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1] Ao longo dos anos, tenho acompanhado com interesse os escritos do Padre Jean-Michel
Gleize, FSSPX, que expõem e aprofundam a doutrina da Igreja, afastando interpretações
desviadas. Assim é que o Padre Gleize entende que o Magistério Ordinário e Universal
(expressão do Vaticano I) é infalível somente quando ensina a mesma verdade não só no mundo
todo, mas também por longo tempo. É também assim que ele, com discernimento e
originalidade, expõe os limites da infalibilidade nas canonizações dos santos. E aborda um sem-
número de outros pontos da teologia tradicional, delicados e de grande atualidade.

2] Por tudo isso e outros bons serviços que o Padre Gleize tem prestado à Santa Igreja, exprimo
meu respeito para com seus trabalhos, e declaro que estas notas visam apenas colaborar na
busca de uma via teológica comum que os católicos fieis trilhem com segurança na crise atual.
É que, em janeiro último, ele publicou seis artigos sobre a questão do Papa herege (1), que aqui
comento com ânimo de construir, não de polemizar.

O Magistério já falou sobre a questão do Papa herege? 

3] O Padre Gleize estuda as diversas posições dos teólogos antigos e recentes sobre a questão
do Papa herege (2), dando especial relevo à de Caietano, adotada em geral pelos dominicanos.

1		 Os	artigos	são:	I-	En	cas	de	doute...;	II-	Le	Pape	peut-il	tomber	dans	l’hérésie?	La	matière	d’un	débat;	III-	Du	
Pape	 et	 de	 l’hérésie;	 IV-	 François	 hérétique?;	 V-	 Jean	 XXII;	 VI-	 Le	 Pape	 qui	 tombe	 dans	 l’hérésie	 perd-il	
l’investiture	dans	le	Primat?	(Courrier	de	Rome,	nº	595,	janeiro	2017).		

2		 Cito	os	seis	artigos	do	Padre	Gleize	com	os	números	romanos	de	I	a	VI,	seguidos	dos	números	arábicos	dos	
itens	de	cada	artigo	(exemplo:	Padre	Gleize,	art.	VI,	item	12).	Faço	as	referências	aos	textos	português,	francês	
e	italiano	de	meu	estudo,	com	as	abreviaturas	XS.pt,	XS.fr	e	XS.it,	respectivamente,	seguidas	dos	números	
das	páginas	(ex.:	XS.it	79).

- 	XS.pt	indica	“Considerações	sobre	o	‘Ordo	Missae’	de	Paulo	VI”,	edição	mimeografada,	São	Paulo,	Brasil,	169 
pp.,	1970.
- XS.fr	 indica	 “La	Nouvelle	Messe	 de	 Paul	 VI:	Qu’en	 Penser?”,	 Diffusion	 de	 la	 Pensée	 Française,	 Chiré	 en 
Montreuil,	France,	360	pp.,	1975. 	

- XS.it	indica	“Ipotesi	Teologica	di	un	Papa	Eretico”,	Ed.	Solfanelli,	Chieti,	Italia,	200	pp.,	2016.
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Expõe as sentenças de São Roberto Bellarmino, Suárez, Bouix, Billot e outros. Ao apreciar 
essas posições, diz: “quanto às opiniões puramente especulativas dos antigos teólogos, elas 
permanecem discutíveis, no próprio terreno da especulação (3). Distinguindo a questão 
especulativa da prudencial, ele escreve que, “como um problema puramente especulativo e 
abstração feita de todas as circunstâncias, fica-se preso, então, a razões puramente teológicas, 
que são reputadas valer em todos os casos da figura canônica, mas que são apenas prováveis, 
e que permanecem insuficientes para dar uma certeza especulativa (4), porque apenas um 
argumento de autoridade magisterial ainda inexistente poderia dar uma resposta apodítica” 
(5). 

4] Será bem exato que o Magistério jamais se tenha pronunciado sobre a questão especulativa
do Papa herege? A Igreja docente, que constitui o Magistério em sentido próprio, composta
apenas por Papa e bispos, não fala e ensina só diretamente, mas também indiretamente, por
exemplo ao aprovar, ao menos tacitamente, o que ensinam teólogos, párocos, catequistas. A
questão do Papa herege preocupa os pensadores católicos há quase dois milênios. Na Introdução
ao livro Ipotesi Teologica di un Papa Eretico (6), o Professor Roberto de Mattei mostra como
já na Idade Média a questão era amplamente desenvolvida. Foi ela aprofundada na Idade de
Prata da Escolástica; nos séculos seguintes foi estudada por santos e doutores, como Santo
Afonso de Ligório, Ballerini e Bouix. E nos 150 anos da neoescolástica grande parte dos
manuais de Dogma, Moral e Direito Canônico referem, ao menos per transennam, as teses
básicas a respeito do assunto. Tudo isso não revelaria manifestações do Magistério, indiretas
mas efetivas?

5] Ademais, as numerosas declarações de Papas e Concílios, ao longo dos séculos, sobre a
questão do Papa herege, parecem-me constituir igualmente ensinamentos do Magistério.
Refiro-me, entre outras, às condenações do Papa Honório pelos VI e VIII Concílios
Ecumênicos, e pelo Papa São Leão II; ao pronunciamento célebre de Inocêncio III sobre a
hipótese de ele próprio defeccionar na Fé; à Bula de Paulo IV Cum ex Apostolatus Officio, a
qual, ainda que tomada como documento meramente disciplinar, traria subjacente o princípio
de que o Papa pode falhar na Fé.

6] De todo modo, não penso que só teríamos certezas sobre o tema do Papa herege se e quando
houvesse definições do Magistério extraordinário a respeito. Isso envolve a noção da teologia
como ciência, que exponho a seguir.

 Padre Gleize e a teologia como ciência 

3 Padre	Gleize,	art.	VI,	item	12.	
4					A	frase	“razões	puramente	teológicas	(...)	que	são	apenas	prováveis,	e	que	permanecem	insuficientes	para	

dar	uma	certeza	especulativa”	vem	comentada	no	parágrafo	32	adiante.	
5 Padre	Gleize,	art.	VI,	item	11.	
6 No	meu	referido	estudo	sobre	o	Papa	herege,	divido	a	matéria	segundo	as	cinco	sentenças	enumeradas	por	

São	Roberto	Bellarmino	(XS.fr	218-219;	XS.it	27-28).	Aí	se	vê	que	a	hipótese	do	Papa	herege	envolve	três	
subquestões,	que	os	autores	nem	sempre	distinguem	devidamente:	
- subquestão	A	–	O	Papa	pode	tornar-se	herege,	ou	já	o	ser	quando	eleito?	–	Tema	da	1ª	sentença;
- subquestão	B	–	Se	pode	ser	herege,	deve	perder	o	Papado?	–	Tema	da	3ª	sentença;
- subquestão	C	–	Se	deve	perder	o	cargo,	como	o	perde?	–	Tema	da	2ª	sentença	(por	ser	herege,	mesmo
oculto),	da	4ª	(por	declaração	da	Igreja)	e	da	5ª	(ipso	facto,	ao	externar	sua	heresia	formal).
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7] A teologia, escreve Santo Tomás, é uma ciência (7) que tem por objeto os princípios revelados
por Deus, e que “supera todas as outras, tanto especulativas como práticas. Das ciências
especulativas, uma é mais digna do que outra, tanto em razão da certeza quanto da dignidade
da matéria. E quanto a esses dois pontos, a ciência teológica supera as demais ciências
especulativas. Segundo a certeza, porque as outras ciências têm a certeza pela luz natural da
razão humana, que pode errar; mas esta tem a certeza que vem da luz da ciência divina, que
não se pode enganar. Segundo a dignidade da matéria, porque esta ciência trata
principalmente daquilo que por sua elevação transcende a razão, ao passo que as outras
ciências consideram apenas o que se submete à razão” (8). — Julgo portanto que, em princípio,
não se pode dizer que só teremos certezas sobre a questão do Papa herege se e quando houver
“um argumento de autoridade magisterial” (9).

Teses estranhas do Padre Gleize 

8] Como veremos adiante, o Padre Gleize entende que não se há de dizer que o Papa possa cair
em heresia. Entende que, se cair, não se poderá provar o caráter formal da heresia papal.
Entende que, ainda que se provasse esse caráter formal, o Papa não perderia o cargo. E entende
que qualquer ato ordenado ao afastamento do Pontífice herege de sua sede não se fundará em
princípios dogmáticos, mas na virtude da prudência.

Dificuldade da caracterização da heresia 

9] Estudando as dúvidas que os Cardeais Brandmüller, Burke, Caffarra e Meisner enviaram ao
Papa sobre a Amoris Laetitia, o Padre Gleize diz que é necessário esclarecer: (i) se as cinco
verdades lembradas pelas dúvidas dos quatro cardeais são dogmas; e, (ii) se a Amoris
Laetitia nega esses dogmas ou os põe em dúvida de modo suficientemente explícito.
Divergindo de estudos recentes, que fundamentam a convicção generalizada entre os católicos
fieis sobre a matéria, o Padre Gleize é taxativo: “a resposta a essas duas questões está longe
de ser evidente e certa” (10). — Como alguns autores do século XX, o Padre Gleize realça
enormemente a dificuldade técnica de detectar a heresia (11), e não vai além. Não apresenta
solução para tal dificuldade. Entendo que o sensus fidei e a teologia sabem distinguir a
ortodoxia, da heresia; e que conseguem distinguir com segurança o fiel, do herege que insiste
em dizer-se católico.

A jurisdição é compatível com a heresia? 

10] Como uma das justificativas de sua tese de que o Papa, mesmo herege, não perderia o cargo,
o Padre Gleize escreve: ”A prudência conduziu o fundador da Fraternidade São Pio X a
considerar, pelo menos na prática e provisoriamente, que a heresia modernista permanecia
compatível com a posse do supremo Pontificado” (12). — Ora, naquele tempo a questão do Papa

7		 Santo	Tomás,	Sum.	Th.,	I,	q.	1,	a.	2,	c.	
8		 Idem,	ibidem,	a.	5,	c.	
9				Padre	Gleize,	art.	VI,	item	11.	
10		 Idem,	item	12.	
11		 Idem,	art.	IV.	
12		 Padre	Gleize,	art.	VI,	item	6.		
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herege apenas começava a ser analisada nos termos em que atualmente se põe. Por isso, Mons. 
Lefebvre emitia uma opinião “prática e provisória”, que hoje o Padre Gleize parece considerar 
como definitiva. A teoria da perda do Pontificado em raiz, que defendo (13), considera a 
profunda incompatibilidade que há entre heresia e jurisdição. Se ambas podem coexistir na 
mesma pessoa, é em razão do caráter visível da Igreja, cujas autoridades devem ser constituídas 
e desconstituídas por atos externos e públicos. Assim, essa coexistência ocorre em estado de 
violência e a título precário, em situações anômalas a serem corrigidas logo que possível. O 
Padre Gleize, sustentando que o Papa herege não perde o cargo, não estaria tornando definitivo 
e absoluto um entendimento provisório de Mons. Lefèbvre, bem como levando-o sem 
conformes a um grau extremo? 

A sentença alternativa-sucessiva de S. Roberto Bellarmino e outros 

11] O Padre Gleize escreve: “a verdadeira tese [de São Roberto Bellarmino] é que o Papa
jamais cairá na heresia”; portanto seria a 1ª sentença, e não a 5ª. E o Padre Gleize acrescenta
que, sempre segundo o doutor jesuíta, o contrário só poderia ser admitido de modo “puramente
teórica”, “por ser impossível” (14).

12] Ora, São Roberto Bellarmino não fecha a questão com a 1ª sentença. Ele a considera
“provável”, e, talvez prevendo dúvidas futuras, reforça tautologicamente sua afirmação,
dizendo que “não é certa” (15). Assim, defende a 5ª sentença como alternativa-sucessiva, isto
é, vê a 1ª como provável, mas, reputando possível que o Papa caia em heresia, desde já declara
que, entre a 2ª, a 4ª e a 5ª, esta última é a “justa” (16). Logo, pode-se e deve-se dizer, objetiva e
tranquilamente, que a 5ª sentença é a que São Roberto Bellarmino adota, numa perspectiva
alternativa-sucessiva.

13] A sentença alternativa-sucessiva corresponde à posição seguinte: dentre todas, São Roberto
Bellarmino sustentava preferencialmente, como provável, a 1ª sentença; mas, como esta podia
vir a revelar-se errônea, dentre as demais ele sustentava desde logo a 5ª.  De algum modo
análoga a essa é a posição de outros autores que sustentam a 1ª sentença como apenas provável,
entre os quais estão Suárez, Bouix, o Bispo Zinelli no Vaticano I, Salaverri (17).

A heresia penetrou em grande parte dos fieis e da Hierarquia 

14] O Padre Gleize sustenta que nenhum autor clássico previu que a heresia do Papa pudesse
penetrar em grande parte, ou na maior parte, do corpo dos fieis e da Hierarquia (18). — Essa
observação será pertinente? Ballerini, por exemplo, admite que um simples fiel advirta o Papa
como manda São Paulo (19), o que sugere que Cardeais e outros eclesiásticos não se disporiam
a fazê-lo. — Ademais, todas as vias estudadas pelo Padre Gleize exigem ato de órgão oficial
contra o Papa, ato esse que pode tornar-se inviável se a maior parte da Hierarquia adere à
heresia. — Ora, a 5ª sentença autêntica, a “justa”, não supõe intervenção da Igreja, e portanto

13		 XS.pt	36	ss.;	XS.fr	273	ss.;	XS.it	88	ss.	
14		 Padre	Gleize,	art.	VI,	item	6.	
15		 XS.fr	241;	XS.it	50.	–	São	Roberto	Bellarmino,	De	Rom.	Pont.,	liv.	II,	cap.	30,	p.	418.	
16		 XS.fr	266;	XS.it	79.	–	idem,	ibidem,	p.	420.	
17	 XS.fr	220-222,	240-241;	XS.it	29-31,	50-51.	–	Salaverri,	De	Eccl.	Christi,	p.	718.	
18				Padre	Gleize,	art.	VI,	itens	9-10.	
19				XS.fr	268;	XS.it	81	–	Pietro	Ballerini,	De	Potestate	Ecclesiastica	...,	pp.	104-105.		
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afasta tal dificuldade. — Para o Padre Gleize, que não indica corretamente a 5ª sentença, a 
difusão da heresia nos dias de hoje desloca a questão do campo especulativo para o prudencial, 
ao qual não se aplicam os estudos de antanho, todos eles especulativos; nisso está uma das 
razões pelas quais os seis artigos não levam a uma conclusão, ainda que teórica, sobre como o 
Pontífice herege perderia o cargo, e mesmo se o perderia. 
 
 
Pode-se provar a adesão interna do Papa à heresia? 
 
15] Segundo o Padre Gleize, não se há de dizer que o Papa possa cair em heresia formal e 
notória (20). E é isso que parece sugerir o tópico sobre a dificuldade de caracterizar um texto 
como herético (21). Afirmar que o Papa não pode cair em heresia formal e notória é opor-se à 
quase totalidade dos teólogos recepti, os quais nada veem na Sagrada Escritura e na Tradição 
que indique de modo claro a impossibilidade de defecção do Papa na Fé, como afirma o próprio 
Padre Gleize: “as disposições previstas pelo direito positivo eclesiástico não podem se aplicar 
ao Papa. Só o direito divino pode estabelecer leis nessa matéria. Ora, as fontes da Revelação 
não contêm nenhum ensinamento suficientemente explícito sobre essa questão” (22). 
 
16] Será verdade que, mesmo se o Papa pudesse cair em heresia formal, não se poderia 
demonstrar sua adesão interna ao desvio na Fé? É o que parece dizer o Padre Gleize: “a 
passagem da heresia material à heresia formal se dá como tal no foro interno e permanece 
inverificável” (23). — Se assim fosse, seria impossível constatar a heresia formal do Papa, isto 
é, sua pertinácia, e o mesmo ocorreria com qualquer herege, o que contraria as Escrituras, a 
Tradição e a evidência. Com efeito, embora a Igreja visível não possa penetrar no íntimo da 
inteligência e da vontade dos homens, é certo que palavras e atos exprimem o que vai na alma. 
Advertido o suspeito duas vezes, como determina São Paulo em Tito 3, 10-11, e revelado 
pertinaz, estará provada externamente sua heresia formal.       
    
O Papa herege perde o cargo? 

 
17] Diz o Padre Gleize: “O poder do Papa sendo supremo na Igreja aqui na Terra, ninguém 
tem autoridade suficiente para constatar juridicamente eventual heresia do Soberano Pontífice, 
nem para daí chegar à consequência penal, retirando do Papa seu poder” (24). — O Padre 
Gleize vê aí um argumento em favor de sua tese de que o Papa herege não perde o cargo. Ora, 
esse texto se aplica à 4ª sentença, segundo a qual deveria haver sempre um órgão eclesiástico 
a “constatar juridicamente” a heresia papal; mas, como se verá adiante (25), não se aplica à 5ª, 
em que, segundo a verdadeira posição de São Roberto Bellarmino, ninguém “constata 
juridicamente” a heresia do Pontífice, mas este mesmo renuncia tacitamente ao cargo, só 
havendo eventual “constatação jurídica” pelo Concílio imperfeito, isto é, o Concílio sem o 
Papa, quando ele já terá perdido o Pontificado. — O Padre Gleize, assim, não estaria 
acompanhando os teólogos que, com distinções especiosas, concluem que o Papa herege não 
perde o cargo, mas continua indefinidamente a envenenar o povo fiel? Essa posição corresponde 
à 3ª sentença enumerada por São Roberto Bellarmino, há séculos abandonada, que desconsidera 

																																																								
20				Padre	Gleize,	art.	III.	
21		 Ver	parágrafo	9	retro.	
22		 Padre	Gleize,	art.	VI,	item	9.	
23		 Idem,	art.		III,	item	5.	
24		 Idem,	art.	VI,	item	9.	
25		 Ver	adiante	parágrafos	21	a	25.	
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a incompatibilidade profunda que existe entre heresia e jurisdição eclesiástica, como salientei 
em meu estudo sobre o Papa herege (26). 
 
  
A confusão que grassa entre os tradicionalistas 
  
18] Dessa forma, é lícito perguntar qual será a repercussão dos referidos artigos do Padre Gleize 
nos meios tradicionalistas, nos quais foi pouco a pouco, e a duras penas, que se formou a 
convicção de que o Papa pode falhar na Fé, e de que, nesse caso, feitas as advertências de São 
Paulo, de uma maneira ou de outra ele perderá o Pontificado. Essa convicção, com sólida 
fundamentação teológica, acende para os fieis verdadeiros uma luz de esperança em meio às 
trevas de nossos dias. E é hoje essencial para que os católicos, mesmo os melhores, 
compreendam a incompatibilidade profunda que existe entre heresia e jurisdição eclesiástica, e 
para que não se iludam com um falso conceito absoluto e monolítico da infalibilidade papal, o 
qual poderia induzi-los a aceitarem os desmandos doutrinários e disciplinares das últimas 
décadas. 
  
 
 
 
Padre Gleize e Caietano 
  
19] Caietano, depois de afirmar que ninguém, nem mesmo a Igreja, está acima do Papa, 
propunha uma solução para a questão do Papa herege que não ressalva o princípio de que o 
Sumo Pontífice por ninguém pode ser julgado. No dizer de Suárez, “Caietano esforça-se 
extraordinariamente para não se ver obrigado a admitir que a Igreja ou o Concílio estão acima 
do Papa em caso de heresia; conclui afinal que estão acima do Papa, não enquanto Papa, mas 
enquanto pessoa privada. Essa distinção, contudo, não satisfaz, pois com o mesmo argumento 
se poderia dizer que à Igreja cabe julgar e punir o Papa, não enquanto Papa, mas enquanto 
pessoa privada” (27). — As subtilezas de Caietano são duramente criticadas por São Roberto 
Bellarmino (28). Em seu estudo, o Padre Gleize dá especial importância à posição de Caietano, 
mas no último artigo admite, com toda a razão, que “a explicação de Caietano na realidade 
não evita que se diga que a Igreja está acima do Papa” (29); logo, tal explicação não pode ser 
aceita. 
 
20] O Padre Gleize critica Caietano também porque este interpreta o “evitai-o” de São Paulo 
(30) como significando afastá-lo do cargo, quando, para o Padre Gleize, seria possível evitar o 
Papa e a ele resistir, sem que fosse ele “demitido de sua função” (31). Em vista disso, o Padre 
Gleize escreve que “a explicação de Caietano [...] sofre de uma debilidade que lhe é sem dúvida 
fatal” (32). – Ora, São Roberto Bellarmino e Suárez não pensam assim. O santo jesuíta diz: “o 
Papa que permanece Papa não pode ser evitado, pois como poderíamos evitar nossa cabeça? 
Como poderíamos afastar-nos de um membro unido a nós? Esse princípio é absolutamente 

																																																								
26		 Ver	parágrafo	10	retro.	
27		 XS.fr	259;	XS.it	71.	–	Suárez,	De	Fide,	disp.	X,	seç.	VI,	nn.	3-10,	pp.	316-318.		
28		 XS.fr	260-265;	XS.it	73-78.	–	São	Roberto	Bellarmino,	De	Rom.	Pont.,	liv.	II,	cap.	30,	pp.	418-420.	
29		 Padre	Gleize,	art.	VI,	item	16.	
30		 Tito	3,	10.	
31		 Padre	Gleize,	art.	VI,	item	15.	
32		 Idem,	ibidem.	
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certo” (33). E, tratando do Papa herege, Suárez escreve: “a heresia ‘alastra-se como o câncer’, 
motivo pelo qual os hereges devem ser evitados na medida do possível, e portanto muito mais 
o deve ser o pastor herege; mas como poderá ser evitado, se não deixar de ser pastor?” (34). 
 
 
A verdadeira posição de São Roberto Bellarmino 
 
21] O Padre Gleize não refere a verdadeira posição de São Roberto Bellarmino sobre a 5ª 
sentença. Este sustenta que a perda do Papado ocorre ipso facto, pelo próprio fato da 
exteriorização da heresia formal do Papa. Eis suas palavras: “o Papa herege manifesto deixa 
por si mesmo de ser Papa e cabeça, do mesmo modo que deixa por si mesmo de ser cristão e 
membro do corpo da Igreja” (35). 
  
22] Portanto, segundo São Roberto Bellarmino ninguém depõe o Papa, mas é este mesmo, pelo 
fato de manifestar sua heresia formal perante a Igreja visível, que desta se afasta e por isso 
canonicamente perde o cargo, ainda que, renitente, pretenda permanecer nos Palácios 
Apostólicos e no exercício do Pontificado. Trata-se de uma abdicação, de uma renúncia tácita, 
por adotar um posicionamento incompatível com o Papado. 
 
23] Todas as demais sentenças sobre o modo como o Papa herege perde o cargo supõem pelo 
menos um ato jurisdicional do Concílio imperfeito, do Colégio dos Cardeais ou de algum outro 
órgão eclesiástico. A única sentença dos doutores clássicos que não recorre a um 
pronunciamento jurisdicional contra o Papa ainda reinante é a de São Roberto Bellarmino, 
adotada também, e em alguns pontos complementada e enriquecida por Ballerini, Wernz-Vidal, 
Billot e outros. Com efeito: 

• Ballerini vê nas advertências de São Paulo atos de correção fraterna, não de jurisdição; e 
portanto de caridade, não de justiça. Falando em “abdicação”, ele evidencia que ninguém 
deporia o Papa, mas este renunciaria por si mesmo ao cargo, implicitamente, ainda que 
pretendesse mantê-lo (36). 

• Wernz-Vidal afirma, sem hesitação, que segundo São Roberto Bellarmino o Papa herege 
perderia o cargo só quando sua defecção na fé se tornasse “notória e publicamente 
divulgada” (37). Como o direito eclesiástico não se aplica ao Papa, é patente que “pública” e 
“notória” devem aqui ser entendidas em seu sentido corrente, também chamado “de fato”, e 
não no sentido técnico-canônico (38). 

• Billot: “Admitida a hipótese de que o Papa se tornasse notoriamente herético, dever-se-ia 
conceder sem hesitação que ele perderia ipso facto o poder pontifício, dado que por vontade 
própria se teria colocado fora do corpo da Igreja, tornando-se infiel” (39).  

 
24] Na fundamentação de sua posição, São Roberto Bellarmino invoca São Jerônimo, cujas palavras 
Ballerini cita textualmente: “Por isso diz-se que o herege condenou a si mesmo: porque o fornicador, o 
adúltero, o homicida e os demais pecadores são expulsos da Igreja pelos sacerdotes; mas os hereges 

																																																								
33		 XS.fr	260;	XS.it	73.	–	São	Rob.	Bellarmino,	De	Rom.	Pont.,	liv.	II,	cap.	30,	pp.	418-420	(realce	nosso).	
34		 XS.fr	257-258;	XS.it	70.	Suárez,	De	Fide,	disp.	X,	seç.	VI,	nn.	3-10,	pp.	316-318.	
35		 XS.fr	266;	XS.it	79.	–	São	Roberto	Bellarmino,	De	Rom.	Pont.,	liv.	II,	cap.	30,	p.	420	(realce	nosso).	
36		 XS.fr	268;	XS.it	82-83.	-	Pietro	Ballerini,	De	Potestate	Ecclesiastica	...,	pp.	104-105.	
37		 XS.fr	278;	XS.it	83-85.	–	Wenz-Vidal,	Ius.	Can.,	vol.	II,	p.517.		
38			Ver	Padre	Gleize,	art.	III,	item	3.	
39		 XS.fr	224;	XS.it	34.	–	Billot,	Tractatus	de	Ecclesia	Christi,	1909,	tomo	I,	pp.	617-618.	
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proferem a sentença contra si mesmos, excluindo-se da Igreja espontaneamente: exclusão essa que é a 
sua condenação pela própria consciência” (40). 
  
25] Em vista da verdadeira posição de São Roberto Bellarmino ao adotar a 5ª sentença, parece-
me que deve ser retificada a seguinte afirmação do Padre Gleize: “Para Caietano, é apenas a 
Igreja que causa a queda do Papa; para São Roberto Bellarmno, é apenas Cristo. Para Suárez 
são, ao mesmo tempo, Cristo e a Igreja” (41). Na verdade, para São Roberto Bellarmino é apenas 
o próprio Papa, que, abraçando a heresia, deixa a Igreja e portanto o Pontificado. 
 
 
Posições de São Roberto Bellarmino e Suárez 
  
26] Segundo Suárez, externada a heresia formal, ipso facto Nosso Senhor depõe o Pontífice, e a seguir o 
Concílio imperfeito declara essa deposição perante a Igreja visível. Segundo São Roberto Bellarmino, 
ninguém o depõe, nem mesmo Nosso Senhor, mas é o próprio Papa que se afasta do cargo, pela prática 
de ato incompatível com o Pontificado. Ambos sustentam a perda do cargo ipso facto, pela exteriorização 
inequívoca da heresia formal. Para ambos o ipso facto é o mesmo, mas o que se segue é diverso. Para São 
Roberto Bellarmino, como já dito, a perda do cargo se dá com a exteriorização da heresia. Para Suárez, 
após isso ainda há um ato de Nosso Senhor, com a posterior destituição pelo Concílio, e portanto Suárez 
usou expressão imprópria ao falar em ipso facto. 
 
27] É por isso que atribuo a Suárez a 4ª sentença exposta por São Roberto Bellarmino, e não a 5ª. Segundo 
Suárez, Nosso Senhor depõe o Papa por ato dEle, não manifestado aos homens. Ora, a visibilidade da 
Igreja postularia, então, que tal deposição se manifestasse à Igreja militante. E aí Suarez, no seu ecletismo 
que o Padre Gleize com razão aponta (42), imagina um ato conciliar, que por sua vez vulneraria o princípio 
de que a nenhum órgão eclesiástico está o Papa sujeito. 
  
28] Repita-se: a posição de São Roberto Bellarmino é a única, relativa ao modo pelo qual o 
Papa decai do cargo, que não exige a intervenção de algum órgão eclesiástico. Todas as 
outras merecem a crítica que São Roberto Bellarmino faz a Caietano ao mostrar que qualquer 
ato de órgão oficial no afastamento do Papa envolveria jurisdição, isto é, o julgamento do Papa 
pela Igreja. Não tendo identificado a verdadeira sentença de São Roberto Bellarmino sobre tal 
ponto, o Padre Gleize entende que todas as soluções especulativas para esse problema não 
satisfazem. De fato, a única que satisfaz é a do doutor jesuíta, que ele não reporta corretamente. 
 
 
Três sentenças teologicamente certas 
  
29] Na edição brasileira de 1970 de meu estudo sobre o Papa herege, na francesa de 1975 e na 
italiana de 2016, declarei que, pelas razões teológicas intrínsecas que fundamentam a 5ª 
sentença, eu não a considerava apenas provável, mas certa; não queria contudo insistir na 
qualificação de “teologicamente certa” por uma razão extrínseca, a saber, porque autores de 
peso não a adotam (43). Tal era também o pensamento do então Bispo de Campos, D. Antonio 
de Castro Mayer, conforme manifestado em carta de 25-01-1974, quando ele enviou meu 
trabalho a Paulo VI, pedindo a este que indicasse eventuais erros (o que jamais ocorreu), e 
dizendo expressamente que remetia o estudo “de autoria do advogado Arnaldo Vidigal Xavier 

																																																								
40		 XS.fr	268-269;	XS.it	82.	–	Pietro	Ballerini,	De	Potestate	Ecclesiastica	...,	pp.	104-105.	
41			Padre	Gleize,	art.	VI,	item	17.	
42			Idem,	ibidem.	
43			XS.pt	40;	XS.fr	281;	XS.it	96-97.	
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da Silveira, a cujo conteúdo me associo” (44). — Agora, entretanto, passados bem mais de 
quatro séculos do estudo de São Roberto Bellarmino, de 1588, creio que se há de dar como 
teologicamente certa, sem mais, dita 5ª sentença, tanto pelas razões intrínsecas que a 
fundamentam, quanto por ser a única, dentre as que tratam do modo pelo qual o Papa herege 
deixaria o cargo, que não coloca algum órgão eclesiástico acima dele (45). E, nos últimos 
decênios, numerosos trabalhos sobre o Papa herege, mais circunstanciados ou menos, 
revolveram a fundo a questão, mostrando, em seu conjunto, que são certas as posições de São 
Roberto Bellarmino. — Ademais, a probabilidade extrínseca cede à certeza intrínseca. 
 
30] Penso que, igualmente, se deve dar como resolvida a subquestão A, indicada na nota de 
rodapé nº 6. Assim, sugiro que se tenha como teologicamente certa a seguinte proposição, 
decalcada em parte sobre passagem do Padre Gleize (46): Só o direito divino pode estabelecer 
leis que se apliquem ao Papa; ora, as fontes da Revelação não contêm nenhum 
ensinamento suficientemente explícito sobre a impossibilidade de queda do Papa em 
heresia formal e notória; portanto, em termos dogmáticos, nada impede que o Papa se 
torne herege ou já o seja quando eleito (47). — Note-se que o Padre Gleize formula referida 
passagem (48) no sentido de que nada, na Revelação, determina a perda do cargo pelo Papa 
herege, ao passo que, como aqui a formulo, a conclusão é que nada há, na Revelação, que 
impeça a queda do Papa em heresia. 
 
31]  Penso que também a subquestão B (49) deve hoje ser dada como resolvida, uma vez que 
me parecem cogentes os argumentos de São Roberto Bellarmino e outros sobre a 3ª sentença 
que ele enumera. Assim, proponho que se tenha como teologicamente certo que, dada a 
incompatibilidade profunda que existe entre heresia e jurisdição eclesiástica, e dado que 
o herege formal e notório deixa de ser membro da Igreja, o Papa herege formal e notório 
deverá perder o cargo (50). 
  
 
Voltando à questão da certeza 
 
32] Em resumo, fica portanto proposto (51) que se tenha como teologicamente certo: (i) o que 
ensinam sobre a 5ª sentença São Roberto Bellarmino, Ballerini, Wernz-Vidal e Billot; (ii) que 
nada há na Revelação que impeça a queda do Papa em heresia; e (iii) que o eventual Papa herege 
deve perder o Pontificado. Não apresentando a verdadeira posição de São Roberto Bellarmino 
sobre a 5ª sentença, e tomando todas as opiniões dos antigos como apenas prováveis, o Padre 
Gleize conclui que nada é certo sobre os pontos fundamentais da questão do Papa herege: 
“razões puramente teológicas (...) que são apenas prováveis, e que permanecem insuficientes 
para dar uma certeza especulativa” (52). Entende que não se sabe se o Pontífice pode cair em 
heresia; nem se é comprovável sua eventual heresia formal; nem se perderia o cargo; nem se há 
princípios dogmáticos aplicáveis ao caso. Tudo ficaria entregue à prudência dos fieis, e nisso o 

																																																								
44	 https://www.fsspx.com.br/carta-a-paulo-vi/					
45		 Ver	retro	nota	de	rodapé	nº	6,	subquestão	C.	
46		 Padre	Gleize,	art.	VI,	item	9,	citado	no	parágrafo	15	retro.	
47		 Ver	retro	nota	de	rodapé	nº	6,	subquestão	C.	
48		 Padre	Gleize,	art.	VI,	item	9,	citado	no	parágrafo	15	retro.	
49			Ver	nota	de	rodapé	nº	6.	
50		 Ver	XS.fr	273-275;	XS.it	88-91.	
51		 Ver	parágrafos	29	a	31.	
52		 Padre	Gleize,	art	VI,	item	11,	citado	no	parágrafo	3	retro.	
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Padre Gleize indica sua posição, que é de recusar-se a seguir o Papa naquilo que se afasta da 
Tradição católica (53). – Retorna-se, assim, à questão da certeza na teologia (54). 
 
 
 
Padre Gleize critica meu estudo sobre o Papa herege 
  
33] Em rodapé do primeiro artigo (55), o Padre Gleize escreve: “O estudo recente, mas já antigo, 
de ARNALDO XAVIER DA SILVEIRA, La Nouvelle Messe de Paul VI: qu’en penser? p. 213-
281, é frequentemente citado como referência. Mas, se se examina um pouco mais de perto, 
percebe-se que Silveira não teve acesso aos textos de Torquemada nem de Caietano: para 
apresentar o pensamento desses dois teólogos, ele recorreu simplesmente ao resumo que deles 
dão Suárez e João de São Tomás. De outro lado, ele se engana muitas vezes ao atribuir a 
teólogos uma opinião que estes apenas citaram sem as fazer suas. Journet, pelo contrário, 
manifestamente leu de perto o texto de Caietano: seu excurso L’Église du Verbe Incarné, I, p. 
625-627, se contenta em expor o pensamento de Caietano, mas pelo menos o expõe com todo 
o rigor requerido”. 
  
34] Como já dito (56), o Padre Gleize critica a posição de Caietano, que de algum modo coloca 
a Igreja acima do Papa. Não vejo que, em meu livro, tal posição devesse ser mais aprofundada. 
Também a referência a Torquemada não parece cabível, pois o grande Cardeal do século XV 
defendia que a perda do Pontificado ocorre mesmo com a heresia apenas interna, sentença 
abandonada há tempos e com razão (57). 
 
35] E caberia a acusação de que a teólogos do passado atribuo opiniões alheias, que eles apenas 
citaram sem as fazer suas? A acusação é séria. Falsear “muitas vezes” opiniões dos antigos é 
erro grave, que pode desorientar a muitos. — O Padre Gleize não indica especificamente onde 
cometo esse erro, mas deduzo, do que ele diz, que se trata, talvez entre outras, da questão da 
sentença alternativa-sucessiva. Assim, a explicação de minha posição nesse ponto, que tenho 
como clara e lógica, está no tópico “A sentença alternativa-sucessiva de São Roberto 
Bellarmino e outros” (58). 
 
36] Tomo as críticas do Padre Gleize com o espírito desapaixonado e acadêmico. Prezo-o como 
dantes, mantendo a atenção e o respeito cordiais com que sempre li e estudei seus trabalhos. 
Que Maria Santíssima, Mãe de Deus e nossa, nos assista e ilumine. 

																																																								
53		 Idem,	ibidem,	item	15	e	respectiva	nota	de	rodapé	nº	20.	
54			Ver	parágrafo	7	retro.	
55		 Padre	Gleize,	art.	I,	item	5,	nota	5.	
56		 Ver	parágrafo	19	retro.	
57		 Padre	Gleize,	art.	VI,	itens	2	e	13.	
58			Parágrafos	11	a	13	retro.	




