
Exmo. Sr.Ministro Luiz Roberto Barroso, Relator da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade 4.439.    Saudar autoridades. Demais 

participantes da mesa. Demais participantes da audiência publica. 

Publico presente. 

 

 

 

 

 

 

Tenho a honra de representar a ANAJUBI- 

Associação Nacional de Advogados Brasil Israel, acolhida por 

despacho do Sr Ministro para participar desta audiência pública; para 

esclarecimento de V Excia e do público, informo que a ANAJUBI é uma 

entidade fundada no ano de 1975 e que congrega advogados e juristas 

brasileiros que tem interesse e comunguem em seus objetivos sociais, 

expressos no seu Estatuto, sem qualquer tipo de restrição por conta de 

religião ou orientação cultural, embora a maior parte dos sócios tenha 

origem cultural judaica 

Somos filiados à IAJLJ, entidade internacional 

que tem sede em TelAviv e que congrega advogados e juristas judeus 

e não judeus do mundo inteiro e que tem , inclusive , assento na ONU , 

onde opina em temas vinculados a direitos humanos. 

 A minha presença aqui hoje e sua legitimidade 

advém da preocupação dos advogados que represento com o conflito 

aparente entre o princípio inabalável da laicidade do Estado Brasileiro , 

consagrado no art. 19 , inc. I da carta Constitucional cotejado com o 

texto do art. 11, parágrafo primeiro do acordo celebrado entre a 

Republica Federativa do Brasil e a santa Se aprovado pelo Congresso 

Nacional e promulgado pelo Presidente da Republica através do 

Decreto 7107/2010. 



A nossa intenção, já adianto, é no sentido de 

prestigiar integralmente os termos da ADI 4439, a qual traz em seu 

corpo todos os elementos jurídicos e de ordem constitucional que 

levam à necessidade imperiosa de sua aprovação. 

E digo isto porque despiciendo seria repetir-lhe 

os termos, destacar trechos que são do conhecimento pleno da 

relatoria e do publico que aqui comparece, já que a participação nesta 

audiência deve ser entendida como auscultamento da sociedade 

brasileira e dos setores interessados no debate da questão, não se 

tratando de foro para a argumentação jurídica esgotada ã saciedade 

pela ilustre Procuradora da Republica. 

Nossa participação não é jurídica , senão 

social e de certa forma política para trazer a opinião do segmento que 

represento e que manifesta a sua inabalável crença na necessidade de 

proclamação , repetição ate a saciedade do caráter laico do Estado, 

ameaçado pela acordo celebrado com a Santa Sé. 

E neste sentido, já contrariando o que antes 

dissera, oportuno trazer à luz a o texto do parágrafo 6 da ADI que 

desenvolve a tese de que a única forma de compatibilizar o caráter 

laico do Estado brasileiro com o ensino religioso nas escolas públicas a 

o da adoção do modelo não confessional. 

Isto porque necessário modular o principio da 

laicidade do Estado consagrado no art. 19, inc. I da Constituição com o 

preceito do art. 210, par. 1o. que de certa forma determina o ensino 

religioso como matéria facultativa. Somos contrário , mesmo ao ensino 

religioso, mesmo que em caráter facultativo, por entender que o 

Estado, assim procedendo estar inserindo, de forma sutil , conteúdos 

axiológicos na mentalidade dos alunos e isto a partir de tenra idade 

(desenvolver) . Mais que isto, como próprio texto do acordo celebrado 

já insinua , com sutileza , a distinção entre o ensino religioso ao 

proclamar a prevalência de uma religião, no caso a católica, referindo-



se às demais como outras confissões religiosas, sem , contudo 

identificá-las.  

Confere-lhes , a estas religiões distintas da 

católica ,um status diferenciado e genérico , em contraponto com a 

proclamação da necessidade de ser ministrada religião católica. 

Seja católica ou qualquer outra a religião que 

sutilmente se sugere ensinar , o fato é que este ensino é claramente o 

ensino confessional, religioso , que não se compatibiliza com o a 

laicidade do Estado.  

Neste sentido, cabível, se alternativa não 

existir, a proposta da ADI de proclamação de decisão parcial de 

inconstitucionalidade com redução de texto para a supressão da 

expressão “católico e de outras confissões religiosas “que , ao dizer da 

ilustre procuradora aponta para a adoção do modelo confessional de 

ensino religioso nas escolas publicas. 

 

 

 

SEPARACO DE ESTADO E IGREJA 

 

Uma das maiores conquistas do avanço 

civilizatório terá sido sem duvida a separação entre Igreja e Estado, 

entidades incompatíveis entre si, até pela invocação de poder divino, 

desde tempos imemoriais ate quase os dias de hoje. Esta invocação 

perpetuava dinastias, do Egito antigo ao Japão, passando pelas casas 

reais européias e disso não escapou o Brasil monárquico. A quebra 

desta pratica inicia-se em meados do século XVI com Martinho Lutero, 

ao fundar a Igreja Protestante e defendendo um governo civil não 

interventor. A Declaração de Independência dos Estados Unidos da 

América repete o preceito de reparação entre Estado e Igreja , 

consagrado pelos revolucionários franceses de 1789, criando modelos 



que seriam repetidos pela Europa e pelo adotado mesmo pelo Brasil, já 

na constituição Republicana de 1891.  

Os Estados modernos e com maiores avanços 

democráticos não permitem a intervenção da Igreja e da religião na 

educação , por vislumbrar neste campo a possibilidade de indesejável 

interferência na formação do futuro cidadão. De forma alguma se 

confunda esta laicidade com o laicismo, combate às religiões e 

proibição de exibição de seus símbolos, a exemplo do que fez a França 

recentemente ao proibir que alunos utilizassem objetos e símbolos de 

suas crenças. 

Não e esta a pratica , nem a cultura brasileira. 

O ensino religioso e permitido, sim, e nome da liberdade de crença e 

digo mais não que seja permitido, pois isso poderia simbolizar 

concessão ou tolerância. 

Não ha o que tolerar neste campo. É direito do 

cidadão ensinar, aprender , ministrar ensino de qualquer religião, desde 

que o faça em escolas que não sejam as publicas. A quem queira 

educar seus filhos nas praticas de suas religiões , que o faca nas 

escolas que outorguem ensino confessional. A liberdade de crença e 

atributo de famílias e escolhas individuais ate mesmo pela intimidade 

inviolável destas decisões e escolhas. Não na escola publica, onde o 

Estado é o prestador de serviços não lhe cabendo qualquer 

interferência em formação de convicções. 

E se ministrada de forma facultativa que não e 

conceda privilégios ou insinue distinções entre grupos , criando escalas 

de valores de qualidade diferenciados para as religiões. A proposta da 

assim chamada concordata entre a Republica Brasileira e a Santa Se 

insinua proselitismo religioso, inaceitável pelas razões expostas com 

brilho e clareza na ADI 

O Estado é laico e o ensino e formação de 

consciências há de seguir este parâmetro proclamado alto e bom som 



como garantia da formação da cidadania e da nacionalidade una e 

indivisa da nação brasileira . 

 Exmo. Sr. Ministro: não sou expert em 

educação , mas ao ser honrado com a aceitação da representação que 

ora faço realizei algumas pesquisas que apresentaram chocantes 

resultados quanto às tentativas de introduzir conceitos religiosos e 

prosélitos na educação brasileira.  

No Rio de Janeiro , em administrações 

passadas cogitou-se de contratar, o Poder Publico, professores 

indicados por diferentes setores religiosos para ministrar aulas de 

religião nas escolas aos adeptos destas religiões. 

E eu pergunto ; que religiões? Quantas são as 

religiões praticadas no pais? Quem determinaria a linha deste 

ensinamento , entre as diferentes correntes? E aos ateus e agnósticos, 

crentes do zoroastrismo , do xintoísmo, animistas , o que seria 

destinado?  A marca de Caim ? O desprezo social ? A pecha de 

pessoas sem alma pelo desconhecimento de suas crenças ou não 

crenças? 

? 

Em São Paulo tentou-se e implantou-se ate 

providencial veto do governador o projeto Deus na Escola, sob 

inspiração de determinada igreja e com impressão de material escolar 

proselitista com verbas publicas. Narra-se que as crianças iniciavam 

seu dia de estudos entoando hinos e orações coletivas. Ë isto que 

queremos ? Uma nação excludente do diferente e que na contra 

marcha dos avanços da humanidade introduza conceitos, preconceitos, 

distinções entre seus nacionais ?  

Decisivamente não. 

 E neste sentido, A ANAJUBI, que representa 

em sua maioria os advogados de origem judaica do Brasil alia-se ao 

pedido constante do item 51, (i) do pedido formulado pela ilustre 



Procuradora Gerald a Republica, no sentido de que esta Corte realize a 

interpretação requerida da legislação mencionada para “assentar que o 

ensino religioso em escolas públicas só pode ser de natureza não 

confessional, com proibição de admissão de professores na qualidade 

de representantes de confissões religiosas. 

E de acordo com o item (ii) do pedido profira 

decisão de interpretação do art. 11, parágrafo 1 do Acordo entre a 

Republica Federativa do Brasil e a santa Se relativo ao Estatuto 

Jurídico da Igreja Católica no Brasil para assentar que o ensino público 

no Brasil só pode ser de natureza não confessional; e na esteira deste 

pedido que , caso incabíveis estes pedido seja declarada a 

inconstitucionalidade do trecho “católicos e de outras confissões 

religiosas do acordo Brasil Santa Se. 

E mais, Exmo. Sr. Ministro que em cerimônia 

de formatura lembrou que George Washington em seu discurso de 

posse proferira pouco mais de 170 palavras, ao passo que William 

Henry Harrison , nono presidente dos Estados Unidos proferiu enorme 

discurso de posse sob tempo inclemente, o que o levou a morte 30 dias 

depois, criando a prudente recomendação de que sejam curtos os 

discursos. 

Mas não posso deixar de lembrar a 

emergência da criação de dois mecanismos de suam importância para 

o crescimento da consciência nacional. Como já mencionado e referido 

por muitos , é fundamental que se crie a cadeira de estudo da Historia 

das religiões, de forma a ensinar , isto sim, a compreensão da crença 

do outro, a historia da cultura do outro, destruindo parâmetros 

milenares de preconceitos ódios injustificados, por distorções perversas 

e que não raras vezes levam aos desvarios como os martírios de 

católicos, os massacres dos Huguenotes, o desrespeito aos cultos de 

matriz africana e o Holocausto Judaico e de Testemunhas de Jeová 

durante a segunda guerra. 



É imperiosa a criação desta cadeira, a ser 

ministrada por professores sem vinculação com igrejas ou templos de 

qualquer natureza e que ministrem esta matéria com suas matrizes 

históricas de forma didática não confessional. 

E outra cadeira , esta sim , obrigatória em 

todas as escolas publicas ou privadas deve ser criada: a de ensino de 

direitos humanos e de cidadania, da primeira serie do primeiro grau a 

ultima serie da universidade, evidentemente em suas diferentes 

gradações, ensinando a criança a não ter receio do guarda da esquina 

e o adulto a não ter receio a autoridade. Ensinando o respeito , a 

obediência à lei justa, ao direito alheio , de agir , de pensar e de 

acreditar.  

Neste momento, em que os brasileiros 

aprenderem na escola seus próprio direitos e limites , o respeito ao 

direito alheio e seu limite, tenho a convicção de que o que Stefan Zweig 

denominou Brasil , País do Futuro terá se tornado no que desejamos: 

um país do presente , uma nação generosa , coo já é e dadivosa como 

dizia a Carta de Pero Vaz de Caminha ao Rei Manoel, onde se 

plantando tudo dá. Plantando respeito e conhecimento nos alunos das 

escolas públicas brasileiras, nossos futuros cidadãos esta nação que 

amamos só poderá nos dar tudo que desejamos. 

 

Agradeço ao Exmo. Ministro e cumprimento 

novamente aos que participam dessa audiência. 


