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A TODOS OS CORPOS DE ANCIÃOS
Prezados irmãos:
Como é do seu conhecimento, já foram transmitidas algumas orientações sobre situações
relacionadas com o “privilégio eclesiástico” (sigilo ministerial) e sobre como os anciãos poderão
invocar esse privilégio em conexão com o seu trabalho como pastores do rebanho de Deus. Após
quase 15 (quinze) anos desde que foram dadas as últimas orientações, voltamos a lembrar-lhes
esse importante assunto.
De vez em quando recebemos comunicação de anciãos informando-nos que foram
intimados para servir como testemunhas, por terem sido arrolados como tal em algum processo
judicial ou administrativo. Esse processo pode estar relacionado com um caso judicativo, como
abuso de menores, ou questões de divórcio, guarda de filhos, etc. A legislação brasileira contém
dispositivos legais que podem ser invocados por aqueles que, em função do “ministério” (como é
o caso dos anciãos), estão proibidos de depor a respeito de determinados fatos perante um juiz ou
uma autoridade policial. A razão disso é que assuntos tratados por ministros religiosos, sob certas
circunstâncias, são protegidos e não podem ser revelados. São vários os dispositivos em nossa
legislação que dão suporte legal a essa proteção, e podemos citar, entre outros, os seguintes:
Constituição Federal, artigo 5.º, incisos VI, X, XIV; Código Civil de 2002, artigo 229, I; Código
de Processo Civil, artigos 406, II e 414, § 2.º; Código Penal, artigo 154 e Código de Processo
Penal, artigo 207. Visto que nem todos têm essa informação à mão, anexamos uma folha com a
transcrição dos dispositivos legais acima citados, a fim de terem uma ideia geral do que eles
contêm.
Naturalmente, nem tudo o que o ancião toma conhecimento está protegido pelo
“privilégio eclesiástico” (sigilo ministerial), por não ter caráter penitencial. Por exemplo,
cumprimentos, conversas do dia a dia, etc., não são necessariamente comunicações revestidas
de sigilo. Para a comunicação ser protegida pelo sigilo ministerial deve 1) ser feita a um ministro
em ofício, ou seja, em exercício; 2) ser feita no transcorrer da disciplina prescrita pela congregação
(igreja, no entendimento dos de fora); 3) ser, em si, de caráter penitencial; e 4) ser recebida em
confidência. Essa descrição os ajudará a determinar que tipo de assunto pode estar coberto pelo
privilégio, e o que não está.
As Escrituras indicam que os anciãos têm a obrigação de ‘pastorear o rebanho de Deus’.
(1 Pedro 5:1, 2) Ao fazerem isso também se tornam um “abrigo” ou “esconderijo” das pressões
do mundo de Satanás. (Isaías 32:1, 2) E para que os errantes recebam os benefícios dos bálsamos
bíblicos aplicados por amorosos superintendentes, precisam cumprir a responsabilidade de
confessar pecados graves e violações das leis de Deus. — Tiago 5:13-16; Provérbios 28:13;
Levítico 5:5.
Assim, os anciãos congregacionais, no exercício de seu dever quais pastores do rebanho
de Deus, tomam conhecimento de muitos assuntos que devem ser mantidos em confidência.

As Escrituras admoestam especialmente os anciãos a manter confidência sobre os assuntos
congregacionais. Seria prejudicial revelar palestra confidencial a pessoas de fora da organização.
(Provérbios 25:9) Ademais, os que procuram os anciãos em busca de ajuda esperam que tais
assuntos sejam mantidos em sigilo. Para mais detalhes sobre sigilo, queiram verificar as
referências em A Sentinela de 1.º de fevereiro de 1976, página 94, parágrafo 15; 1.º de outubro
de 1971, páginas 606-7; e no manual da Escola do Ministério do Reino (ks91), página 105.
Portanto, se um ancião for intimado a comparecer perante um juiz ou uma autoridade
policial, deverá fazer todo o possível para ser dispensado de depor como testemunha, no caso
de assuntos que envolvam o “privilégio eclesiástico” (sigilo ministerial), e/ou de apresentar
qualquer registro da congregação relacionado com o caso. Poderá invocar o direito constitucional
à privacidade e ao sigilo ministerial, conforme apresentados nesta carta e na legislação transcrita
na folha anexa. (Embora seja possível utilizar livremente os argumentos legais apresentados, esta
carta não deve ser apresentada perante quem não é ancião designado).
O pedido para ser dispensado de depor poderá ser feito pelo próprio ancião ou por meio
de um advogado. Será apresentada uma petição à autoridade que o convocou como testemunha
(juiz ou delegado de polícia), expondo as razões legais para a dispensa e/ou a não apresentação
de relatórios escritos, que estão em poder da congregação. Espera-se que a autoridade judicial
ou policial dê consideração ao pedido, com base nos dispositivos legais mencionados, eximindo
antecipadamente o ancião de depor. Quer o pedido seja feito diretamente pelo ancião, quer por
seu advogado, poderemos fornecer um modelo de petição. No entanto, se ainda for mantida a
intimação para depor, no dia da audiência o ancião poderá usar os mesmos argumentos já
apresentados na petição para pedir dispensa de depor como testemunha. (Veja Código de
Processo Civil, artigo 414, § 2.º.) Se mesmo assim o juiz não o dispensar do testemunho, deve-se
fazer todo o possível para restringir-se ao mínimo necessário e limitar-se a responder às
perguntas do juiz, evitando revelar detalhes do que foi tratado em palestra confidencial.
Os aspectos acima considerados dão uma visão geral da questão do “privilégio
eclesiástico” (sigilo ministerial) e dos procedimentos que poderão ser tomados visando a
dispensa como testemunha. Assim, se um ancião for intimado para depor como testemunha,
envolvendo a questão do “sigilo ministerial”, deve entrar imediatamente em contato com o
Escritório, visto que há necessidade de fornecer uma declaração, para comprovação perante as
autoridades, de que o ancião é ministro designado. Essa declaração será anexada ao pedido de
dispensa de depor, cujo modelo será fornecido na ocasião.
Se for preciso utilizar para esse fim os serviços de um advogado, sugerimos contatar um
que seja Testemunha de Jeová em sua região, se possível.
Ao se comunicarem com o Escritório sobre esse assunto, recomendamos que todos os
detalhes do caso sejam apresentados, a fim de que tenhamos um quadro completo da situação e a
questão da declaração seja considerada. Talvez outras sugestões sejam apresentadas na ocasião,
dependendo das circunstâncias do caso.
Esperamos que estas informações sejam de ajuda ao cuidarem do assunto, se e quando
surgir. Aproveitamos a oportunidade para lhes enviar nosso caloroso amor e saudações cristãs.
Seus irmãos,

