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Prefácio

A ideia deste livro surgiu durante um encontro de juízes eclesiásticos, em Brasília, em julho de 1984. Era opinião comum entre os presentes que o desconhecimento da legislação canônica, não só da parte
dos fiéis leigos, mas também de um bom número de clérigos e mesmo
de párocos, impedia a solução de casos, cada vez mais numerosos, em
que, tendo havido uma celebração nula do matrimônio, os presumidos
esposos pensavam encontrar-se num beco sem saída. A resposta simplista de apelar para a doutrina da Igreja sobre a indissolubilidade do
matrimônio, dada com frequência por párocos ou confessores, deixa na
penumbra, para não dizer no esquecimento total, a legislação e a prática
canônicas, tão profundamente permeadas de espírito pastoral, acerca da
nulidade de tantos matrimônios, não apenas “fracassados”, mas contraídos invalidamente. Tornava-se, por isso, urgente divulgar as disposições
da Igreja sobre tal assunto, acentuando seu caráter pastoral.
Os participantes daquele encontro pediram-me insistentemente que
assumisse tal tarefa, apelando para minha longa prática como vice-presidente do Tribunal Eclesiástico Regional de Porto Alegre, assim como
para minha variada experiência docente e pastoral. Após mais de dois
anos de trabalho, interrompido por numerosos outros compromissos,
consegui concluir o encargo que assumi. Tentei redigir estas páginas
numa linguagem bastante simples, a fim de torná-las acessíveis não apenas aos juízes e servidores da justiça eclesiástica, mas também ao grande
público. Fiquei surpreso com a acolhida tão favorável por todo o Brasil.
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O pequeno volume foi até mesmo traduzido para o espanhol pelas Edi
ções Paulinas da Colômbia. As edições se sucederam a um ritmo que
nem sempre me permitiu introduzir as atualizações necessárias. Após o
encerramento do meu mandato como Reitor da PUC-Rio, consegui fazer uma revisão completa. Mas agora, após a publicação do Motu Proprio
Mitis Iudex Dominus Iesus do Papa Francisco, impõe-se uma nova revisão e adaptação às novas normas.
Já na primeira edição escrevi que esperava que este livrinho pudesse servir para minorar o sofrimento de tantos casais que pensam ter fracassado definitivamente, mas que ainda têm um caminho de esperança,
graças a essa ação pastoral tão pouco conhecida, e não raro incompreendida, que é a justiça ministrada pelos tribunais eclesiásticos. Foi um consolo comprovar, ao longo dos anos, que essa esperança não era vã.
Elevo uma prece ao Deus da consolação por todos aqueles que sofrem em tais situações, para que encontrem a compreensão, a misericórdia e a paz.
Rio de Janeiro, fevereiro de 2016, no 71º ano da PUC-Rio
Pe. Jesús Hortal, SJ
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Capítulo I

Não dá para anular meu casamento?

1

Um problema crescente

— Padre, não dá para anular meu casamento?
Essa é uma pergunta que tenho escutado com muita frequência
ao longo da minha vida pastoral. Homens e mulheres, angustiados por
uma situação causadora de conflitos íntimos, buscam desesperadamente uma solução que lhes permita viver em paz consigo mesmos, com as
suas famílias, com a Igreja e com Deus. Apesar de repetidas afirmações
(“Eu acho que estou certo no modo como agi e me sinto em paz com
a minha consciência”), uma breve conversa com essas pessoas revela o
drama que vivem cotidianamente. São conscientes de que a Igreja não
admite o divórcio. Gostariam de participar da vida sacramental, como
sempre o fizeram, até que o fracasso matrimonial os lançou num beco
aparentemente sem saída. Sabem que na situação em que se encontram
isso é impossível sem chocar-se com as disposições da Igreja, mas chegaram a um ponto em que o retorno não entra no campo das possibilidades: criaram uma nova família; têm filhos menores; as diferenças com
o primeiro parceiro são de tal categoria que resultam insuperáveis…
Podem pensar em reconciliação e em perdão, mas não em restauração
da vida em comum.
Longe de diminuir, o problema continua a aumentar. A sexualização da sociedade, com apelos contínuos, manifestos ou velados nos meios
de comunicação, à procura de uma satisfação que fica quase restrita ao
11
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campo biológico; a mentalidade imediatista e o senso do provisório que
caracterizam a geração atual, especialmente a juventude; a falta de amadurecimento psicológico e afetivo, tão patente em muitos dos que empreendem a vida matrimonial; a própria introdução do divórcio, cada
vez mais facilitado e rotineiro, pela legislação civil brasileira; a aparente
aceitação de toda a sociedade, que confere certa respeitabilidade a situações anteriormente rejeitadas — todas essas e outras causas que poderiam ser citadas empurram para separações conjugais e tentativas de
novas uniões.
Tais problemas não podem ser ignorados pelos párocos e pelos outros agentes de pastoral da Igreja católica. Nem podem ser solucionados
adequadamente com uma resposta simplista, como seria dizer: “Não, não
é possível anular seu matrimônio”. Perante tais situações, pelo menos deveríamos parar e refletir, junto com as pessoas envolvidas, e perguntarnos se não seria possível encontrar uma solução. “Reze por eles a Igreja,
encoraje-os, mostre-se mãe misericordiosa e sustente-os na fé e na esperança” (João Paulo II, exortação apostólica Familiaris consortio, n. 84).

2

Esclarecendo a doutrina da Igreja

O desejo de ajudar as pessoas que sofrem não nos deve levar a disfarçar a doutrina da Igreja católica sobre o matrimônio. Ser cristão não é
fácil, e seria impossível se se pretendesse sê-lo com base em forças puramente humanas. Mas é possível quando a graça de Deus se torna presente
nas nossas vidas. A doutrina da Igreja a respeito da indissolubilidade do
matrimônio é perfeitamente conhecida. Basta por isso, para reafirmá-la,
transcrever alguns parágrafos da exortação apostólica Familiaris consortio,
do papa João Paulo II (n. 20):
É dever fundamental da Igreja reafirmar vigorosamente —
como fizeram os Padres do Sínodo — a doutrina da indissolubilidade do matrimônio: quantos, nos nossos dias, consideram difícil ou mesmo impossível ligar-se a uma pessoa por toda
a vida e a quantos, subvertidos por uma cultura que rejeita a
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indissolubilidade matrimonial e ridiculariza abertamente o empenho de fidelidade dos esposos, é necessário reafirmar o alegre
anúncio da forma definitiva daquele amor conjugal, que tem
em Jesus Cristo o fundamento e o vigor [cf. Ef 6,25].
Radicada na doação pessoal e total dos cônjuges e exigida pelo
bem dos filhos, a indissolubilidade do matrimônio encontra a sua verdade última no desígnio que Deus manifestou na
Revelação: Ele quer e concede a indissolubilidade matrimonial
como fruto, sinal e exigência do amor absolutamente fiel que
Deus Pai manifesta pelo homem e que Cristo vive para com a
Igreja […]
O dom do sacramento é, ao mesmo tempo, vocação e dever dos
esposos cristãos, para que permaneçam fiéis um ao outro para
sempre, para além de todas as provas e dificuldades, em generosa obediência à santa vontade do Senhor: “O que Deus uniu,
não o separe o homem” [Mt 19,6].

É por causa dessa doutrina que a Igreja católica não fala em anulação do vínculo matrimonial. Sempre que o matrimônio é celebrado
com todos os requisitos exigidos, torna-se indissolúvel, pela sua própria
natureza. Essa indissolubilidade fica reforçada quando os dois esposos
são cristãos, porque nesse caso a união matrimonial é ratificada pelo sacramento, pelo que é chamado “matrimônio ratificado” (em latim ratum).
Também fica reforçada a indissolubilidade quando entre os esposos
acontece a cópula conjugal, ou seja, a união sexual realizada de modo
humano, mediante a qual aquilo que fora prometido, a entrega mútua
das pessoas, consuma-se na vida. Nesse caso, dizemos que o matrimônio
foi “consumado”. Pois bem, a Igreja sustenta que o matrimônio “ratificado e consumado” somente pode ser dissolvido pela morte de um dos
cônjuges, nunca pode ser anulado.
Pode acontecer, porém, que, apesar das aparências, nunca tenha
existido um verdadeiro matrimônio. Suponhamos, por exemplo, que alguém, sendo ameaçado de morte se não casar, e não encontrando qualquer outra saída, decida aceitar a celebração de um casamento, mas sem
13

