusados de terem cometido os crimes que lhes seifaram a vida física, e cujas 

                                                
166 Os primeiros três casos podem ser acessados aqui: LINHA DIRETA JUSTIÇA. Direção geral de Milton 
Abirached. Coordenação de Ângelo Tortelly. São Paulo: Rede Globo, 2004. 
167 Cf. nota 170.  
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assinaturas vieram a ter sua validade atestada por peritos grafotécnicos, o que permitiu a 

revelação segura da verdade real aos juízes de fato168.    

Um desses casos ocorreu aos 05 de Maio de 1976 em Goiânia-Goiás, quando o 

Ministério Público acusou José Divino Nunes de ter cometido homicídio contra seu amigo 

íntimo, Maurício Garcez Henriques.  

De acordo com o laudo pericial, ambos encontravam-se na casa de José Divino 

conversando, quando a vítima pegou um revólver de dentro da pasta do pai do acusado. 

Depois que ele tirara as balas, acionou a arma duas vezes na direção de José, que a tomou-lhe 

das mãos e ao virar-se para sintonizar a radio, puxou instintivamente o gatilho, acertando 

Maurício. 

José Divino Nunes confessa o crime, alegando que o disparo foi um acidente. 

 Maurício fazia aulas de música com Márcia, irmã de Henrique Gregoris, o jovem 

assassinado acidentalmente por João França. A mãe de Henrique resolve prestar solidariedade 

aos familiares de Maurício e os presenteia com livros espíritas que lhes trouxeram mensagens 

de conforto e esperança. Dejanira Garcez Henrique e José Henrique começam a frequentar um 

grupo espírita e passam a receber bilhetes do filho desencarnado, que relata estar bem. Apesar 

disso, durante quase dois anos, os pais ainda quiseram a punição do responsável pelo 

assassinato do filho. 

 Aos 27 de Maio de 1976, em Uberaba-MG, os pais receberam a primeira carta do além 

túmulo, na qual Maurício os aconselha muita resignação, diz não ter tido José culpa pela 

morte dele e pede perdão por ter levado a vida em meio a muitas brincadeiras.        

Os pais chegaram a confrontar as assinaturas constantes das cartas e da identidade de 

Maurício, e reconhecem a autenticidade da comunicação. E, “segundo o exame grafotécnico, 

a assinatura coincide com a da carteira de identidade de Maurício” 169. 

Os peritos concluem a acidentalidade do disparo, o que corresponde à versão dada por 

José Divino em sua confissão.  

O juiz aceitou como evidência uma mensagem escrita do Espírito da vítima que 

asseverou ter sido a morte um acidente170. Depois de ler uma mensagem da vítima, o Juiz 

                                                
168 “Não se conhece na história do mundo alguém que tenha sido absolvido pela Justiça dos homens tendo como 
ponto fundamental de sua inocência uma mensagem envidada do Além. É absolutamente inédito um 
acontecimento desta ordem, mas ele aconteceu”, Cf. “CHICO XAVIER SALVOU INOCENTE DA CADEIA”. 
DIÁRIO DA NOITE, São Paulo, 10, Setembro, 1979. 
169 Cf. “JUIZ ABSOLVE COM BASE EM CARTA PSICOGRAFADA. O GLOBO, Rio de Janeiro, 18, 
Setembro, 1979.  
170  “(…) a judge in Brazil accepted as evidence a startling written message from the spirit of the dead victim 
which claimed that the killing had been an accident. (…) the message read in part: ‘Dear Mother, Father and 
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Orimar Bastos absolveu o acusado de homicídio171, por considerar que o delito não se 

enquadrava em qualquer das sanções do Código Penal Brasileiro172. 

Em Junho de 1980, o acusado José Divino é levado ao Júri popular e absolvido por 6 

votos a 1. 

Um segundo caso foi aquele da ex-miss Campo Grande Gleide Maria Dutra, que em 

Maio de 1980 faleceu vítima de um disparo de arma de fogo que atingira sua garganta. Seu 

marido João Francisco Marcondes F. de Deus veio a ser acusado e preso preventivamente. 

Uma vez beneficiado por Habeas Corpus, foi procurar Chico Xavier. Ele recebe uma carta 

ditada pela sua ex-esposa Gleide, que diz saber de sua inocência e ignorar os verdadeiros 

motivos do disparo. Cinco anos depois, em junho de 1985, no Mato Grosso do Sul, o corpo de 

jurados o absolveu por sete votos a zero. Embora tenha havido recurso perante o Tribunal, que 

reformou a sentença, o delito já se encontrara prescrito. 

Além desses, em Maio de 2006, na cidade de Viamão-Rio Grande do Sul, o Tribunal 

do Júri absolveu, por seis votos a um, Iara Marques Barcelos, acusada de mandante de 

homicídio do tabelião Ercy da Silva, ocorrido na noite do dia 1° de Julho de 2003, com base 

em duas cartas ditadas pelo de cujos e psicografadas pelo médium Jorge José Santa Maria, 

membro da Sociedade Beneficiente Espírita Amor e Luz. Na carta, a vítima atesta a inocência 

da ex-amante: "O que mais me pesa no coração é ver a Iara acusada desse jeito, por mentes 

ardilosas como as dos meus algozes (...). Um abraço fraterno do Ercy"173. 

E, mais recentemente, em 17 de maio de 2007, o julgamento do réu, Milton dos 

Santos, pelo assassinato de Paulo Roberto Pires (o "Paulinho do Estacionamento") em abril de 

1997, foi suspenso graças a uma carta psicografada pelo médium Rogério Leite em uma 

sessão mediúnico-espírita realizada em 2004, através da qual Paulinho inocenta o acusado.  

Apesar de tudo isso, o jornal Folha de São Paulo noticiou, estudiosos teriam dito que 

"não podem se definir posições sobre casos jurídicos a partir de uma percepção religiosa do 

                                                                                                                                                   
Sisters. I came here today asking for your courage. I ask you not to think of my trip here with sadness. Not José 
Divino (Nunes) or anyone was to blame for what happened. We were playing with the revolver thinking that with 
a loaded gun you could wound someone by aiming at their image in a mirror. I was wounded as a result of this 
foolish game and the rest we all know’”, Cf. RICHMAN, Gary. PSYCHIC MESSAGE FROM THE GRAVE 
CLEARS SUSPECT OF MURDER: A message from de espirit world helped acquit a youth of murder 
[Mensagem psíquica do além esclarece suspeita de homicídio. Uma mensagem do mundo Espiritual ajudou a 
inocentar um jovem de assassinato]”. NATIONAL ENQUIRER, Nova Iorque, 23 Abr., 1980.  
171 Cf. PN Reporter. JUGDE FREES MAN IN MURDER TRIAL AFTER READING VICTIM’S MESSAGE 
[Juiz liberta homem no julgamento de assassinato após leitura de mansagem da vítima]. PSYCHIC NEWS, 
Londres, 15 Mar., 1980.  
172 Cf. “ESTUDANTE QUE MATOU AMIGO EM CAMPINAS FOI ABSOLVIDO”. O POPULAR. Goiânia, 
GO, 10, Agosto, 1979.  
173 GERCHMANN, L.. Carta psicografada ajuda a inocentar ré por homicídio no RS. FOLHA DE SÃO 
PAULO. São Paulo. 30 Mai., 2006, Folha Cotidiano. 
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mundo. A partir do momento que esses magistrados não conseguem se desvincular é um 

problema gravíssimo para o Estado de Direito, que parte do princípio de ser um Estado laico e 

que posições religiosas diversas não podem ser determinantes no processo de decisão 

jurisdicional"174. 

O que se extrai dessa informação é que, frequentemente, tais estudiosos ignoram a 

existência da chamada perícia grafotécnica, que comprova a autenticidade da prova 

documental privada, mostrando não se tratar de uma mera percepção religiosa do mundo, mas 

do produto de um fenômeno parapsicológico cientificamente comprovável e, portanto, 

religiosamente neutro, i.e., laico, o que combina com o nosso estado democrático de direito.  

A psicografia é um acontecimento extra-sensorial cientificamente autenticável como 

objeto da grafoscopia.  

Grafoscopia “é um conjunto de conhecimentos norteadores dos exames gráficos, que 

verificam as causas geradoras e modificadoras da escrita, através de metodologia apropriada, 

para determinação da autenticidade gráfica e da autoria gráfica”175.  

No exame pericial devem ser confrontadas as grafias da mensagem psicografada e a 

grafia da pessoa quando viva176. Aqui não se trata de “adivinhação”, e sim de exame 

respaldado cientificamente, porquanto são comparados vários hábitos gráficos (pontos 

característicos) tais como, pressão, direção, velocidade, ataques, remates, ligações, linhas de 

impulso, cortes do t, pingo do i, calibre, gênese, letras passantes, não passantes e dupla 

passantes, alinhamento gráfico, espaçamento gráfico, valores angulares e curvilíneos177. 

Além disso, trata-se de um fenômeno estudado pela ciência da parapsicologia, não 

sendo mero artigo de fé objeto da religião. Antes, deveria ser mais explorado como objeto das 

ciências da religião, já que padres, pastores e lamas, ateus, gnósticos e agnósticos têm a 

possibilidade de psicografar mecânica, semi-mecânica ou intuitivamente.  

A própia constituição de Pernambuco oferece assistência aos paranormais178. Não 

seria razoável negar o produto de suas ações, pelo menos não em razão de motivos religiosos, 

                                                
174  Folha de São Paulo, Cotidiano, 19/05/2008. Juristas vêem "deturpação" do Estado democrático de Direito. 
175 PERANDRÉA, Carlos Augusto. A psicografia á luz da grafoscopia. São Paulo: Editora Jornalística Fé, 
1991, p. 23. 
176 Cf. Artigo 174, CPP: “No exame para o reconhecimento de escritos, por comparação de letra, observar-se-á o 
seguinte: II - para a comparação, poderão servir quaisquer documentos que a dita pessoa reconhecer ou já 
tiverem sido judicialmente reconhecidos como de punho, ou sobre cuja autenticidade não houver dúvida”. 
177 ESTULANO, Ismar Garcia. Psicografia como prova judicial. Revista Jurídica Consulex. Brasília, Ano X, 
n 229, julho, 2006, p. 24-25.  
178 Artigo 174 da Constituição do Estado de Pernambuco de 1989:   “O Estado e os Municípios diretamente ou 
através de auxílio de entidades privadas de caráter assistencial, regularmente constituídas, em funcionamento e 
sem fins lucrativos, prestarão assistência ao superdotado, ao paranormal, o que inclui sensibilidades que 
extrapolam os sentidos orgânicos”.    
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porque não é disso que se trata aqui.    

Ao contrário do que dizem as críticas, parece que não só os Estados e seus municípios 

podem se dispor a prestar assistência aos paranormais, mas estes é que já o fazem àqueles. 

Queira você ou não, é um fato que algumas das milhares de cartas psicografadas pelo 

médium mineiro Chico Xavier ganharam destaque especial em virtude da repercussão 

internacional da sua função judicial de revelar por de tal forma a verdade real, a ponto de 

inocentar réus acusados de homicídio. 

E a legitimidade de um tal tipo de prova penal já veio a ser confirmada.  

É certo que, o documento que pretende vir a ser colacionado aos autos como prova 

judicial deve possuir veracidade material quanto à existência real do seu conteúdo e 

autenticidade formal quanto à legitimidade pessoal que deve revelar uma identidade entre 

quem o produzira e a quem o documento é atribuído.  

Ambos os requisitos pode a prova psicografada cumprir.  

Primeiro através do conteúdo da linguagem, por meio da qual o Espírito se expressa e, 

segundo, pela perícia grafotécnica, que atesta serem idênticas as assinaturas da pessoa natural 

em vida física encarnada e a do morto, contrariando, aliás, o que determina o artigo 6º do 

nosso Código Civil, porque a existência da pessoa natural não termina com a morte – o que 

pode terminar com a morte é a existência jurídica desta pessoa179, porque a personalidade 

                                                
179 É muito claro que os atos praticados pela pessoa natural geram efeitos físicos para ela até à sua morte física e 
que tais atos jurídicos podem continuar gerando efeitos para outras pessoas envolvidas nas relações jurídicas que 
deles se seguem. Contudo, somente quanto às relações jurídicas derivadas das ações praticadas por uma pessoa 
física, i.e., por uma pessoa na vida física, podem ser objetos de litígio judicial, não podendo, ninguém, requerer 
direitos decorrentes das ações humanas do <<de cujos>>, com base nas leis jurídicas que regulam a vida física, 
considerando que ele já não as pratica na vida física, mas na vida espiritual, a qual vem a ser regulada por outras 
leis.  

Veja-se parte do famoso Humberto de Campos.  
D. Catharina Vergolino de Campos, na qualidade de viúva de Huberto de Campos, propôs uma ação 

declaratória contra a Federação Espírita Brasileira, para que viesse a ser declarado se são ou não do “espírito” de 
Humberto de Campos as obras literárias que surgiram apos a morte do escritor, pleiteando os respectivos direitos 
autorais.  

Da sentença exarada pelo Juiz João Frederico Mourão Russell consta, inicialmente, que “o que se 
considera, para esse fim, como propriedade intelectual, são as obras produzidas pelo de cujos em vida. (...) Não 
pode, portanto, a suplicante pretender direitos autorais sobre supostas produções literárias atribuídas ao espírito 
do autor.” (p. 209). Assim, “não há nenhum interesse legítimo que dê lugar à ação proposta. (...) Assim 
formulada, a inicial constitui mera consulta; não contem nenhum pedido positivo, certo e determinado, sobre o 
qual a Justiça se deva manifestar. O poder Judiciário não é órgão de consulta”, Cf. TIMPONI, Miguel. A 
Psicografia ante os Tribunais. 6ª.ed. Rio de Janeiro: FEB, 1999, p. 210. 

No acórdão do Agravo de Petição N. 7.361, acordaram os Juízes da 4ª Câmara do Tribunal de Apelação 
do Distrito Federal, pela conformidade de votos, por conhecer do recurso para negar-lhe provimento, 
confirmando os fundamentos da sentença agravada. 
Acórdão: “o grande escritor Humberto de Campos, já falecido, não poderia, depois de sua morte, transferir aos 
seus herdeiros e sucessores nenhum direito autoral, por isso que, com a morte, extinguindo-se todos os direitos e, 
bem assim, a capacidade de os adquirir, não poderia ele, logicamente, ter adquirido direito de espécie alguma, 
segundo o conceito expresso no art. 10 do Código Civil. (...) Demonstrada está, ipso facto, a ilegitimidade ad 
causam para estar em juízo”, Cf. Idem, 1999, p. 252. 
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humana continua180. 

Considerando essa cientificidade da perícia grafotécnica, a realidade das cartas 

psicografadas não depende da aceitação de premissas religiosas, donde se segue que ao 

judiciário, como função de um Estado laico, não se encontra vedada a apreciação de uma tal 

prova, tendo em vista a perfeita possibilidade do exercício do contraditório e da ampla defesa, 

através da descoberta de meios científicos que possam vir a comprová-la ou desmentí-

la.          

Mas, apesar de toda essa explicação teórica fundada na demonstração fática observada, 

é também ainda, infelizmente, natural que o Eu empírico físico apenas tenha como válido 

aquilo, o que veio a ser produzido por outro Eu empírico físico, porquanto e na medida em 

que um tal algo deixa-se perceber pelo aparato físico daquele que sensivelmente o intui.    

Temos dito, contudo, que o Eu empírico metafísico é apenas o Eu empírico físico que 

operou um salto quântico do físico para o metafísico ou, dito de outro modo, do físico 

orgânico para o físico meta-orgânico, permanecendo, apesar disso, o mesmo Eu empírico.  

Se o Eu empírico físico tem como válidas as ações produzidas por um outro Eu 

empírico físico; e desde que o Eu empírico metafísico é o mesmo Eu empírico físico que 

saltou da órbita física, o Eu empírico físico deveria ter como válidas as ações produzidas pelo 

Eu empírico metafísico, pelos mesmos critérios com que as tem quando produzidas pelo Eu 

empírico físico. 

Sendo o Eu empírico metafísico nada diferente que o antigo Eu físico que se despojou 

do elemento físico, ele deve vir a ser julgado tal e qual o seria, se ainda estivesse nas 

experiências junto à indumentária carnal. 

Para uma tal validação é necessária, inicialmente, fé na existência.  

Essa fé, contudo, não deve ser imposta, porque é uma conquista daquele que a busca. 

Caso contrário, não passariam estas palavras de mais um fundamentalismo fanático.   

Mas, “a fé necessita de uma base, base que é a inteligência perfeita daquilo em que se 

deve crer. E, para crer, não basta ver; é preciso, sobretudo, compreender”181.  

Assim, propõe-se que à fé seja sempre oposta a razão, porque: 

                                                
180 Em razão de a morte de uma pessoa física não pôr termo à vida espiritual da pessoa física morta, esta detém 
ainda personalidade humana. Isso significa dizer que nem todos os direitos da pessoa natural se extinguem com o 
advento da morte do seu corpo físico, porquanto há ainda os chamados direitos de além-túmulo, dos quais a 
personalidade humana é ainda sempre titular. Assim, com a morte, apenas estarão extintos os direitos a ela 
conferidos no período durante o qual permanecera em vida bio-física na crosta terrestre.                               
181 “A la foi il faut une base, et cette base c’est l’intelligence parfaite de ce que l’on doit croire; pour croire il ne 
suffit pas de voir, il faut surtout comprendre”, Cf. KARDEC, Allan. L’évangile selon le Spiritisme. Quatrième 
Édition. Paris: Les Éditeurs du Livre des Esprits, 1868, p. 286.  
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Se a fé é a certeza da razão ante à dúvida, a razão é a base da fé ante à incredulidade. 

O Eu empírico metafísico deve, pois, ser tratado tal como um correspondente 

desconhecido e que precisa ser submetido ao crivo da razão e do bom senso. 

O critério para se julgar a comunicação de todo e qualquer Eu empírico, seja físico ou 

metafísico, sempre se deu mediante a análise da ideia transmitida e a linguagem pela qual se 

lha transmita. 

A linguagem é critério sem exceção: ela sempre revela o grau de elevação a que o Eu 

empírico tenha chegado182. 

Se analisadas dez, quinze ou vinte cartas escritas por um determinado Eu empírico, 

então, pelas ideias, pelo estilo, percebe-se se o correspondente é instruído ou ignorante, polido 

ou mal-educado, superficial ou profundo, leviano ou sério183. 

Um Eu empírico metafísico consciente de suas responsabilidades ante a obra que lhe 

cumpre, nunca se ofenderá com críticas rigorosas, porque, nada tendo que temê-las, antes ele 

próprio no-las recomenda184. 

 Em uma análise empírica185 veio a ser provada a possibilidade de validação das ações 

de um Eu empírico metafísico como meio de prova a ser produzido no curso do processo 

judicial.  

                                                
182 “Pode estabelecer-se como regra invariável e sem exceção que – a linguagem dos Espíritos está sempre em 
relação com o grau de elevação a que já tenham chegado. Os Espíritos realmente superiores não só dizem 
unicamente coisas boas, como também as dizem em termos isentos, de modo absoluto, de toda trivialidade”, 
[“On peut poser comme règle invariable et sans exception, que le langage des Esprits est toujours en raison du 
degré de leur elevation. Non-seulement les Esprits réellement supérieurs ne disent que de bonnes choses, mais 
ils les disent en termes qui excluent de la manière la plus absolue toute trivialité”] Cf. KARDEC, Allan. Le livre 
des médiums: ou guide des médiums et des évocateurs. Onzième édition. Paris: Revue Spirite, 1869, p. 334.  
183 “Suponhamos que um homem receba vinte cartas de pessoas que lhe são desconhecidas; pelo estilo, pelas 
idéias, por uma imensidade de indícios, enfim, verificará se aquelas pessoas são instruídas ou ignorantes, polidas 
ou mal-educadas, superficiais, profundas, frívolas, orgulhosas, sérias, levianas, sentimentais, etc. Assim, 
também, com os Espíritos. Devemos considerá-los correspondentes que nunca vimos e procurar conhecer o que 
pensaríamos do saber e do caráter de um homem que dissesse ou escrevesse tais coisas”, [Supposons qu’un 
homme reçoive vingt lettres de personnes qui lui sont inconnues; au style, aux pensées, à une foule de signes 
enfin Il jugera celles qui sont instruites ou ignorantes, polies ou mal élevées, superficielles, profindes, frivoles, 
orgueilleuses, sérieuses, légères, sentimentales, etc. Il en est de meme des Esprits; on doit les considérer comme 
des correpondants qu’on n’a jamais vus, et se demander ce que lón penserait du savoir et du caractère d’un 
homme qui dirait ou écrirait de pareilles choses], Cf. Idem, 1869, p. 334.  
184 “Repetimos: este meio é único, mas ele é infalível, porque não há comunicação má que resista a uma crítica 
rigorosa. Os bons Espíritos nunca se ofendem com esta, pois que eles próprios a aconselham e porque nada têm 
que temer do exame”, [Nous le répétons, ce moyen est le seul, mais il est infaillible, parce qu’il n’y a pás de 
mauvaise communication qui puísse résister à une critique rigoureuse. Les bons Esprits ne s’en offensent jamais, 
puisque eux-mêmes le conseillent, et parce qu’ils n’ont rien à craindre de l’examen], Cf. Idem, 1869, p. 336. 
185 Pesquisa empírica realizada perante o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, no período 
compreendido entre maio e setembro de 2011, na qual os doze desembargadores titulares criminais vieram a ser 
entrevistados, mediante a condução de um tópico-guia elaborado pelo entrevistador, o qual optou por prescindir 
da pessoalidade dos entrevistandos, com vista a garantir o anonimato das identidades e o segredo das 
confidências privadas dos respectivos respondentes. 
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Vejam-se os primeiros elementos empíricos seguintes: 

TABELA 1: ADMISSÃO DAS CARTAS PSICOGRAFADAS PELOS 
DESEMBARGADORES CRIMINAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 
PERNAMBUCO E RESPECTIVOS ARGUMENTOS. 
 
Fontes: elaboração do autor, com base em dados coletados, a partir de entrevistas realizadas com os 
desembargadores criminais do Tribunal de Justiça de Pernambuco. 
 

MAGISTRADOS        ADMISSÃO ARGUMENTOS 

           Magistrado 1 1 
2 

A 
B + C 

           Magistrado 2 2 C 
           Magistrado 3 3 H 
           Magistrado 4 3 F 
           Magistrado 5 2 C 
           Magistrado 6 2 C 
         Magistrado 7 2 C 
           Magistrado 8 2 E 
           Magistrado 9 3 G 
           Magistrado 10 3 H 
           Magistrado 11 2 B 
           Magistrado 12 2 D 

 
Legenda: 
Quanto à admissão das provas mediúnicas no processo judicial penal: 
1- Admitiria isoladamente  
2- Admitiria contextualizadamente  
3- Não admitiria 
 
Quanto aos argumentos: 
a- Desde que se destinem a inocentar o réu, considerando que, se para condenar 

o magistrado precisa ter certeza, para absolver basta a dúvida (In dubio pro 
reo). 

b- Por entender que toda prova pode ser aceita, desde que não seja contrária à 
lei. 

c- Porque o réu não pode vir a ser apenado apenas com base em uma tal prova 
tão sujeita a fraudes. 

d- Por reconhecer que a perícia grafotécnica, no caso das cartas psicografadas, é 
um elemento científico que ultrapassa o âmbito da fé irracional. 

e- Considerando que as cartas psicografadas devem ser vistas como meio de 
prova, assim como qualquer outro. 

f- Na medida em que, embora acredite que existam fenômenos extra-corpóreos, 
não admite a possibilidade de a religião se imiscuir no sistema jurídico, razão 
por que os fatos religiosos só podem vir a ser aceitos como provas judiciais 
quando integrarem o rol previsto pelo direito positivado. 

g- Em conseqüência da impossibilidade de tais provas virem a ser 
objetivamente avaliadas, em que pese seja importantíssima a perícia técnica.  

h- Em razão do subjetivismo que conduz à inconsistência de uma tal prova. 
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Pode-se concluir, portanto, que, dentre os 12 (doze) magistrados entrevistados, 4 

(quatro) dizem não ser possível a admissão das provas mediúnicas no processo penal, em 

razão de sua atipicidade legal, inconsistência e subjetivismo, apesar da importância que 

conferiram à objetividade da perícia grafotécnica. E, dentre os 8 (oito) que dizem ser possível 

se servir das provas mediúnicas como meio útil ao processo penal, 1 (um) deles sustenta que 

as admitiria isoladamente, se e somente se tais provas vierem a inocentar o réu, devendo, caso 

contrário, vir a ser aceitas de forma contextualizada, tendo sido este último posicionamento 

acompanhado pelos outros 7 (sete) magistrados. 

As informações colhidas podem também ainda ser sistematizadas da seguinte forma: 

a) Em média 67% dos desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco 

dizem que se serviriam das provas mediúnicas no curso do processo penal. Dentre 

aqueles que assim aduziram, 12,5% disseram aceitá-la isoladamente, com base no 

princípio do in dubio pro reo, enquanto 87,5% disseram admiti-la única e 

exclusivamente de forma contextualizada, se bem que aqueles primeiros 12,5% 

também admitem-nas em um dado contexto de decisão, perfazendo 100% da média 

tirada. Dentre esses 67%, que admitem-nas contextualizadamente, 75% o fazem, 

porque o réu não pode vir a ser apenado apenas com base em uma prova tão sujeita a 

fraudes; 37,5% por entenderem que toda prova pode vir a ser aceita, desde que não 

seja contrária à lei; e 12,5% por reconhecerem que a perícia grafotécnica é um 

elemento científico que ultrapassa o âmbito da fé irracional. 

b) Em média 33% dizem não admitir as provas mediúnicas perante o Tribunal. Dentre 

eles, 50% disseram não aceitá-las em razão do subjetivismo que conduz à 

inconsistência de tais provas; 25% sustentaram não fazê-lo porque tal espécie de prova 

ainda não está prevista no texto legal; e 25% aduziram não admiti-las, considerando a 

impossibilidade delas se submeterem a um critério objetivo, apesar da objetividade 

atribuída à perícia grafotécnica.    

 

 

10.1.2.1. Das provas mediúnicas como meio de implementação do princípio da 

verdade real no processo judicial. 
 

Considerando que as provas mediúnicas são produzidas por indivíduos livres do exílio 

imposto pela indumentária carnal, a sua utilização no processo judicial pode auxiliar o 

decididor popular ou oficial na tomada de uma decisão ainda mais axiologicamente boa e 
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gnosiologicamente certa, i.e., mais justa, em virtude da otimização do princípio da verdade 

real, que tais provas facultam.  

A otimização do princípio da verdade real possibilita também ainda uma outra função, 

a de liquidar o direito, nos casos em que o ius non liquet est. Assim, a possibilidade de um 

inocente ser condenado, diminui; tanto quanto a possibilidade de o agente infrator vir a ser 

punido, aumenta. 

A função das provas mediúnicas perante os Tribunais seria tanto a de contribuir para a 

condenação do réu culpado, quanto a de auxiliar a absolvição do réu inocente. É realmente 

certo que, se o Eu empírico físico, de fato, cometeu um adultério à ordem universal, a 

condenação moral já é certa, seja no primeiro grau de juridição consciencial, seja nos graus 

superiores de justiça dos planos espirituais. 

Sendo a consciência186 o tribunal interno que torna efetiva a lei moral na intensidade 

exata com que se lha determina, diz-se, de ordinário, que o Espírito é o juiz inato de si 

mesmo. Deveras, compete à faculdade do juízo a imputação interna subjetiva de uma ação, 

julgando com força de lei, se e em que medida o respectivo ato enquadra-se no verbo núcleo 

do tipo previsto na regra fornecida pelo entendimento prático. Aí a sentença da razão187. 

A participação do Eu empírico metafísico como informante, através de meios pessoais 

ou eletrônicos188 de comunicação da informação, implica não só a repressão dos conflitos, 

mais também e sobretudo a prevenção deles. 

 

                                                
186 Para ler: “Consciência, consciência! Instinto divino, voz imortal e celestial, guia seguro do ser que é ignorante 
e limitado, mas inteligente e livre. Juiz infalível do bem e do mal, que torna o homem semelhante a Deus; és tu 
que fazes a excelência de sua natureza e a moralidade de suas ações.”, ["Conscience, conscience! Instinct divin, 
immortelle et céleste voix; guide assuré d'un être ignorant et borné, mais intelligent et libre; juge infaillible du 
bien et du mal, qui rends l'homme semblable à Dieu, c'est toi qui fais l'excellence de sa nature et la moralité de 
ses actions], Cf. ROUSSEAU, Jean Jacques. Emile ou de l’éducation. Paris: Garnier frères, 1976, p. 354-355. 
187 Confira-se: “Todo o conceito de dever contém uma coerção objetiva da lei (como imperativo moral que 
restringe a nossa liberdade) e pertence ao entendimento prático, que fornece a regra; mas a imputação interna de 
um ato, como um caso que cai sob a alçada da lei [...] compete à faculdade do juízo [...], que, como princípio 
subjetivo de imputação, julga com força de lei se a ação se realizou ou não como ato (como ação que se encontra 
sob a alçada da lei) [...].”. Ou, mais completo: “Ein jeder Pflichtbegriff enthält objektive Nötigung durchs Gesetz 
(als moralischen unsere Freiheit einschränkenden Imperativ) und gehört dem praktischen Verstande zu, der die 
Regel gibt; die innere Zurechnung aber einer Tat, als eines unter dem Gesetz stehenden Falles (in meritum aut 
demeritum) gehört zur Urteilskraft (iudicium), welche, als das subjektive Prinzip der Zurechnung der Handlung, 
ob sie als Tat (unter reinem Gesetz stehende Handlung) geschehen sei oder nicht, rechtskräftig urteilt [...]”, Cf. 
KANT, Immanuel. Die Metaphysik der Sitten. Wilhelm Weischedel (Hrsg.). Werke in zwölf Bänden. Band 
VIII. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1977, p. 572. 
188 “É certo que através da contribuição do desenvolvimento da eletrônica torna-se mais fácil a comunicação dos 
Espíritos com os homens” e, o que é melhor, é que tal “transcomunicação se tornará tão natural, qual agora 
ocorre com os fenômenos da mediunidade, que será totalmente inexeqüível negar-lhe a legitimidade dos fatos 
comprovados”, Cf. FRANCO, Divaldo Pereira (Pelo Espírito Vianna de Carvalho). Atualidade do Pensamento 
Espírita. Salvador: LEAL, 2002, p. 176-178. 
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10.1.2.2. Da verdade real como alteração normativa. 

 
Se a estrutura lógica da norma jurídica é ainda caracterizada pelo elemento hipotético 

fundado na contingência do “Se, então”, a inclusão das provas mediúnicas pode alterar pouco 

a pouco a estrutura normativa, porquanto e na medida em que a norma passa a ter um caráter 

categórico fundado na necessidade do “Quando, logo”. 

Então, a Lex continuará sendo cogente, ainda será coercitiva, mas não será hipotética. 

E a autoridade continuará dotada de coatividade, mas essa coatividade não estará subordinada 

à sua vontade, e sim à necessidade categórica oriunda da verdade espiritual que a realidade 

lhe dirá. 

 
10.1.2.3. Da norma jurídica categórica como meio mais eficaz de se evitar 

conflitos. 

 

A alteração da estrutura da norma jurídica, que, mais e mais, deixa de ser mera 

hipótese de incidência, passando, pouco a pouco, a ser de incidência necessária, implica o 

início de uma tendência a se evitar os conflitos de todo o gênero porque se saberá que todo e 

qualquer adultério, não só à Norma Dei, mas também agora à Lex, terá uma responsabilização 

inevitável. 

Assim, a Lex deixa de ter um caráter sobremaneira repressivo e passa a ganhar funções 

mais fortes de prevenção de conflitos, colaborando ainda mais para a neutralização deles.  

  
10.1.2.4. Da neutralização dos conflitos como início da desnecessidade da Lex. 
 

Considerando que venha a existir uma tendência à neutralização dos conflitos, há na 

mesma proporção uma tendência à neutralização do uso da parte sistêmica da Lex, na medida 

em que esta é usada sobretudo para a função de dirimir os conflitos sociais.  

Mas, a Lex surge também para regular os interesses das comunidades e tais interesses 

não são sempre necessariamente conflitivos. Eis, pois, o que tende a sobrar da parte sistêmica 

da Lex: regras de organização administrativa dos ministérios da sociedade.  

Tem-se o enfraquecimento da Lex como meio para a decisão justa, porque as ações 

subjetivas passam a ser praticadas diretamente à luz da parte moral da Norma Dei. 
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CONCLUSÕES – UBI NORMA DEI, IBI DEUS.   
 
Tais efeitos, aos quais a inclusão das provas mediúnicas conduz, possibilitam um 

auxílio no movimento de regeneração da sociedade contemporânea, na medida em que cada 

Eu empírico tende a evitar os conflitos intersubjetivos e, conseguintemente, passa a prescindir 

da provocação da parte sistêmica da Lex.  

Dito de outro modo, porque a introdução das provas mediúnicas conduz à otimização 

do princípio da verdade real, à tendência de categorização da norma jurídica e, também ainda, 

a uma padronização mais elevada de justiça em ralação aos atos processuais de acusação, 

defesa e de decisão, há uma tendência de o indivíduo governar suas ações em maior 

conformidade com o conteúdo da Lex, de forma que, tornando eficaz o que dela é justiça, a 

parte sistêmica passa a ser mais e mais prescindível.   

Vimos que a estrutura da Lex é constituída de três causas centrais. A causa 

motivacional da Lex encontra-se no aprimoramento intelectual sobre eventos morais, no plano 

da existência, através do processo de racionalização da moral factual. A causa eficiente da Lex 

assenta-se no desenvolvimento de um sistema jurídico que inclua essa moral factual 

racionalizada, no plano da validade, através do processo de politização da moral factual 

racional. A causa final da Lex é a realização da justiça, no plano da eficácia, através do 

processo de concreção judicial da moral factual racionalmente politizada.  

Por isso, dizemos que a Lex é ciência, sistema e justiça.     

Deveras, não há qualquer distinção material entre os elementos da Lex. A parte da Lex 

que é sistema, não é mais importante que a parte dela que é justiça, nem mais importante que 

o que dela é ciência, porque, de verdade: 

A Lex ela mesma é a expressão jurídico-normativa do nível de ciência em geral sobre a 

justiça como tal. 

De fato, o que da Lex é sistema encontra-se sempre ainda numa primeira ordem de 

observação, porque o direito positivo nacional é dogmático. Mas, quanto mais vier a ser 

atribuída eficácia à ciência através da implementação da justiça, tanto menos as hipóteses 

sistêmicas ganharão incidência, por falta de fato ilícito que as gere.  

Como a Lex nasce do desenvolvimento da ciência sobre a estruturação sistêmica de 

um ius civile válido, em razão da colisão entre ius individuale existentes incompatíveis, 

quanto mais tais ius individuale existentes venham a ser a eficácia do ordenamento, tanto 

menos será necessária a intervenção do próprio ordenamento, porquanto e na medida em que 
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essa parte sistêmica apenas vem a incidir nas hipóteses em que o ius individuale não o torna 

eficaz. 

Se o objetivo da Lex é a neutralização dos conflitos, e desde que ela venha a ser eficaz, 

é que a Lex estará no curso do implementar de seu objetivo.  

 É quando o ius individuale vem a ser a própria eficácia do ius civile válido, em 

virtude de cuja identidade se passa a prescindir da causa eficiente da Lex, o sistema, donde se 

segue que:  

A Lex será tanto menos necessária, quanto mais eficaz ela seja. 

A neutralização da incidência da parte sistêmica da Lex a conduz ao estado de 

caducidade, já que tanto o objeto proibido deixa de acontecer, quanto o necessário 

efetivamente acontece na dinâmica da realidade social, o que, conseguintemente, a fará cair 

em desuso, considerando que os objetos proibitivos e obrigativos, nela previstos, deixam de 

atender aos anseios sociais. 

Tal caducidade e desuso da parte sistêmica da Lex fazem-na, ademais, iniciar o 

processo de autoapodomisis, por carência de um dos elementos de sua identidade. Essa 

autodesconstrução do direito objetivo significa um fenômeno de desfazimento da Lex como 

tal e por de tal forma que, os seus elementos cognitivo e afetivo remanescentes, haja vista 

prescindirem da intermediação do aparato sistêmico imperativo para se fazerem eficaz189, vêm 

a ser concretizados sempre ainda de modo positivamente natural, embora não mais de forma 

dogmaticamente positiva. 

Diante de uma tal ideia, afirma-se que, porque a contingência, ela mesma, possibilita a 

inclusão da diferença, e desde que tal neutralização da incidência sistêmica da Lex é, pelo 

menos em sua totalidade, o contrário da realidade física terráquea atual, segue-se que a 

própria contingência há de acolher a possibilidade desse elemento abstrato se tornar concreto, 

i.e., a possibilidade de, na Terra, não mais haver colisão intersubjetiva190, donde se segue que  

                                                
189“794. A sociedade poderia reger-se unicamente pelas leis naturais, sem o concurso das leis humanas? 
<<Poderia, se todos as compreendessem bem e quisessem praticá-las; então, elas bastariam. Mas a sociedade tem 
suas exigências e precisa de leis especiais>>”, [“794. La société pourrait-elle être régie par les seules lois 
naturelles sans le secours des lois humaines? <<Elle le pourrait si on les comprenait bien, et si on avait la 
volonté de les pratiquer, elles suffiraient; mais la société a ses exigences, et il lui faut des lois particulières>>], 
Cf. KARDEC, Allan. Le livre des esprits. Paris: Didier et cie, 1866, p. 334. 
190 “[…] o direito não existiria entre santos: entre homens inteiramente convertidos à fraternidade e dispostos à 
renúncia”, Cf. SALDANHA, Nelson. Filosofia do Direito. Rio de Janeiro: Renovar, 1998, p. 4. Dito de outro 
modo, “Quando, por toda parte, a lei de Deus servir de base à lei humana, os povos, como os indivíduos, 
praticarão entre si a caridade; então, viverão felizes e em paz, porque ninguém fará mal ao vizinho, nem viverá à 
sua custa.”, [“Quand la loi de Dieu sera partout la base de la loi humaine, les peuples pratiqueront la charité de 
l’un à l’autre, comme les individus d’homme à homme; alors ils vivront heureux et en paix, parce que nul ne 
cherchera à faire du tort à son voisin, ni à vivre à sés dépens.”], Cf. Idem, 1866, p. 331.  
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A contingência da superação da colisão como tal é o próprio poder vir a ser do consenso 

social. 

Deveras, apesar da Lex não ter a pretensão de implementar o consenso, mas apenas o 

real objetivo da neutralização do dissenso, tal eficácia neutralizante, obtenível mediante o 

implemento do que da Lex é justiça, implica o alvorecer de uma nova forma de vida social, na 

qual, meios extrajudiciais de resolução de conflitos nos fazem prescindir mais e mais do que 

da Lex é sistema, na medida em que uma justiça real é, ela mesma, essa ponte como tal, que, 

se de um lado, inicia o caminho para a neutralização do mal, termina, no outro, conduzindo à 

chegada em a implementação consensual, razão pela qual: 

A justiça é ela mesma esse trair d’union que liga o fim do egoísmo individual ao início da 

caridade fraternal. 

Assim, sendo a eficácia da Lex, a implementação da justiça, e desde que a justiça seja 

o caminho para a caridade – e esta a condição de possibilidade de implementação do consenso 

– segue-se que a eficácia da Lex é o prelibar do consenso intersubjetivo.  

Partindo disso, tem-se uma conseqüência natural: desde que a emergência de colisões 

intersubjetivas seja a causa originária de manutenção do processo de catalisação jurígena do 

ius civile existente, i.e., o fundamento que afirma a necessidade do procedimento de validação 

política daquele na Lex; e considerando a possibilidade da superação da colisão através do 

consenso social, segue-se que tal superação da colisão é a própria negação da Lex ela 

mesma. 

Se a Lex guarda seu principal fundamento de existência na condição de imperfeição 

das criaturas terráqueas, em cujas posições evolutivas a diversidade de vontades contrárias ao 

dever gera os conflitos sociais; e, considerando que as provas mediúnicas podem produzir o 

efeito de uma justiça mais efetiva que neutralize os conflitos, e de uma norma jurídica 

categórica que os previna, segue-se igualmente que a Lex terá neutralizado e previnido seu 

principal fundamento de existência. 

Desde que o principal fundamento de existência da Lex, quando não prevenido, venha 

a ser, por ela mesma, neutralizado, e considerando que só há de haver identidade lógica da 

Lex, se e na medida em que esta guarde todos os seus fundamentos de existência consigo 

mesma; logo, a identidade da Lex revelar-se-á enfraquecida, porque a diminuição na 

emergência de colisões implicará na falta da principal substância que alimenta o processo de 

catalisação da parte sistêmica da Lex.  
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Restará, evidentemente, o que da Lex é justiça, dado que este é um componente moral 

do Eu empírico eterno e não um elemento sensível efémero. Igualmente, restará o que da Lex 

é ciência, porque, como tal, é igualmente o elemento intelectual do Eu empírico perpétuo.  

Tais elementos moral e intelectual serão o suficiente para ordenar a comunidade, 

porque o aprimoramento das criaturas as fará prescindir da necessidade de expressá-los em 

atos normativos, na medida em que todos se determinarão pela boa-fé recíproca191. 

Essa utopia é nada diferente que uma esperança empírica espiritual de experiências 

reais atuais, as quais, embora na Terra sejam ainda contrafactuais, referem-se a uma realidade 

empírica metafisicamente factual. 

A sustentada implementação consensual decorre, pois, de um movimento de 

moralização privada da razão pública, a que o novo período regenerativo da humanidade 

terráquea levará, mediante a concretização, pelas subjetividades, da moral objetiva 

politicamente validada, única e exclusivamente através da boa-fé, fazendo do direito objetivo 

algo mais e mais não-essencial, sem valor, numa palavra: inexistente192. 

Observe-se:  

Inicialmente, no alvorecer da sociedade civil, o Eu empírico passa por um processo 

mais intenso de aprimoramento intelectual sobre o moral, de forma que a moral subjetiva em 

si passa por um processo de racionalização social, no plano da existência, gerando a 

existência de uma moral objetiva civil, a qual é nada diferente que a moral subjetiva fora-de-

si, fruto da racionalização social da moral privada, que dá início à segunda fase de infância 

da humanidade pré-civilizada. 

Ao longo das experiências nesta segunda fase infantil, a moral civil fora de si passa 

por processos cada vez mais elaborados de racionalização política, no plano da validade, 

dando início à primeira fase de juventude da humanidade civilizada. Aqui, na fase da 

juventude da civilização, essa moral objetiva civil, que é a moral subjetiva social fora-de-si, 

passa pelo processo de validação, gerando a existência de uma moral objetiva jurídica, através 

da racionalização política da moral objetiva civil. A moral objetiva jurídica é, pois, a moral 

objetiva civil politicamente validada.  

                                                
191 “A possibilidade da relação jurídica entre pessoas, na ordem do direito natural, é determinada pela boa-fé 
recíproca. Boa-fé recíproca, contudo, não é dependente das leis jurídicas; ela não se deixa extorquir, ainda que 
haja um direito de extorquí-la”, [“Die möglichkeit des Rechtsverhältnisses zwieschen Personen auf dem Gebiete 
des Naturrechts ist durch gegenseitige Treu und Glauben bedingt. Gegenseitige Treue und Glauben aber ist von 
dem Rechtsgesetze nicht abhängig; sie läßt sich nicht erzwingen, noch gibt es ein Recht, sie zu erzwingen”], Cf. 
FICHTE, Johann Gottlieb. Grundlage des Naturrechts nach Prinzipien der Wissenschaftslehre. Jena und 
Leipzig: Christian Ernst Gabler, 1796, p. 143.   
192 RADBRUCH, Gustav. Religionsphilosophie des Rechts. In: KAUFMANN, Arthur (Hrsg.). Gesamtausgabe. 
Rechtsphilosophie. Band 2. Heidelberg: C.F. Müller, 1993, p. 325. 
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Hoje, no alvorecer da segunda fase de juventude da civilização, a moral política fora 

de si passa por um processo de concretização, no plano da eficácia, ao longo do qual a moral 

subjetiva em si reconhece não só que a moral civil politicamente validada fora de si deve 

valer igualmente para si, mas sobretudo que tal moral política fora de si válida para si apenas 

pode vir a ser eficaz, se e na medida em que vier a ser compreendida como uma moral em-si, 

existente fora-de-si, válida para-si e eficaz por-si. A esse processo de eficácia por si da moral 

em si socialmente existente fora de si e politicamente validada para si chamamos moralização 

privada da razão política.  

Tal moralização privada da razão pública pressupõe, entretanto, a própria existência de 

uma ética objetiva e universal que venha a ser individualizada como tal através de um 

movimento prático especial. 

A questão, todavia, que se põe consiste em saber qual tem que ser uma tal ética 

universal e como ela pode vir a ser concretamente individual.  

 Deveras, o ius individuale existente apenas pode superar toda e qualquer contradição 

em face do ius civile válido, se e na medida em que os unir em a unidade do ius universale 

eficaz.  

O ius universale eficaz é individualização da ética universal do amor.  

A ética do amor é o conjunto de comportamentos virtuosos pertencentes à essência do 

caráter espiritual fundado no valor de substituição das unidades de personalidade pela fusão 

da unidade de subjetividades.  

Para uma tal individualização da ética universal do amor, sugerimos a moral cristã 

consubstanciada na máxima seguinte: 

Não fazei aos outros o que não gostaríeis que vos fizessem193. 

Com efeito, para atender aos objetivos de uma tal política do amor propõe-se seja a 

moral do Cristo Jesus Nosso Senhor o meio de superação da contradição entre ius individuale 
                                                
193 MATEUS, 7:12. Tal proibição não me parece, contudo, já ter a permissão de vir a ser reformulada em uma 
expressão permissiva, pelos habitantes da Terra. Com efeito, afirmar que não se pode fazer aos outros o que não 
se quer para si é diferente da afirmação, de acordo com a qual se deve fazer aos outros o que se quer para si. 
Caso esta segunda forma, a permissiva, venha a ser aplicada em um contexto de imperfeições, será bastante 
comum, natural mesmo, que uma subjetividade queira algo de mal para uma outra semelhante, porquanto, desde 
que ela seja ainda imperfeita, naturalmente ainda deve querer algo de mal para si mesma. Deveras, em um 
contexto de imperfeições como ainda o nosso atual, devemos optar pela formulação da máxima moral social em 
seu aspecto proibitivo, já que, pela nossa própria imperfeição, somos egoístas o suficiente para podermos 
concluir o que não desejamos para nós mesmos e isso, o que não queremos egoisticamente para nós, não 
devemos fazer aos outros. Mais tarde, estaremos aptos a praticar o avançado imperativo categórico, segundo o 
qual  “Age por de tal forma que a máxima de tua vontade possa sempre valer ao mesmo tempo como princípio 
de uma legislação universal”, [“Handle so, daβ die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer 
allgemeinen Gesetzgebung gelten könne”], Cf. KANT, Immanuel. Kritik der praktischen Vernunft. 
Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Wilhelm Weischedel (Hrsg.). Werke in zwölf Bänden. Band VII. 
Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1977, p. 140. 
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em-si e ius civile fora-de-si-para-si, porque esta simpesmente realiza, sem a necessidade de 

portarias e decretos, a individualização do ius universale por-si, mediante a concretização 

efetiva do amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, não fazendo às 

criaturas o que não gostaríamos que nos fosse feito194. 

A objeção que se contralança questiona se, isso mesmo, já não seria uma arrogância 

ética, na medida em que se sugere a mediação da política do amor por uma moral social em 

detrimento das demais, sobretudo pelo fato de existirem, sim, tantas outras morais capazes de 

conduzir igualmente à moralização privada da razão política. 

Penso, com efeito, que seria infrutífera qualquer tentativa de resolução deste problema, 

a menos que se viesse a compreender o paradoxo da identidade da diferença.  

Deveras, em tudo o que existe na unidade da realidade empírica universal há de ser 

feita a distinção entre forma e matéria. E, quanto à ética não é diferente.  

Com efeito, há uma unidade ética substancial que pode vir a ser expressada por uma 

multiplicidade material de morais. Dito de outro modo, há um conjunto potencial de condutas 

virtuosas, as quais, por terem como fonte a essência do caráter espiritual, podem vir a ser 

transformadas em ato através de uma pluralidade modal, segundo a moral individual.  

O modo cristão de individualizar a ética do amor vem a ser sugerido por de tal forma 

como meio de orientação de um tal movimento de moralização privada da razão política 

porque esta moral, prescindindo do aparato sistêmico legal, simplesmente já concretizou o 

principal: a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação e o 

sacrifício, virtudes todas filhas do amor195 – essência presente no coração de cada ser 

espiritual –, sem, contudo, dissolver a possibilidade de, todas estas, virem a ser expressadas 

através de outras maneiras e em outros momentos, segundo os modos e níveis de expressão 

material das demais morais sociais, considerando que: 

O Cristianismo não é a moral do futuro, mas o futuro das morais. 

 

 

 

 

                                                
194 “O Governador da Terra, entre nós, para atender aos objetivos da política do amor, representou, antes de tudo, 
os interesses de Deus junto do coração humano, sem necessidade de portarias e decretos, respeitáveis embora”, 
Cf. XAVIER, Francisco Cândido (Pelo Espírito Emmanuel). Política Divina. In:______. Vinha de Luz. Rio de 
Janeiro: FEB, 2005, p. 131, pp. 131-133. 
195 “la charité, l'humilité, la patience, le dévouement, l'abnégation, la résignation, le sacrifice, toutes vertus filles 
de l'amour”, Cf. FÉNELON. La loi d’amour. In: KARDEC, Allan. L'Evangile selon le spiritisme. Quatriéme 
Édition. Paris: Les Éditeurs du Livre des Esprits, 1868, p. 153, pp. 151-157. 
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Corolário 

A diversidade de vontades individuais mais ou menos de acordo com a Norma Dei é o 

que justifica sempre ainda a necessidade dos aparelhos estatais nas convenções políticas, em 

conseqüência da incapacidade subjetiva pela falta de interesse em unir o querer e o dever196.    

Até enquanto o egoísmo e o orgulho vencerem a luta moral e tomarem o poder de 

legislar para o reinado da consciência, lançando, dentre outras, sobretudo a pretensão de 

propriedade dos bens corpóreos, não haverá justiça e felicidade197, porque tal pretensão é a 

vontade central causadora de obstáculos ao progresso moral, na medida em que apenas 

satisfaz o querer se entregar àquelas paixões legiferantes. 

Incontestavelmente, “os códigos de boas maneiras do mundo são sempre respeitáveis, 

mas é preciso convir que, acima deles, prevalecem os códigos de Jesus, cujos princípios foram 

por Ele gravados com a própria exemplificação”198. 

Não é, portanto, que o direito seja anti-cristão199; é que, de verdade, o direito ainda não 

é cristão200.  

Como o direito objetivo é a expressão da vontade da subjetividade, quando todos 

tiverem a vontade de preferir individual e distintamente o mesmo universal, serão os sujeitos 

substancialmente cristãos, o que fará da Lex algo fundamentalmente cristão.  

Deveras, a justiça não veio a ser proibida através do “se alguém vos bater numa face, 

apresentai-lhe também a outra”201; pelo contrário, aliás, ela veio mesmo a ser ordenada 

através do “Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus”202.  

                                                196
 Veja-se: “Na situação (ou condição) atual do mundo e considerando a heterogeneidade dos caracteres e das 

expressões evolutivas das criaturas, examinadas isoladamente, justifica-se a necessidade dos aparelhos estatais 
nas convenções políticas, bem como das classes armadas que os mantêm no orbe, como institutos de ordem para 
a execução das provas individuais, nas contingências humanas, até que o homem perceba o sentido de concórdia 
e fraternidade dentro das leis do Criador, prescindindo então da obrigatoriedade de certas determinações das leis 
humanas, convencionais e transitórias”, Cf. XAVIER, Francisco Cândido (Pelo Espírito Emmanuel). O 
Consolador. 28 ed. Rio de Janeiro: FEB, 2010, p. 51. 
197 “Porém, para exprimir claramente o que penso, direi que enquanto houver propriedade privada e enquanto o 
dinheiro for o padrão de todas as coisas, não creio que uma nação possa ser governada nem com justiça nem com 
felicidade: nem com justiça porque, as coisas melhores cairão nas mãos dos piores homens; nem com felicidade, 
porque todas as coisas serão divididas entre poucos. Mesmo estes poucos, não conseguem ser verdadeiramente 
abastados, enquanto que o resto deles é completamente miserável”, [“Though, to speak plainly my real 
sentiments, I must freely own that as long as there is any property, and while money is the standard of all other 
things, I cannot think that a nation can be governed either justly or happily: not justly, because the best things 
will fall to the share of the worst men; nor happily, because all things will be divided among a few (and even 
these are not in all respects happy), the rest being left to be absolutely miserable”], Cf. MORE, Thomas. Utopia. 
London: Bibliolis, 2010, p. 43.  
198 XAVIER, Francisco Cândido (Pelo Espírito Emmanuel). Sofrerás perseguições. In:______. Vinha de Luz. 
Rio de Janeiro: FEB, 2005, p. 169, pp. 169-170.  
199 Segundo a crítica de Tolstoi, a injustiça da lei revela que o direito é anti-cristão, Cf. SAPIR, Boris. 
Dostojewsky und Tolstoi über Probleme des Rechts. Tübingen: J. C. B. Mohr, 1932, p. 77.  200

A lei honesta é aquela que seja congruente com a religião, Cf. AQUINO, Tomás de. A Lei Natural. In:______. 
Suma Teológica. Vol. IV. São Paulo: Edições Loyola, 2005, p. 579. 
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Não nos parece ter Jesus pretendido proibir todo tipo de defesa, mas, em verdade, 

reprimir qualquer tipo de vingança. Não pode ter o Cristo desejado que se deixasse livre o 

campo aos maus, porque, assim, não passariam de vítimas todos os bons. Com efeito, nos é 

mesmo claro que o Mestre tenha sustentado a interdição do injusto, mediante a ação que dá a 

cada um o que lhe pertence. 

A justiça é a etapa que sucede o egoísmo e antecede a caridade.  

Ao longo do processo de angelização, o Eu empírico cada vez menos egoísta 

reconhece mais e mais que, a parte supérflua do que temporariamente possui deve ser 

oferecida, por justiça, a um outro Eu empírico semelhante, ao qual falta-lhe o necessário.  

Tal ação de justiça social é a ponte por intermédio da qual o Eu empírico aprende a ser 

cada vez mais fraterno, o que lhe conduz a ações caridosas.  

A justiça é, pois, o caminho para a caridade. 

Se pela justiça o Eu empírico entrega a uma subjetividade o que lha pertence; através 

da caridade, o Eu empírico a confere isso, o que lhe pertence. 

Assim, no renunciar aos direitos em virtude do amor ao próximo, cada Eu empírico 

passa a integrar um círculo de Espíritos que se amam e que perfazem um pequeno reino de 

Deus203. 

O amor estabelece uma religação do Eu empírico ao Eu Puro, porque todo Eu 

empírico, que ama seu semelhante, ama, de verdade, uma divina expressão, de forma que, 

amando isso, o que vem do Eu Puro, reaproxima-se dEste através daquele.  

Tal religação dá-se através do amor como ímã que une ao Amado aquelas de suas 

criaturas que se amam204. 

Por isso, somente a implementação subjetiva da ética do amor pela moralidade cristã 

enquanto futuro da multiplicidade de expressões morais sociais tornará eficazes os parágrafos 

da Norma Dei por de tal forma que, edificando o Reino de amor do Eu Puro no reino do Eu 

                                                                                                                                                   
201 MATEUS, 5:39. 
202 MATEUS, 22:21. 
203 “Um círculo do amor, um círculo de espíritos, que renunciam, um em face do outro, a seus direitos a tudo de 
particular e que são unificados apenas pela crença comunitária e pela esperança, cujos fruir e alegria são somente 
esta pura unanimidade do amor, é um pequeno reino de Deus.”, [“Ein Kreis der Liebe, ein Kreis von Gemütern, 
die ihre Rechte an alles Besondere gegeneinander aufgeben und nur durch gemeinschaftlichen Glauben und 
Hoffnung vereinigt sind, deren Genuß und Freude allein diese reine Einmütigkeit der Liebe ist, ist ein kleines 
Reich Gottes”], Cf. HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Hegels Theologische Jugendschrifften. NOHL, 
Hermann (Hrsg.). Tübingen: J.C.B.Mohr, 1907, p. 333. 
204 “A religião é um com o amor. O amado não nos é contraposto, ele é um com nossa essência; Nós vemos 
apenas a nós nele, e, então, contudo, novamente ele não é nós – um milagre, que nos é inconcebível”, [“Die 
Religion ist eins mit der Liebe. Der Geliebte ist uns nicht entgegengesetzt, er ist eins mit unserem Wesen; wir 
sehen nur uns in ihm, und dann ist er doch wieder nicht wir – ein Wunder, das wir nicht zu fassen vermögen”],  
Cf. HEGEL, Georg Friedrich Wilhelm. Frühe Schrieften. Band 1, Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1986, p. 244. 
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empírico205, se construirá um ambiente fraternal, em cujo espaço far-se-á a divina presença 

Paternal, donde se segue que Ubi Norma Dei, ibi amor; ubi amor, ibi Deus; ergo: ubi Norma 

Dei, ibi Deus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
205 “Enfim, sendo Deus ao mesmo tempo o mais justo e clemente dos monarcas e nada mais pedindo além da boa 
vontade, desde que sincera e séria, os seus súditos não poderiam desejar melhor condição, e, para os tornar 
perfeitamente felizes, somente quer ser amado”, [“Enfin, Dieu étant en même temps le plus juste et le plus 
débonnaire des monarques, et ne demandant que la bonne volonté, pourvu qu’elle soit sincère et sérieuse, ses 
sujets ne sauraient souhaiter une meilleure condition, et pour les rendre parfaitement heureux, il veut seulement 
qu’on l’aime”], Cf. LEIBNIZ, Gottfried Wilhelm. Discours de Métaphysique. Paris: Vrin, 1984. p. 75. 
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A C Ó R D Ã O  

Vistos, relatados e discutidos os autos.  

Acordam os os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara 

Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em não conhecer do 

apelo do assistente da acusação fulcrado na alínea ‘a’ do art. 593, III, do CPP e em 

negar provimento ao mesmo apelo baseado nas alíneas ‘b’ e ‘d’ daquele dispositivo. 

 

Custas na forma da lei. 

Participaram do julgamento, além do signatário, os eminentes 

Senhores Des. Marco Antônio Ribeiro de Oliveira (Presidente e Revisor) e Des. José 

Antônio Hirt Preiss. 

 

Porto Alegre, 11 de novembro de 2009. 

 
 
 

DES. MANUEL JOSÉ MARTINEZ LUCAS,  
Relator. 

 

R E L A T Ó R I O  

DES. MANUEL JOSÉ MARTINEZ LUCAS (RELATOR) 

Na Comarca de Viamão, IARA MARQUES BARCELOS e LEANDRO 

DA ROCHA ALMEIDA foram denunciados como incursos nas sanções do art. 121, 

§2º, incisos I e IV do CP. 

A peça acusatória, recebida em 12/08/2003 (fl. 03), é do seguinte teor: 

“No dia 1° de julho de 2003, por volta das 21 horas, na Rua Nossa 

Senhora dos Navegantes, n° 940, na localidade de Itapuã, em Viamão, os 

denunciados Leandro da Rocha Almeida e a Marques Barcelos, em acordo de 

vontades e conjunção de esforços entre si e com pelo menos um Indivíduo 

identificado apenas como “Pitoco”, mediante disparos com arma de fogo (não 

apreendida), mataram a vitima Ercy da Silva Cardoso, causando-lhe as lesões 
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somáticas descritas no auto de necropsia das fls. 144/145, que descreve como 

causa mortis hemorragia interna consecutiva à ruptura de vasos cervicais e 

contusão e lesão bulbo-pontina. 

“A denunciada lara Marques Barcelos, embora casada, mantinha 

relacionamento amoroso com a vítima. Esta, por sua vez, reIacionava-se 

sexualmente com outras mulheres. Inconformada e movida por desarrazoado 

sentimento de ciúmes, a denunciada lara contratou a morte da vítima com o co-

denunciado Leandro da Rocha Akneida, prometendo, como recompensa, a 

importância de R$ 20.000 (vinte mil reais). O denunciado Leandro, então, dando 

continuidade ao plano delituoso, manteve contato com um indivíduo conhecido como 

“Pitoco”, passando para ele os horários e costumes da vítima e combinando a 

consumação do delito, mediante a promessa de pagamento da impo de R$ 1.000,00 

(mil reais). 

“Por ocasião do fato, o denunciado Leandro, previamente acertado com 

a comparsa facilitou o ingresso de “Pitoco” na propriedade da vítima, impedindo, 

com isso, qualquer reação dos cachorros que guarneciam o local. No interior da 

residência, com o denunciado Leandro previamente acertado, direta e indiretamente, 

para a prática delituosa, prestando auxílio moral e material ao comparsa “Pitoco”, 

propiciou que este se aproximasse do local em que a vítima estava sentada, e, de 

inopino, desferisse disparos ela, provocando-lhe a morte. 

“O delito foi praticado mediante promessa de recompensa, tendo os 

executores da ação delituosa utilizado recurso que impossibilitou a defesa da vitima, 

uma vez os disparos foram efetuados quando ela, sem qualquer possibilidade 

reação ou fuga, se encontrava distraída, sentada no interior da propriedade em que 

residia”. 

Encerrada a instrução, sobreveio sentença, publicada em 28/06/2004, 

pronunciando IARA MARQUES BARCELOS e LEANDRO DA ROCHA ALMEIDA 

como incursos nas sanções do art. 121, §2º, incisos I e IV do CP. 

 Houve cisão do feito em relação da ré IARA MARQUES BARCELOS 

(fl. 702), em razão do recurso em sentido estrito interposto contra a sentença de 

pronúncia, enquanto esta transitou em julgado em relação ao co-réu. 

Posteriormente, a defesa desistiu desse recurso. 
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Ofertado o libelo-crime acusatório (fls. 728/730), bem como a 

contrariedade (fls. 740/741), foi designada a sessão de julgamento. 

Nessa, o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri, em conformidade com a 

decisão do Conselho de Sentença, que acatou a tese da negativa de autoria, 

declarou absolvida IARA MARQUES BARCELOS. 

O Ministério Público apelou (fls. 1029/1036), sustentando nulidade 

posterior à pronúncia, vez que um dos sete jurados era suspeito, comprometendo a 

imparcialidade do julgamento. Postulou, por isso, a submissão da ré a novo 

julgamento. 

Em contra-razões (fls. 1154/1169), a defesa manifestou-se pela 

manutenção da decisão. 

Tendo também a assistência da acusação interposto apelação, no 

prazo do art. 600, §4º, do CPP, apresentou razões recursais (fls. 1187/1232), 

sustentando, em síntese, a nulidade do feito, pela falta de  imparcialidade do sétimo 

jurado,  e a falsidade da carta psicografada, utilizada em plenário.  Requereu 

provimento, com a realização de novo júri. 

Em contra-razões (fls. 1276/1292),  manifestou-se igualmente pelo 

improvimento desse apelo.  

Vieram os autos a este Tribunal. 

Nesta instância, o parecer da Dra. Procuradora de Justiça Irene Soares 

Quadros é pelo provimento dos apelos interpostos pelo Ministério Público e pela 

assistência de acusação. 

Em sessão de julgamento datada de 27.6.2007, a 1ª Câmara Criminal 

desta Corte proferiu a seguinte decisão: “POR MAIORIA, DERAM PROVIMENTO 

AO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA DECLARAR A NULIDADE DO 

JULGAMENTO, PELA OCORRÊNCIA DE NULIDADE ABSOLUTA, COM 

FUNDAMENTO NO ART. 564, INC. II, DO CPP, VENCIDO O RELATOR 

ORIGINÁRIO, QUE NEGAVA PROVIMENTO AO MESMO. PREJUDICADA A 

ANÁLISE DO APELO DA ASSISTÊNCIA DA ACUSAÇÃO. REDATOR PARA O 

ACÓRDÃO O DES. MARCEL ESQUIVEL HOPPE.” 

Ante tal julgamento, IARA MARQUES BARCELOS apresentou 

embargos infringentes (fls. 1332/1340), que foram apreciados e acolhidos pelo 1º 
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Grupo Criminal deste Tribunal em sessão datada de 03.4.2009, afastando a nulidade 

arguida pela acusação, motivo pelo qual os autos retornaram a este Relator para, 

superada a preliminar de nulidade, conhecer-se do restante do apelo apresentado 

pela assistência à acusação. 

É o relatório. 

V O T O S  

DES. MANUEL JOSÉ MARTINEZ LUCAS (RELATOR) 

Diante da decisão tomada pelo 1º Grupo Criminal, no sentido de afastar 

a nulidade do julgamento arguida no apelo do Ministério Público e acolhida, por 

maioria, por esta 1ª Câmara Criminal, quando restei vencido, o que ensejou os 

embargos infringentes acolhidos por aquele órgão fracionário, passo agora ao 

exame da apelação do assistente da acusação fulcrado nas alíneas ‘b’ e ‘d’ do art. 

593, III, do estatuto processual penal, eis que, relativamente à alínea ‘a’ o recurso 

não é conhecido, como já ficou assentado no acórdão anterior, por se tratar de 

fundamento idêntico ao da inconformidade ministerial. 

 Passando ao exame dessa irresignação, verifica-se que o seu primeiro 

fundamento reside na alínea ‘b’ do art. 593, III, do Código de Processo Penal, ou 

seja, “quando for a sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão 

dos jurados”. 

É verdade que, como já ficou dito, não se encontra nas razões 

apelatórias uma só palavra a respeito dessa hipótese legal. 

Não obstante, desde longa data esta Câmara tem entendimento 

firmado no sentido de que, nos processos de competência do Tribunal do Júri, o 

apelo é conhecido nos termos em que foi interposto, independentemente do que 

consta das razões apresentadas, posição hoje confirmada pelo Supremo Tribunal 

Federal, através da Súmula 713. 

Assim, impõe-se um pronunciamento, por mais sucinto que seja, sobre 

a hipótese em tela. 

Ora, no caso presente, salta aos olhos que a sentença da MMª Juíza-

Presidenta do Tribunal do Júri, não poderia ser diferente da mera declaração de 

absolvição , diante da decisão dos jurados, que negaram a autoria ou a participação 



 
 
106 

da  apelante na morte da vítima, respondendo negativamente os quesitos de ns. 3 e 

4, pelo escore de 5 x 2. 

Em conclusão, sem necessidade de qualquer outra consideração, 

cumpre desprover o apelo interposto por esse fundamento. 

  Por derradeiro, analiso o apelo do assistente da acusação embasado 

na alínea ‘d’ do art. 593, III, do estatuto processual penal, isto é, sob a alegação de 

que a decisão absolutória da acusada é manifestamente contrária à prova dos autos. 

 Antes de mais nada, porém, fazem-se necessárias algumas 

considerações em torno da questão da carta psicografada supostamente enviada 

pela vítima ao marido da ré e que foi utilizada pela defesa em plenário de 

julgamento, a qual mereceu as maiores críticas do assistente, assim como da Dra. 

Procuradora de Justiça, que sustenta, inclusive, sua ilicitude como meio de prova. 

A matéria, naturalmente, é interessante, pitoresca e polêmica, mesmo 

porque refoge ao usual no quotidiano forense, ainda que não seja inédita, e envolve 

uma provável comunicação com o mundo dos mortos, com reflexos numa decisão 

judicial.  Tanto é assim que o tema ultrapassou os limites do universo judiciário e foi 

amplamente divulgado em jornais, em revistas de circulação nacional e em blogs da 

Internet, como demonstram os documentos de fls. 1.242 a 1.250 dos presentes 

autos. 

Desde logo, consigno que não vejo ilicitude no documento 

psicografado e, conseqüentemente, em sua utilização como meio de prova, não 

obstante o entendimento contrário do sempre respeitado Prof. Guilherme de Souza 

Nucci, em artigo transcrito integralmente no parecer da douta representante do 

Ministério Público. 

Na realidade, o art. 5º, VI, da Constituição Federal dispõe que “é 

inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício 

dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a 

suas liturgias”. 

A fé espírita, que se baseia, além de outros princípios e dogmas, na 

comunicação entre o mundo terreno e o mundo dos espíritos desencarnados, na 

linguagem daqueles que a professam, é tão respeitável quanto qualquer outra e se 

enquadra, como todas as demais crenças, na liberdade religiosa contemplada 

naquele dispositivo constitucional. 
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Só por isso, tenho que a elaboração de uma carta supostamente ditada 

por um espírito e grafada por um médium não fere qualquer preceito legal.  Pelo 

contrário, encontra plena guarida na própria Carta Magna, não se podendo incluí-la 

entre as provas obtidas por meios ilícitos de que trata o art. 5º, LVI, da mesma Lei 

Maior. 

É evidente que a verdade da origem e do conteúdo de uma carta 

psicografada será apreciada de acordo com a convicção religiosa ou mesmo 

científica de cada um.  Mas jamais tal documento, com a vênia dos que pensam 

diferentemente, poderá ser tachado de ilegal ou de ilegítimo. 

Afastada a possível ilicitude do documento como meio de prova, que 

poderia efetivamente acarretar a desconstituição do julgamento, a questão, ao 

menos do ponto de vista jurídico, perde o interesse, ainda que compreensível que 

sua utilização em plenário, máxime diante da decisão absolutória, chame tanta 

atenção da mídia e do público leigo em geral. 

  Ocorre que, como é curial, os jurados, investidos temporariamente da 

função de magistrados no Tribunal do Júri, julgam por íntima convicção, deixando de 

fundamentar os votos que proferem, o que decorre de sua própria condição de 

juízes leigos e da própria sistemática do Júri Popular. 

Sendo assim, não se pode sequer saber se, no caso vertente, a 

referida carta psicografada teve peso na decisão do Conselho de Sentença, ainda 

que tenha sido tão explorada pela defesa, como afirma a assistência da acusação 

em suas razões recursais.  Em outras palavras, não se sabe se, na ausência do 

documento em questão, o veredicto não teria sido o mesmo, com base nas outras 

provas produzidas nos autos e nos debates realizados em plenário. 

Aliás, é possível  -  e não só possível, mas conveniente, como recurso 

teorético  -  abstrair a tal carta psicografada e examinar o restante da prova carreada 

aos autos, para concluir se a decisão dos juízes leigos foi efetivamente contrária, de 

modo manifesto, à prova dos autos, como sustenta o apelante. 

A esse respeito, não custa referir, de início, que, consoante se diz e se 

repete de forma até enfadonha, só tem cabimento a desconstituição do julgamento 

pelo Tribunal do Júri por esse fundamento, quando a decisão dos jurados é 

inteiramente divorciada da prova dos autos, chegando às raias da arbitrariedade.  A 

contrario sensu, havendo nos autos qualquer adminículo probatório que respalde 
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aquela decisão, é impositiva a manutenção do veredicto, o que é corolário do 

preceito constitucional que consagra a soberania do Júri Popular. 

In casu, a participação da apelada na morte da vítima, como mandante 

e patrocinadora dessa empreitada criminosa, é relatada pelo co-réu Leandro da 

Rocha Almeida, em suas declarações perante a autoridade policial, quando aquele 

confessa a prática do homicídio, narrando que a ré Iara lhe teria prometido a 

importância de R$ 20.000,00 para dar um corretivo na vítima e que, se esta viesse a 

morrer, não seria má idéia, tudo em razão de ciúmes decorrentes de um antigo 

relacionamento amoroso que mantivera com a vítima.  Posteriormente, em juízo,  

Leandro mantém a acusação contra Iara, mas nega a prática do crime, alegando 

que ela manteve contato direto com o indivíduo conhecido como Pitoco, que teria 

sido o executor.  Por fim, em plenário de julgamento, Leandro nega tudo, inclusive 

qualquer participação da ré Iara no fato descrito na denúncia. 

Ainda que persista a dúvida, especialmente diante da acusação inicial, 

formulada no calor dos acontecimentos, a verdade é que não se pode considerar tão 

inconstantes declarações como prova cabal de que a acusada encomendou a morte 

da vítima. 

Quanto ao restante da prova oral coletada, foi denodadamente 

revolvida nas longas razões apelatórias, o que, por si só, enseja os maiores 

encômios ao ilustre procurador do assistente da acusação. 

Apesar disso, só se pode apontar a autoria fazendo-se o cotejo entre 

os depoimentos, as deduções e as ilações que foram feitas pelo nobre causídico.  

Em sede de apelação, porém, tratando-se de processo da competência do Tribunal 

do Júri, esse trabalho investigativo não tem cabimento, justamente porque, como já 

ficou dito, apenas quando inteiramente aberrante da prova dos autos a decisão dos 

jurados pode ser desconstituído o julgamento. 

Ora, a  leitura dos depoimentos transcritos nas próprias razões 

recursais deixa claro que a decisão absolutória não contrariou de forma manifesta, 

isto é, evidente ou gritante, aquele conjunto probatório. 

Com efeito, ainda que se possa pinçar, aqui e ali, nos depoimentos 

colhidos, alguma palavra comprometedora, a realidade é que nenhuma das 

inúmeras testemunhas inquiridas relata ter visto a negociação entre os acusados, ter 

ouvido da boca de algum deles o relato dos fatos, ter presenciado algum gesto ou 
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movimento que possa efetivamente apontar a acusada como co-autora do 

homicídio.  Salvo a testemunha Osmar Brack, que afirma ter ouvido a narrativa do 

próprio Leandro, quando ambos se encontravam detidos na Delegacia de Polícia, 

depoimento que, por isso mesmo, não merece maior crédito. 

Em resumo, ainda que existam nos autos elementos que embasam a 

acusação contra a apelada e que podem constituir uma versão contra ela, não há 

como deixar de reconhecer que tais elementos são frágeis e se contrapõem a outros 

tantos elementos que consubstanciam uma outra versão, esta inteiramente favorável 

à acusada. 

Nesse caso, havendo duas versões a respeito dos fatos, é descabida a 

desconstituição do julgamento pelo Tribunal do Júri, consoante remansosa e pacífica 

jurisprudência, prevalecendo o veredicto proferido pelos juízes leigos, o que decorre 

de preceito constitucional, insculpido no art. 5º, XXXVIII, da Carta Magna. 

Antes de concluir, não posso deixar de fazer uma breve referência à 

circunstância de que o co-réu Leandro, julgado anteriormente, em razão da cisão 

processual, restou condenado por homicídio qualificado pelo motivo torpe, tendo os 

jurados, naquela ocasião, reconhecido, pelo escore de 6 x 1, que o réu “praticou o 

crime mediante promessa de pagamento efetuada pela co-ré Iara Marques Barcelos” 

(fl. 814). 

Inegável se mostra a contradição entre as duas decisões, sendo que o 

veredicto condenatório de Leandro foi confirmado neste grau de jurisdição e 

transitou em julgado. 

Tal circunstância, porém, tendo havido a referida cisão processual, não 

impede a decisão absolutória da ora apelada, nem impõe, por si só, a submissão da 

ré a novo julgamento, pois, se isso fosse feito, a decisão proferida nesta instância já 

significaria uma antecipada condenação da acusada. 

Nesse caso, a meu sentir, resta apenas à defesa de Leandro buscar 

obter, através dos meios cabíveis, uma alteração da situação, com a exclusão da 

circunstância qualificadora do motivo torpe, então reconhecida pelo Conselho de 

Sentença. 

Em face do exposto, NÃO CONHEÇO do apelo do assistente da 

acusação fulcrado na alínea ‘a’ do art. 593, III, do Código de Processo Penal e 
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NEGO PROVIMENTO ao mesmo apelo baseado nas alíneas ‘b’ e ‘d’ daquele 

dispositivo. 

É o voto. 

DES. MARCO ANTÔNIO RIBEIRO DE OLIVEIRA (PRESIDENTE E REVISOR) - De 

acordo com o(a) Relator(a). 

DES. JOSÉ ANTÔNIO HIRT PREISS - De acordo com o(a) Relator(a). 

 
DES. MARCO ANTÔNIO RIBEIRO DE OLIVEIRA - Presidente - Apelação Crime Nº 

70016184012, Comarca de Viamão: "NÃO CONHECERAM DO APELO DO 

ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO FULCRADO NA ALÍNEA ‘A’ DO ART. 593, III, DO 

CPP E NEGARAM PROVIMENTO AO MESMO APELO BASEADO NAS ALÍNEAS 

‘B’ E ‘D’ DAQUELE DISPOSITIVO. UNÂNIME” 

 
 
Julgador(a) de 1º Grau: JAQUELINE HOFLER 
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APÊNDICE 

Apêndice A – Tópico-Guia 

 
1. Qual o grau de importância que o senhor atribui à perícia técnica no processo judicial? 

 

2. Em caso, contudo, de carência do arsenal probatório, o senhor acha que o juiz poderia 

aceitar provas inominadas no processo penal?  

 

3. Considerando o livre convencimento motivado do julgador em aceitar ou recusar o 

conjunto probatório constante dos autos, até que ponto o senhor aceitaria fatos religiosos 

como prova judicial? 

 

4. Provas mediúnicas poderiam prejudicar ou auxiliar a função jurisdicional?  

 

5. Quanto à perícia grafotécnica, em que medida o senhor atribui validade ao laudo pericial 

que comprova a autenticidade da assinatura do de cujos no caso das cartas psicografadas?   

 

6. Há algo mais que o senhor gostaria de dizer? 
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Apêndice B – Degravação do áudio das Entrevistas206 

 

ENTREVISTA 1 

 

Entrevistador: Qual o grau de importância que o senhor atribui à perícia técnica no processo 

judicial? 

 

Magistrado 1: Veja bem, (+) a perícia técnica é valiosa, embora em alguns casos seja 

prescindível. Quer ver um exemplo? (+)(+) No caso de crime de atentado violento ao pudor. É 

o tipo de crime que prescinde de perícia, porque esse tipo de crime dificilmente deixa 

vestígios. Eu diria também que não há prevalência desta sobre as demais. Por quê? Porque 

não há hierarquia entre as provas. Não há uma prova melhor e nem mais forte do que outras, 

porque todas estão em um mesmo nível hi-e-rár-qui-co. Todas elas têm o escopo de formar a 

convicção do julgador.   

 

Entrevistador: O senhor acha que o juiz poderia aceitar provas inominadas no processo 

penal? Quer dizer, o juiz pode aceitar espécies de provas que não estejam previstas no texto 

legal? 

 

Magistrado 1: No processo penal só há restrição de provas no concernente ao estado das 

pessoas, que se rege pelas normas do direito civil – o que, aliás, está previsto no artigo 155 do 

Código de Processo Penal. Assim, uma coisa é o juiz utilizar-se daquela prova para formar o 

                                                
206 MARCUSCHI, Luiz Antônio. Análise da Conversação. 6ª.ed. São Paulo: Ática, 2007, p. 9, lembra o 
seguinte: “Já que a AC procede com base em material empírico reproduzindo conversações reais e considera 
detalhes não apenas verbais, mas entonacionais, paralinguísticos e outros, algumas informações adicionais, 
quando as houver, devem aparecer na transcrição, uma vez constatada sua relevância”, tais como: 
a) Para a transcrição de falas simultâneas utiliza-se o sinal de colchetes duplos [[. 
b) Para a sobreposição de vozes aplica-se o sinal de colchetes simples [. 
c) Para sobreposições localizadas usa-se um colchete abrindo e outro fechando []. 
d) Cada 0.5 segundo será representado por um sinal de mais entre parênteses (+), sendo, contudo, além de 1.5 
segundo, indicar-se-á o tempo (1.9), (2.3).  
e) Expressões incompreensíveis serão assinaladas assim: (incompreensível).   
f) Havendo truncamentos bruscos, ter-se-á uma barra /. 
g) As palavras ditas com ênfases serão escritas com MAIÚSCULAS. 
h) O alongamento de vogal será indicado com dois pontos simples : ou duplo ::, dependendo da duração. 
i) Os comentários do analista serão feitos entre parênteses duplos ((ri, baixa o tom de voz, tossindo, fala 
nervosamente, gesticula pedindo a palavra)). 
j) Em caso de silabação da palavra utiliza-se hifens “não a-guen-to mais” 
k) eh, ah, oh, ih::, mhm, ahã.  
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seu convencimento, outra muito diferente é ele rejeitar uma prova. Quer dizer, eu não sei se 

esse rejeitar aqui  

Entrevistador:    [   No caso, é aceitar mesmo. 

 

Magistrado 1: Aceitar como? / 

 

Entrevistador: Aceitar no sentido de admitir uma prova inominada como meio de auxiliar o 

convencimento do magistrado.  

 

Magistrado 1: TODA prova pode ser aceita, desde que não contrária à lei, ou seja, prova 

ilícita. O texto legal não prevê es-pe-ci-fi-ca-men-te todas as provas pericial, testemunhal e 

documental, porque o rol não é taxativo. Ma:s, eu já sei onde você está querendo chegar...  

 

Entrevistador: Ah, já? ((ri)). (+) O senhor admitiria fatos religiosos como prova judicial? 

 

Magistrado 1: Bem, aí::. EU, (+) (+) EU pessoalmente tenho convicções que, muito embora 

de formação católica, eu tenho convicções de ordem espiritualista. EU, pessoalmente ((baixa 

o tom de voz)). Mas, entendo que não se deve misturar religião com Direito. Religião e 

ciência são coisas distintas.  

 

Entrevistador: Mas, e as chamadas ciências da religião? Não haveria elementos racionais na 

religião? 

 

Magistrado 1: Religião obedece a dogmas, princípios e, de nenhuma forma, coincide com os 

princípios gerais da ciência do direito. MUITO EMBORA eu admita fenômenos extra-

sensoriais, eu não julgaria com base, APENAS, numa prova de cunho espiritualista. Não 

julgaria! (+) Porque eu tenho esse entendimento, de que não pode religião se imiscuir na 

ciência do direito, nem vice-versa.  

 

Entrevistador: (1.7) O senhor acha mesmo que o juiz faz ciência?  
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Magistrado 1: O que eu quero dizer é que, assim como o direito não pode inibir práticas 

religiosas, etc. etc., também o religioso não pode se imiscuir no exercício do direito...  

  

Entrevistador: Certo, mas tendo em vista que as provas não têm caráter vinculante no 

processo penal, em que medida o senhor acha que as provas mediúnicas poderiam prejudicar 

ou auxiliar a função jurisdicional?  

 

Magistrado 1: É, realmente o juiz não fica preso a determinada prova. Mas, eu acho que ela 

nem prejudica, nem facilita. Porque, como eu disse antes, ela não deve interferir. Então, ela 

não prejudica, nem facilita, e nem nada.  

 

Entrevistador: No caso das cartas psicografadas, portanto, o senhor seria capaz de negar 

validade ao laudo da perícia grafotécnica que viesse a comprovar a autenticidade da assinatura 

do de cujos? 

 

Magistrado 1: Bem, (+) (+) isso aí é a coisa mais delicada que você tá colocando na sua 

pesquisa. Eu admito que haja essa possibilidade de cartas psicografadas, como CIDADÃ, e 

não como magistrada. Pra quem não admite, não acredita – porque religião é crença – que 

existe uma vida espiritual, que seja possível a comunicação dos mortos com os vivos (o que é 

uma maioria considerável), como fazer com que essas pessoas, no exercício da magistratura, 

admitam essas cartas psicografadas? Porque assim,  quando uma pessoa se serve dessa prova, 

é porque, na verdade, ela não tem, ela não tem uma prova melhor. Então, o que é que faz? Ela 

recorre a esse expediente, esse mecanismo de se valer de um médium para conseguir essa 

prova. E eu acho que isso aí... (+) (+) (+) Só com essa prova, não é possível. Eu não 

condenaria uma pessoa com base só nisso. Por quê? Porque é o tipo de coisa sujeita, muito 

sujeita a fraudes. A questão da perícia grafotécnica também não é uma coisa extremamente 

segura, porque passa por um elemento humano e o elemento humano é falho. De outra parte, 

seria deixar nas mãos tanto do médium, quanto do perito, o poder de decidir. Então, tudo isso 

pode ser considerado, mas de forma re-la-ti-vi-za-da. Se eu me deparo com um processo, onde 

a única prova seja uma carta psicografada da vítima, dizendo que quem a matou foi fulano de 

tal, eu não condenaria a pessoa só com base nessa prova. Muito embora eu admita que seja 

possível, não tenho certeza. E pra condenar, não basta indícios, tem que se ter a certeza. 

Entendeu?   
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Entrevistador: Entendi. Mas, o que é mais interessante é que, os casos de cartas psicografadas 

perante dos tribunais foram todos em benefício do acusado, e não para acusar. 

 

Magistrado 1: Eu não sabia desse dado / ((fala espantadamente)) 

 

Entrevistador: Pois é, (+) esse é um dado importante, porque as cartas vieram para inocentar e 

não pra condenar   

Magistrado 1: [ A:h, aí já facilita as coisas. Porque, se pra você condenar, você precisa ter 

uma prova segura, irrecusável, da resposabilidade do acusado, pra inocentar não precisa dessa 

certeza, basta a dúvida: (+) in dubio pro reo! Então essa prova vem fortalecer o princípio do 

in dubio pro reo, não é? 

 

Entrevistador: Provavelmente.  

 

Magistrado 1: Ago:ra, eu não sabia disso. Isso dá um certo conforto ao magistrado... 

 

Entrevistador: Por revelar a verdade real, tão buscada no processo penal... 

 

Magistrado 1: É, dá um certo conforto ((ri satisfeito)). 

 

Entrevistador: De consciência... 
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ENTREVISTA 2 

 

Entrevistador: Desembargador, qual o grau de importância que o senhor atribui à perícia 

técnica no processo judicial? 

 

Magistrado 2: A perícia técnica é UM dos elementos de prova que a gente tem no processo 

penal, para comprovar ali a materialidade do delito. Mas, você veja que essa perícia pode ser 

verdadeira e pode ser falsa, o que a torna um tanto quanto duvidosa.  

 

Entrevistador: Em caso de dúvida ou de carência mesmo de provas, o senhor acha que o juiz 

poderia aceitar provas inominadas no processo penal?  

 

Magistrado 2: (+) (+) Como seriam essas provas inominadas? 

 

Entrevistador: Seriam aquelas que não estão arroladas no texto legal.  

 

Magistrado 2: Bem, você faz a pergunta e eu volto à pergunta, já imaginando o que é que 

você quer...  

 

Entrevistador: Então, a gente adianta e o senhor responde duas perguntas cumuladas: O 

senhor acha que o juiz pode aceitar fatos religiosos como prova judicial? 

 

Magistrado 2: Não, não / Aí já existiria um (+) desajuste mental, não é mesmo? Se o acusado 

se utilizasse de argumentos religiosos para se livrar do crime, eu duvidaria de sua sanidade 

mental. Por ocasião do interrogatório, aliás, o juiz, que não é psiquiatra, nem psicólogo, vai 

sentir a nor-ma-li-da-de ou a-nor-ma-li-da-de do cidadão que está sendo interrogado. Num 

caso desse tipo, o próprio código de processo penal manda suspender o processo. 

  

Entrevistador: O senhor acha então que fatos religiosos, como as provas mediúnicas, não 

deveriam influenciar a função jurisdicional.  

 

Magistrado 2: É / porque eu parto daquela linha do quadradismo. Não existe este tipo de 

prova. Aliás, não é que não exista, existe. Mas, quem é que vai admitir isso em processo 
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penal? Até então é o tipo de prova que não está previsto na legislação. (+) (+) Os filósofos do 

direito podem até contemplar uma possibilidade de se admitir... 

 

Entrevistador: Então, quer dizer que, embora o senhor ainda não admita, por carência de 

previsão legal, a aceitação já existiria no plano das possibilidades?  

  

Magistrado 2: Em processo penal, TODO tipo de prova é possível, TODO tipo de prova. Mas, 

não é uma única prova que vai definir 

Entrevistador:                                   [ Mas, sim, um conjunto... 

 

Magistrado 2: I::sso (+) isso mesmo (+) é no conjunto de provas, que se vai chegar ao 

convencimento. 

   

Entrevistador: Dentro de um contexto probatório que apontasse para um mesmo sentido, o 

senhor mandaria fazer perícia grafotécnica em cartas psicografadas?   

 

Magistrado 2: Bem, (+) essa tua tese tá partindo aí de uma... (+) (+) Eu não sei se ela seria aí 

um avanço ou então só uma provocação ((ri)). Eu acho que só uma provocação ((fala 

ironicamente)). Porque veja, o que é que vai acontecer? Esse tipo de prova, esse tipo de 

depoimento do Além, de uma crença, a crença espírita, onde se acredita na psicografia, exige 

que você entre numa linha, a linha da doutrina espiritual, para saber o mecanismo de 

materialização da entidade, da seriedade daquele médium e da instrumentalização da prova. 

(+) Admita, então, o seguinte: (+) (+) (+) Vamos fazer uma prova, agora, porque a prova 

técnica chegou ao local, mas não conseguiu a autoria, então a mãe ou o pai da vitima, 

acreditando na linha espiritual, vai até a um centro espírita, leva um retrato dele, conta o fato e 

pede lá ao médium para  

Entrevistador:                [ revelar a verdade real. 

 

Magistrado 2: Não é interessante? Daí vem aquele movimento da escrita, que eu acho 

interessante aquilo, e no final ele assina. Bem, vamos levar isso agora para um perito e fazer 

um estudo GRAFOTÉCNICO dessa manifestação: uma terceira pessoa dizendo que é aquela 
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pessoa que não existe mais... Como é que vai ficar isso? (+) (+) Veja que você está fazendo 

um estudo nessa linha filosófico-científica da prova no processo penal, e provocando outros 

tipos de provas possíveis. O:: processo penal permite, desde que se chegue à verdade, mas 

essa prova SOZINHA pode chegar à verdade? 

Entrevistador:                                                [ Talvez, mas eu acho arriscado. 

 

Magistrado 2:  É, SE ela estiver dentro de um contexto de provas, eu a admitiria como mais 

um elemento probatório, (+) no qual eu me apoiaria para decidir. Mas, ela SOZINHA não 

seria suficiente. Isso é o que eu penso, mas como é que está aí o placar no Tribunal? 
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ENTREVISTA 3 

 
Entrevistador: A primeira pergunta, desembargador, seria: qual o grau de importância que o 

senhor atribui à perícia técnica no processo judicial? 

 

Magistrado 3: É, você sabe que não há hierarquia entre as provas, não é isso? Então, a gente 

vai dar a importância a cada uma das provas, olhando o contexto. (+) Justamente porque não 

há uma hi-e-rar-qui-a, é que TODA prova deve ser relativizada. O juiz não está adstrito a 

seguir nenhuma prova. Mas, EVIDENTEMENTE, a prova pericial, por conta de que ela é 

produzida por experts naquele assunto (+) (+) então eu acho que é uma prova, vamos dizer 

assim, que é mais BLINDADA do que uma prova testemunhal, (+) onde, além dos problemas 

subjetivos, há o problema da percepção: nem sempre aquilo que pode ser percebido pela 

testemunha, realmente se passa daquela maneira. Então, eu acho que por conta desse viés 

mais técnico, trata-se de uma prova que a gente deve considerar com bastante atenção. 

 

Entrevistador: Mas, no caso de inexistência até mesmo de uma prova testemunhal, o que fazer 

desembargador? O senhor (+) admitiria provas inominadas no processo penal, considerando o 

princípio da liberdade probatória?  

 

Magistrado 3: Acho... (1.8) acho que sim. Eu acho que, PRINCIPALMENTE NO 

PROCESSO PENAL, há uma busca pela verdade real. Então, nessa busca pela verdade real, o 

juiz pode, sim, ser mais participativo. 

 

Entrevistador: Então, o senhor acha que o juiz teria a permissão de aceitar fatos religiosos 

como prova judicial? 

 

Magistrado 3: O que, (+) o que é que você quer dizer por fato religioso? Alguma coisa 

sobrenatural que não pode ser provado?  

 

Entrevistador: Não, algo real, cuja veracidade pode vir a ser cientificamente provada. 

  

Magistrado 3: É, (+) (+) porque se você não tem uma mane::ira científica através da qual 

você possa demonstrar aquilo, como é que eu vou motivar a aceitação de uma prova, se eu 
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não tenho nem como argumentar isso? Há um problema de CONSISTÊNCIA da prova em si 

mesma, quer dizer, se eu tenho uma prova que apenas está dentro do meu imaginário e eu não 

consigo demonstrar que ela tenha um mínimo de cientificidade, fica difícil.  

 

Entrevistador: E a perícia grafotécnica, como o senhor avalia?  

 

Magistrado 3: Olhe / eu não levaria em consideração ((fala nervosamente)). Eu não mandaria 

fazer exame em uma carta psicografada. É o caso de Chico Xavier, né? Eu acrescentaria que, 

se um conjunto de provas me levasse para um determinado sentido e tivesse uma outra prova 

dessas, (+) alguma psicografia, dizendo que o camarada é inocente, ela não seria capaz de 

causar em mim qualquer dúvida.  
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ENTREVISTA 4  

 
Entrevistador: Qual o grau de importância que o senhor atribui à perícia técnica no processo 

penal? 

 

Magistrado 4: Eu atribuo um alto grau de importância à perícia técnica, e:mbora saiba que 

não há hierarquia entre as provas. Isso porque:, (+) só o fato de haver técnica, já a diferencia 

de uma mera opinião sobre o fato, como é o caso das testemunhas.  

 

Entrevistador: Mas, em não havendo sequer uma dessas opiniões testemunhais, o senhor 

admitiria provas inominadas em nome na verdade real?  

 

Magistrado 4: Não / Eu acho que, apesar da liberdade probatória do julgador (+) na busca 

pela verdade real (+) (+) essa liberdade encontra LIMITES LEGAIS, razão pela qual eu só 

admitiria provas que estivessem previstas no direito positivo. 

 

Entrevistador: Desembargador, considerando a realização de uma perícia grafotécnica que 

viesse a comprovar a autenticidade da assinatura do de cujos pela confrontação dela com a 

assinatura constante do documento de identidade de quando a vítima estava encarnada, em 

que medida o senhor atribuiria validade a essa prova técnica que, como o senhor disse, possui 

tão alta relevância, por não se tratar de mera opinião testemunhal?   

 

Magistrado 4: Eu acho, (+) que essas cartas podem vir para o BEM e para o MAL. E talvez 

por isso (+) ainda não estejam arroladas no texto legal. Eu conheço o espiritismo, minha 

família é espírita, embora eu não seja, (+) mas sei que, tanto é possível haver Espíritos amigos 

que nos influenciam para o bem, quanto é possível haver também Espíritos obssessores, que 

muitas vezes nos querem fazer o mal. Você já pensou se um Espírito obssessor viesse dar uma 

comunicação, dizendo que uma pessoa inocente é culpada, só porque ele não gosta dela? Este 

é o maior problema que eu vejo. 

 

Entrevistador: É / (+) (+) o senhor tem razão. Não basta a AUTENTICIDADE da assinatura, 

mas o CONTEÚDO dela. O senhor sabe que:, nos casos em que cartas psicografadas foram 
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aceitas perante os Tribunais, elas só influenciaram no sentido de absolver o réu inocente e 

nunca para condená-lo.  

 

Magistrado 4: Seja como for, embora acredite na existência de fatos extra-corpóreos, não 

consigo ver como o juiz pode se valer de provas que não estejam previstas na lei. 

 

Entrevistador: Para o senhor, o código de processo penal é taxativo. 

 

Magistrado 4: Sim, taxativo. 
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ENTREVISTA 5 

 
Entrevistador: Qual o grau de importância que o senhor atribui à perícia técnica no processo 

penal? 

 

Magistrado 5: (+) (+) Em termos de níveis de avaliação, de zero a dez? 

Entrevistador:                                                                                 [Mhm, pode ser]  

Magistrado 5: Seja como for, (+) eu a considero como sendo uma prova BASTANTE 

importante, já ela tem uma grande prevalência sobre as demais provas. A prova técnica 

merece uma atenção bastante especial ((fala pausadamente)).  

 

Entrevistador: Admitindo, contudo, um caso de carência de provas, o senhor se serviria de 

provas inominadas para embasar a decisão?  

 

Magistrado 5: Eu acho que é possível a admissibilidade, desde que essas provas inominadas 

venham a ser examinadas num con-tex-to e operando um reforço no entendimento já 

consubstanciado por ou-tras provas. Eu acho que, dentro de uma visão mais moderna do 

direito penal, EU vejo como completamente admissível.  

 

Entrevistador: Fatos religiosos poderiam ser levados em consideração também como prova 

judicial? 

 

Magistrado 5: Repito / desde que esses fatos religiosos sinalizem para o sentido indicado por 

todo um conjunto de provas convencionais colhidas, (+) não há nada a opor. Até porque, se 

você parte do pressuposto de que o direito é um fruto cultural, e a religião está dentro da 

cultura de um povo, então é perfeitamente admissível que o direito seja fruto de uma 

influência religiosa. AGORA: é de se admitir com uma certa cautela, com uma certa ressalva, 

mas eu não fecharia a porta para esse tipo de prova.  

 

Entrevistador: Ainda mais especificamente, o que o senhor pensa sobre as provas mediúnicas 

perante os Tribunais?  
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Magistrado 5: É / (+) realmente é preciso muito cuidado com esse tipo de prova. Eu insisto 

em dizer que, poderia auxiliar, mas é preciso ser encarada com toda a cautela e dentro de todo 

um contexto. (+)(+) Acontece que esses fatos não deixam de se prender a uma realidade 

sócio-cultural, histórica mesmo de nosso povo: no Brasil, nós temos uma variedade de 

religiões e essa influência me faria aceitar esse tipo de prova con-tex-tu-a-li-za-da-men-te.  

 

Entrevistador: O senhor acha que ela poderia prevalescer sobre outras provas colacionadas?  

 

Magistrado 5: Não / aí não! Ela nunca poderia prevalescer sobre uma prova convencional 

mais forte. Ela entraria sempre com uma certa relativização. Ma:s, a natureza mística do povo 

brasileiro e a junção das três raças nos faz aceitar isso aí. Então, hoje, a gente não pode 

descartar isso não. É interessante esse tema que você está levantando, sobretudo se você 

fizesse um aprofundamento no campo da história das ideias religiosas. 

Entrevistador:                                                                                       [ Não tenha dúvidas! 

Essa tendência alopoiética da sociedade brasileira é sempre um excelente pressuposto de 

investigação, porque parte de uma ideia surgida daquela realidade em que não há separação 

total entre as ordens sociais. (+)(+)(+) Apesar disso, há casos em que a ciência, por exemplo, 

domina sozinha. E, sobre esse assunto, eu gostaria de perguntar ao senhor o seguinte: o que o 

senhor acha da perícia grafotécnica que comprova que assinatura do <<de cujos>> é idêntica 

àquela de quando ele estava encarnado? A gente já vê aí que::, a ciência pode trazer o 

elemento racional à fé, que nos faz prescindir da própria fé...  

 

Magistrado 5: É interessante, embora seja uma decisão MUITO arriscada. Mas, como já 

disse, eu não descartaria a possibilidade não. Merece uma reflexão mais acurada, porque nós 

sabemos que há estelionatários que são verdadeiros gênios. (+)(+) Eu penso que a coisa fica 

mais fácil se estiver inserida num contexto, porque aí é mais difícil a prova passar, sem que 

sejam vistas as possíveis fraudes. 
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ENTREVISTA 6 

 
Entrevistador: Bem, Desembargador, a primeira pergunta seria: Qual o grau de importância 

que o senhor atribui (+) (+) à perícia técnica no processo judicial? 

 

Magistrado 6: Não obstante a lei afirmar que o magistrado não está restrito à perícia, quer 

queira ou quer não, é inegável que os laudos de avaliação trazem subsídios va-li-o-sís-si-mos 

para que o magistrado possa se posicionar. (+) Eu sempre me socorri aos laudos de 

psicólogos, psiquiatras, pedagogos, sociólogos, da perícia técnica em geral, para com isso 

fazer o devido ba-li-za-men-to. 

 

Entrevistador: O senhor acha que para um devido balizamento podem vir a ser aceitas provas, 

que não estejam previstas no rol do texto legal?  

 

Magistrado 6: Eu vou ser muito franco com você. Eu acho que o julgador não deve se 

entregar ao legalismo tecnicista. Veja bem: (+) a licitude da prova diz respeito ao meio, que se 

utiliza para alcançá-la e não o fato de ela não estar prevista em lei.  

 

Entrevistador: O senhor, então, admitiria fatos religiosos como prova judicial? 

 

Magistrado 6: Olhe, (+) eu me filio a uma linha de que o julgador deve sopesar tudo o que 

existe dentro do seu contexto social: os costumes, a religião, a ciência... 

Entrevistador:                                                                                     [  Se a ciência e a 

religião, por exemplo, devem ser sopesadas pelo julgador, o senhor se serviria de eventuais 

provas mediúnicas ou, neste caso específico, essas intervenções poderiam prejudicar a função 

jurisdicional?  

 

Magistrado 6: Olhe, eu lhe digo com toda franqueza e respeito que eu não vejo, de que 

maneira provas mediúnicas trariam elementos que viessem a prejudicar o posicionamento do 

julgador. Cabe, antes, ao juiz recepcionar ou rejeitar, mas prejudicar o seu exercício não. Ele 

pode apenas desconsiderar, por entender que naquele julgamento a prova não traz elementos 
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adequados à decisão. (+) (+) É como se fosse, grosso modo, a observação feita por uma 

testemunha, da qual o juiz pode ou não se valer.  

 

Entrevistador: O senhor acha, então, que se valeria de uma carta psicografada, que viesse 

acompanhada de um laudo grafotécnico, comprovando a autenticidade do documento?  

 

Magistrado 6: É claro / (+) porque ela viria a somar e não a subtrair. Então, desde que ela 

fosse analisada no conjunto de provas reunidas, eu não veria problema em admití-las, mesmo 

porque, o elemento científico presente na perícia grafotécnica ultrapassa o âmbito da fé 

irracional, de forma que elas seriam o próprio objeto de motivação do meu livre 

convencimento. 
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ENTREVISTA 7 

 

Entrevistador: Bem, doutor, qual o grau de importância que o senhor atribui à perícia técnica 

no processo judicial? 

 

Magistrado 7: Eu acho que a perícia normalmente é muito mal feita. Por haver certas lacunas 

que só o perito pode reparar, o resultado da interpretação de um laudo insuficiente não é capaz 

de ajudar muito o julgador. Por isso é que, na maioria das questões, a gente decide com a 

prova testemunhal. 

 

Entrevistador: E se a prova testemunhal mostrar-se também insuficiente, o senhor se serviria  

de provas inominadas em nome da verdade real?  

Magistrado 7:                                                 [Sim, me serviria. Eu acho que pode tudo, desde 

que lícito e que haja contraditório.  

 

Entrevistador: O senhor acha lícito admitir fatos religiosos como prova judicial? 

 

Magistrado 7: (1.6) Vamos dar um exemplo... 

 

Entrevistador:  As cartas psicografadas, por exemplo. 

Magistrado 7:                                           [Ah, sim!] Bem, eu tenho 22 anos de magistratura 

e nunca peguei um caso assim. Então, fica difícil eu responder se aceitaria (+) ou não. Mas eu 

acho que tudo é possível, desde que ela fosse analisada dentro de um conjunto probatório. Ela 

isoladamente não. Isso porque, se ela isoladamente não tem valor jurídico algum, quando ela é 

inserida no conjunto dos autos, ela passa a valorizar o sentido para onde o arsenal probatório 

aponta.  
 

Entrevistador: O senhor atribuiria eficácia à perícia grafotécnica no caso das cartas 

psicografadas? Ou, antes, seria ela sequer válida? 
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Magistrado 7: É sempre aquela mesma linha. (+) (+) De antemão eu digo, ela tem validade 

por si só, mas apenas daria eficácia dentro de um conjunto probatório. Como se trata de uma 

prova excepcional, você teria que compatibilizá-la com um conjunto que a fortalecesse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
129 

ENTREVISTA 8 

 

Entrevistador: Qual o grau de importância que o senhor atribui à perícia técnica no processo 

penal? 

 

Magistrado 8: A prova técnica é, no processo criminal, quando efetivamente realizada, 

fundamental para elucidação do caso concreto. Eu costumo dizer, (+) se nós efetivamente 

tivéssemos uma polícia científica aparelhada, o nosso trabalho aqui seria bem mais fácil. Mas, 

o que normalmente acontece é que, no mais das vezes, nós temos que concentrar a nossa 

decisão em cima de uma prova testemunhal, que nem sempre é confiável. 

 

Entrevistador: Em meio a essa desconfiança, o senhor acha que o juiz poderia aceitar provas 

inominadas como meio de trazer segurança à decisão?  

 

Magistrado 8: Na busca da verdade real, o magistrado deve buscar toda e qualquer prova de 

que ele possa dispor, até para garantir que ele não está penalizando um inocente, se ele opta 

pela condenação. 

 

Entrevistador: E quanto às cartas psicografadas, o senhor acha que elas poderiam ser tidas por 

provas judiciais? 

 

Magistrado 8: Há alguns anos aconteceu um caso desses através do médium Chico Xavier. 

(+) (+) (+) E a pessoa veio a ser absolvida. (+) O caso aconteceu em Goiânia, no Estado de 

Goiás e quem decidiu foi o juiz Orimar de Bastos, eu me recordo bem. 

Entrevistador:                                    [[I::sso, isso mesmo. Houve alguns casos desse tipo aí.  

Magistrado 8: Houve decisão do Tribunal do Júri?  

 

Entrevistador: Em quatro casos, a decisão ficou por conta dos juízes de fato. Mas, neste caso 

(+) ao qual o senhor se refere, o juiz entendeu, inicialmente, que o crime foi culposo e decidiu 

monocraticamente, com base na carta psicografada por Chico Xavier ditada pelo Espírito da 

vítima, cuja mensagem concordava com o depoimento do réu e o inocentava porque, segundo 

ele, o acusado não teve intenção de matá-lo, já que ambos brincavam com uma arma que 
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julgavam estar desmuniciada.  

 

Magistrado 8: Não obstante isso, a promotoria recorreu. 

 

Entrevistador: É, e com isso o processo seguiu a júri popular, que à luz da sentença e de uma 

carta escrita pelo pai da vítima, desistindo do processo, já que havia se convencido da 

inocência do réu, o absolveu. 

 

Magistrado 8: Veja, eu não acho que questões pertinentes à fé devam interferir na solução do 

processo. Mas, quanto à prova pericial, seja ela qual for, eu dou ou não dou credibilidade a 

ela. Então, eu acho que a carta psicografada nestas circunstâncias poderia me tornar mais 

brando, mas não posso dizer que a admitiria isoladamente, porque não basta a autenticidade 

dita por um perito, se eu não posso ter a certeza da idoneidade moral dele. Se, contudo, ela 

está dentro de um contexto probatório, sim. Aí eu daria credibilidade. 

 

Entrevistador: Perfeito. 

 

Magistrado 8: Dentro disso, ainda, a gente tem que verificar o seguinte: (+) cada pessoa, que 

presencia a prática de um determinado ato, tem uma visão diferente dele.  

 

Entrevistador: Há um subjetivismo quanto ao produto da percepção? 

 

Magistrado 8: Sim, há. Eu mesmo já tive oportunidade, diversas vezes, de tomar o 

depoimento de três ou quatro testemunhas de vista e constatar que nunca uma conta 

exatamente a mesma coisa das outras. 

Entrevistador:                           [ Muito embora o fato tenha sido o mesmo... 

 

Magistrado 8: O mesmo! / (+) (+) Agora se coloque na posição de julgador e imagine que 

provas outras venham me ajudar a encontrar a verdade de um fato real.  

 

Entrevistador: É, o abismo entre o real e o ideal se torna menor. 
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Magistrado 8: Até porque, rapaz, as pessoas não se encontram no mesmo plano. Então, é 

possível que uma veja, o que a outra não pôde ver.   

 

Entrevistador: “O ponto cego, o outro pode ver”, já diria o nosso grande Marcelo Neves. 

 

Magistrado 8: Pois bem, exatamente por isso, eu acho que esse meio de prova deveria ser 

levado em consideração como qualquer outro, desde que contextualizadamente,  no sentido de 

enriquecer e fortalecer a decisão.  
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ENTREVISTA 9 

 
Entrevistador: Qual o grau de importância que o senhor atribui à perícia técnica no processo 

judicial? 

 

Magistrado 9: O grau de importância? (+) (+) Eu acho im-por-tan-tís-si-mo, porque, como 

nós sabemos, no processo criminal, a prova testemunhal é muito falha. E a prova pericial, essa 

é de GRANDE valia, no meu entendimento. 

 

Entrevistador: Na falta de prova pericial ou testemunhal, o senhor se serviria de provas 

inominadas no processo penal?  

 

Magistrado 9: Eu sou contra as provas obtidas por meio ilegal...  

 

Entrevistador: Então, o senhor as admitiria.  

 

Magistrado 9: Não / 

 

Entrevistador: O que o senhor entende por ilegal? 

 

Magistrado 9: Ilegal eu vejo como tudo aquilo que vai de encontro ao direito.  

 

Entrevistador: E o senhor acha que o fato das provas serem inominadas elas são ilegais? Não 

haveria uma diferença entre o ilegal e o não-direito? 

 

Magistrado 9: O que eu quero dizer é que o rol pra mim é taxativo, se tiver uma previsão 

legal eu vou aceitar, porque se não você perde o controle. Eu tenho muito medo assim dessa 

história da tolerância, sem que haja uma previsão legal. 

 

Entrevistador: Creio então, desembargador, já saber previamente a resposta do senhor à 

próxima pergunta, mas mesmo assim irei pô-la: o senhor admitiria provas mediúnicas como 

prova judicial? 
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Magistrado 9: Eu não me baseio nessas provas não. Eu sou muito corpo da lei. Pra mim não 

tem lei boa ou lei ruim e coisa e tal, porque cabe ao julgador se ater ao texto legal.  

 

Entrevistador: E se a gente incluisse um elemento científico, o senhor atribuiria validade a 

provas psicografadas devidamente examinadas por um perito grafotécnico?  

 

Magistrado 9: Seria muito difícil eu aceitar, porque, apesar da perícia, eu acho impossível 

essas provas serem objetivamente avaliadas. 
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ENTREVISTA 10 

 
Entrevistador: Qual o grau de importância que o senhor atribui à perícia técnica no processo 

penal? 

 

Magistrado 10: Eu exerço a magistratura concentrada na área criminal há vinte anos e desde o 

primeiro grau a perícia técnica tem uma importância fundamental, para uma melhor decisão. 

No entretanto, (+) cada caso é um caso, e eu mesmo já passei por cima de perícia técnica, não 

aceitando-a e julgando independente daquele resultado pericial. 

 

Entrevistador: Em caso de ausência de provas, o senhor aceitaria provas inominadas no 

processo penal?  

 

Magistrado 10: Não / Eu não aceito prova que não seja do concreto e natural, eu não aceito 

prova ou informação anonima. O direito exige prova cla-ra e con-cre-ta, foi assim que eu 

aprendi e, por isso é uma matéria que eu não gosto nem de discutir.  

 

Entrevistador: Fatos religiosos como provas nem pensar, então.  

 

Magistrado 10: Muito menos, não.   

 

Entrevistador: O senhor por acaso seria capaz de atribuir alguma validade à perícia 

grafotécnica que comprova a identidade entre as assinaturas examinadas, no caso das cartas 

psicografadas? 

 

Magistrado 10: A prova grafotécnica exige que a assinatura tenha sido da lavra da pessoa, 

então eu não posso aceitar que um médium diga que incorporou uma figura que escreveu por 

intermédio dele. É por demais subjetivo pra mim ((fala impacientemente)) 

 

Entrevistador: Há algo a mais que o senhor gostaria de dizer? 

 

Magistrado 10: Não. 
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ENTREVISTA 11 

 
Entrevistador: Qual o grau de importância que o senhor atribui à perícia técnica no processo 

penal? 

 

Magistrado 11: A mais importante / porque a gente só pode julgar o processo se realmente 

tiver uma perícia efetiva, comprovando através do laudo. 

 

Entrevistador: Na falta de alguma prova, doutor, o senhor aceitaria provas inominadas no 

processo penal?  

 

Magistrado 11: Não, ao meu ver eu não aceitaria...  

 

Entrevistador: Para o senhor, fatos religiosos poderiam ser tidos por provas processuais?  

 

Magistrado 11: Não, também não. 

 

Entrevistador: Por quê?  

 

Magistrado 11: Porque eu acho que prejudicaria. Quando você tem uma seita, o alcorão, por 

exemplo, eu acho aquilo alí uma forma doentia.  

 

Entrevistador: O senhor também acha insana a perícia grafotécnica que comprova a 

autenticidade da assinatura do de cujos no caso das cartas psicografadas? 

 

Magistrado 11: É uma coisa no mínimo duvidosa, porque não é todo mundo que está 

preparado para esse tipo de coisa. Tudo bem, Chico Xavier psicografa uma assinatura igual. 

Mas, eu não posso considerar essa prova robusta o suficiente para ser sempre utilizada. 

 

Entrevistador: Mesmo se ela viesse fortalecer um conjunto probatório que apontasse para um 

mesmo sentido? 
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Magistrado 11: Não, dentro do conjunto já seria diferente. Porque, veja bem, (+) (+) ela teria 

outros elementos que a fortaleceriam, entendeu? Então, dentro de um conjunto de provas e 

desde que não contrariasse a lei, eu aceitaria. Bem, isso é pelo menos o que eu acho sobre o 

assunto. 
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ENTREVISTA 12 

 
Entrevistador: Qual o grau de importância que o senhor atribui à perícia técnica no processo 

penal? 

 

Magistrado 12: Olhe, (+) depende do caso concreto. Por exemplo, (+) (+) uma perícia 

sexológica no processo de crime sexual é decisiva. Sendo que não existe hierarquia de provas, 

né? O juiz tem que pesar todos os elementos probatórios. (+) Claro que uma perícia técnica é 

importante para o caso, mas a teoria geral do juiz moderno deve ser a de que não há mais o 

que antigamente chamava-se “prova Rai::nha”.  

 

Entrevistador: Na falta de alguma prova, o senhor aceitaria provas inominadas no processo 

penal?  

 

Magistrado 12: Aceitaria / porque eu acho que o rol é meramente exemplificativo. Só que é 

preciso ter muito cuidado com essas provas inominadas, porque, em alguns casos, uma prova 

chamada inominada pode ser uma prova crucial, agora eu não sei qual seria o exemplo 

concreto disso. (+) (+) Nunca se deve fechar a porta para as provas, desde que elas sejam 

obtidas por meios lícitos. Não há como descartar! Ma:s, desde que tudo esteja dentro do 

contraditório e da ampla defesa. (+) E é claro que o juiz não pode dizer que se trata de uma 

prova muito singular e que, por isso, não vai admitir. (+) Se num determinado caso concreto 

estiverem fechadas todas as portas, por que não admitir uma prova inominada ou uma prova 

considerada singular? 

 

Entrevistador: Um exemplo seriam os fatos mediúnicos.  

 

Magistrado 12: Aí é aquela estória de que o morto fala é? Veja o seguinte: um texto 

psicografado pelo Espírito do assassinado, declarando a inocência ou a culpabilidade do réu 

((pensa enquanto fala)). É, (+) mesmo que essa prova fosse bem harmoniosa com o conjunto 

probatório, pra mim seria impossivel fundamentar a decisão numa crença, porque aí não seria 

uma questão de racionalidade, mas uma questão de fé. Agora, há casos em que não se 

fundamenta a absolvição na carta, porque o juiz apenas entra em considerações no sentido de 

que o conteúdo da carta estava em consonância com o conjunto probatório, e aí seria um caso 



 
 
138 

de com-ple-men-ta-ção. Não se pode dizer que seja uma prova racional, no sentido de que a 

suposta mediunidade é muito discutível. Então, sendo única a prova, mesmo que o juiz seja 

espírita, eu acho que ele não deveria dizer que acredita sinceramente no conteúdo da carta, 

porque isso é uma mera crença pessoal, insuficiente para motivar sua decisão. Mas, eu acho 

que dependendo da forma como ele argumenta, ele pode até citar as cartas psicografadas 

como um dos elementos de prova, mas não como algo que fosse capaz de absolver ou 

condenar alguém, porque, repito, ela não basta para a fundamentação da decisão.  

 

Entrevistador: E o senhor não acha que ele poderia fundamentar com base na perícia 

grafotécnica que comprova que a assinatura do de cujos é identica àquela que consta do 

documento de identidade de quando ele estava encarnado? 

  

Magistrado 12: Bem, levando em consideração a idoneidade do técnico, e considerando 

também que é mais de um, eu não vejo como não acatar a perícia, já que, de qualquer 

maneira, há uma ciência nisso, não é nada do além. Esse ponto é delicado, porque a perícia 

técnica traz o elemento racional, de que o juiz precisa para fundamentar sua decisão.  

 

 

 

 

 


