Monoteísmo Noaico
por Sha’ul Bensiyon

Aula 10

Roubo

A Quinta Lei
A quinta lei noaica é definida pela proibição ao roubo. Porém, a questão
pode ser bem mais complexa do que parece à primeira vista.
“Esta ampla proibição inclui:
1) Assalto - Roubar algo de alguém abertamente
2) Furto - Roubar em secreto
Os acima incluem até mesmo roubar um objeto de valor bem pequeno.
3) Não devolver pertence emprestado
4) Não devolver objeto perdido, cujo proprietário ainda não desistiu de
encontrá-lo
5) Fraude - Tal como usar dinheiro falso para pagar uma dívida legal

A Quinta Lei
6) Uso de balanças ou medidas fraudulentas nos negócios
7) Representação desonesta de um artigo para vender ou
alugar, [seja] pelo proprietário ou vendedor
8) Causar dano à propriedade, quer por forma direta ou
indireta
9) Ultrapassar ilicitamente a fronteira da propriedade de um
vizinho (i.e. ‘roubar território’)
10) Não pagar danos incorridos ao causar ferimento físico a
alguém

A Quinta Lei
11) Um funcionário que faz uso desocupado de tempo pago…
A proibição acima inclui comer em tempo pago durante uma
tarefa que não envolve comida. Contudo, as regras do que um
trabalhador pode ou não pode fazer em tempo pago estão
sujeitas ao costume do lugar, ou ao seu contrato.
Caso seu contrato (ou um costume local, na ausência de um
contrato) o permite comer, então ele é permitido.
Em nosso tempo e época, de acordo com o contrato de alguém,
bater papo ou mandar mensagens para amigos [além do que o
chefe consideraria razoável se estivesse vendo] ou jogar jogos
de computador em tempo pago são exemplos mais comuns de
inatividade criminal por trabalhadores.

A Quinta Lei
12) Reter salários de um trabalhador (Livro de Juízes, Leis de
Contratação 11:1-2)
13) Não pagar dívidas ou cumprir obrigações de contratos
legais no prazo
Noaicos não são passíveis [de perda do direito à vida] por falha
ao cumprirem obrigações financeiras (isto é, pagar danos,
salários, dívidas, etc.) devido a genuinamente não ter recursos.
Não existe punição na lei da Torá por ser pobre - não há prisão
para devedores ou servidão para devedores, como existe na lei
da Torá para judeus em certas circunstâncias, quando não são
capazes de pagar o que devem.

A Quinta Lei
Alguém que claramente tinha condições mas ainda assim não pagou
é passível [de perder o direito à vida.] Sociedades noaicas podem
estabelecer leis civis justas para evitar o abuso deste sistema
humanitário.
14) Não pagar impostos de acordo com as leis do país de
residência
Impostos administrados com justiça, tais como aqueles que
pagam por serviços e rodovias públicas compartilhadas por todos,
podem ser essenciais para uma sociedade urbana funcional. A
legalidade de outros, tais como imposto de renda, não é tão simples.
Ao contrário, para as Leis Noaicas, em caso de um imposto que
constitui roubo do público, não são os cidadãos que são passíveis
[de perder o direito à vida] mas sim o governo.

A Quinta Lei
15) Outras definições de roubo, dependendo das leis do
lugar de residência
Roubo de propriedade intelectual é um exemplo. Outro
exemplo é calúnia com a intenção de causar dano monetário.
Contudo, para que uma ação proibida pela legislação
governamental se constitua ofensa noaica capital de roubo;
deve se conformar à definição básica da Torá - que bem de
propriedade tenha sido tomado fisicamente de ou retido de
seu dono de direito.
Caso contrário, apesar de ser penal para um sistema local de
lei civil, não constitui uma violação da lei noaica.

A Quinta Lei
16) Sequestro
Observe que ‘não roubarás’ nos ‘Dez Mandamentos’ (parte da Torá
de Israel) especificamente se refere ao roubo de uma pessoa, que é
um crime capital também para os judeus. (Êxodo 20:12, Dt. 5:16 cf.
Livro de Danos, Leis de Roubo 9:1)
17) Estupro
O Estupro é uma forma de sequestro [para efeito da lei noaica], que
é um tipo de roubo de um ser humano. É portanto um crime capital
conforme as Sete Leis. (Leis de Reis e Guerras 9:13[9]). O exemplo
clássico disso é o estupro de Diná, que era uma noaica não-casada
(os hebreus só receberam o status legal de israelitas [i.e. de um
povo com aliança nacional] quando aceitaram toda a Torá no monte
Sinai.” (Guide for the Noachide pgs. 42 a 45)

Indo Além

Além da Quinta Lei
Espera-se que, a medida que progrida em sua jornada
de desenvolvimento espiritual, o monoteísta noaico vá
além, e também atinja dois objetivos: evitar a
companhia de pessoas que praticam roubo ou fraude,
e lutar ativamente contra tais práticas.
Mas, como desenvolver tais coisas?

Evitar Companhia Ruim
É muito comum encontrar pessoas que enganam, fraudam e não agem
corretamente quanto à propriedade do próximo:
“Não entres pela vereda dos ímpios, nem andes no caminho dos maus.
Evita-o; não passes por ele; desvia-te dele e passa de largo. Pois não
dormem, se não fizerem mal, e foge deles o sono se não fizerem
alguém tropeçar. Porque comem o pão da impiedade, e bebem o vinho
da violência. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai
brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos ímpios é
como a escuridão; nem sabem em que tropeçam.” (Pv 4:14-19)
“Tenho odiado a congregação de malfeitores; nem me ajunto com os
ímpios.” (Sl. 26:5)
Não é preciso maltratar ninguém, nem ser arrogante. Basta evitar se
envolver ou se aproximar daqueles que têm conduta questionável.

Lutar contra a Corrupção
“Aprendei a fazer bem; procurai o que é justo; ajudai o
oprimido; fazei justiça ao órfão; tratai da causa das viúvas.
Vinde então, e argui-me, diz o ETERNO: ainda que os
vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão
brancos como a neve; ainda que sejam vermelhos como o
carmesim, se tornarão como a branca lã.” (Is. 1:17,18)
Embora a passagem acima seja uma instrução a Israel,
mostra o quanto o Eterno valoriza quem luta para que se
faça a justiça.
Ele, inclusive, indica que perdoa os pecados daqueles que
o fazem.

Lutar contra a Corrupção
O que pode ser feito para lutar contra a corrupção?
1) Ser consciente na hora da escolha dos governantes
2) Participar de manifestações e atos contra a
corrupção
3) Denunciar a fraude, o desvio de recursos, etc.
4) Não comprar produtos, fazer negócios, ou
compactuar com pessoas ou empresas que façam tais
coisas.

Lutar contra a Corrupção
O que pode ser feito para lutar contra a corrupção?

Mínimo x Ideal
É importante relembrar:
“Os sete mandamentos não são um ‘limite’ para o
estrangeiro, ou como alguns dizem, o sistema ‘deles’. Um
rabino certa vez ensinou: as leis noéticas são o essencial
fundamental para permitir que um ser humano retenha o
seu direito à vida. Não é o ‘seu’ sistema, ou um sistema
para perfeição. Ao contrário, as leis noéticas são um ponto
de partida - não um destino exaltado.” (Perfection: Human
Accomplishment - Not a Jewish Birthright - R. Moshe BenChaim)

Mínimo x Ideal
Tomando como exemplo a segunda lei, temos:
O Proibido: Práticas que privam o outro de um bem ou recurso
que lhe seja de direito.
O Mínimo: Não obter bem, recurso ou vantagem ilícita.

Direito à vida

O Bom: Não ter parte com pessoas que adotam tais práticas.
Galardão Adicional

O Ideal: Lutar contra a corrupção, a fraude e práticas que lesam
terceiros (especialmente os menos favorecidos).
Não se pode ir abaixo do mínimo! Mas, quanto mais se tende ao
ideal, mais se é abençoado, nesta vida e no mundo vindouro.

Metas Alcançadas
Na aula de hoje você aprendeu 10 coisas importantes:
✓É proibido assaltar e furtar.
✓É proibido se apropriar de algo que não é seu, como não devolver objeto emprestado, ou
perdido.
✓É proibido cometer fraude
✓É proibido enganar alguém que compra um produto
✓Se você causa dano a alguém, reponha o que danificou ou arque com os custos
✓É proibido avançar sobre a fronteira do vizinho
✓Não use de tempo de trabalho pago de maneira fraudulenta
✓Cumpra sempre suas obrigações no prazo, se tiver recursos para isso. Isso inclui pagar
impostos justos.
✓É proibido sequestrar, e estuprar
✓Como sugestão adicional, afaste-se de quem comete fraudes, e ajude a lutar contra a
corrupção.

