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VOTO EM SEPARADO DO  DEPUTADO PASTOR PEDRO RIBEIRO

Em primeiro lugar, gostaria de destacar o respeito que
tenho pelo ilustre Relator, Deputado Bonifácio de Andrada, parabenizando-o
pelo parecer apresentado nesta Comissão de Relações Exteriores e de Defesa
Nacional, de cujas conclusões, respeitosamente, divirjo.

O Acordo com a Santa Sé, ora apreciado, vem sendo
objeto de muita discussão e de críticas, algumas acerbas, que ressaltam o
caráter inconstitucional e discriminatório de alguns de seus dispositivos com
relação a outras confissões religiosas que atuam no Brasil.

Desde logo, cumpre enfatizar que, salvo no que se refere
aos princípios regentes das relações internacionais do Brasil, não pretendo
tecer comentários a respeito da eventual compatibilidade do referido Acordo
com outros dispositivos da Constituição da República.  Essa tarefa deverá ser
efetivada pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, que é o
colegiado competente, de acordo com as normas regimentais em vigor.
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Nesta oportunidade, o Acordo com a Santa Sé será

analisado sob o pálio das relações internacionais do Estado brasileiro, em

respeito aos limites regimentais das atribuições desta Comissão.

Ao apreciar qualquer tratado internacional, seja ele

bilateral ou multilateral, esta Comissão de Relações Exteriores deve responder

a duas indagações:

1) O tratado está em conformidade com os princípios

constitucionais, aplicáveis às relações internacionais

do Brasil?

2) Em que medida a ratificação do tratado irá influir nas

relações internacionais do País?

De acordo com o artigo 4º da Constituição Federal, o Brasil

rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios:

“I - independência nacional;

II - prevalência dos direitos humanos;

III - autodeterminação dos povos;

IV - não-intervenção;

V - igualdade entre os Estados;

VI - defesa da paz;

VII - solução pacífica dos conflitos;

VIII - repúdio ao terrorismo e ao racismo;

IX - cooperação entre os povos para o progresso da

humanidade;

X - concessão de asilo político.”

Depreende-se do dispositivo constitucioanal, que qualquer
tratado, cujo objeto (ou dispositivos) ofenda os citados princípios, não poderá
ser incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro. Mutatis mutandis, também
não poderá ser ratificado (ou aprovado pelo Congresso Nacional) o tratado cujo
objeto, ainda que lícito, não esteja amparado pelos princípios constitucionais
regentes das relações exteriores.
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Com base nesse raciocínio, embora, em tese, o texto

constitucional permita a assinatura de acordos internacionais em áreas as mais

diversas, é certo que o objeto desses acordos haverá SEMPRE de estar em

conformidade com pelo menos um dos princípios relacionados nos incisos do

artigo 4º da Lei Fundamental.

A questão que se impõe no momento é a seguinte: em que

princípio constitucional ampara-se o Acordo com a Santa Sé?  Salvo melhor

juízo, esse Acordo não é merecedor de aprovação congressual, por não estar

respaldado em nenhum dos princípios constitucionais aplicáveis às relações

internacionais do Brasil.

Por outro lado, ainda que por hipótese admita-se que o
Acordo com a Santa Sé esteja em conformidade com os princípios
constitucionais vigentes, é preciso avaliar como esse compromisso
internacional irá influir nas relações internacionais do País não apenas com a
própria Santa Sé, mas em relação aos demais Estados soberanos, cuja maioria
da população não professe a fé católica.

Sob esse prisma, deve-se analisar que impactos, positivos
ou negativos, terá o Acordo assinado com a Santa Sé, vis a vis os demais
atores internacionais.  Nesse sentido, julgo que a ratificação deste
compromisso internacional poderá ser vista com restrições por países de
maioria não católica, reduzindo a confiança depositada por eles no Estado
brasileiro.

Em temos práticos, a ratificação do Acordo poderá ser
interpretada como um enfraquecimento do caráter laico do Estado brasileiro,
atributo que desde a proclamação da República vem beneficiando o País em
suas relações internacionais.

Nos últimos anos, são notórios os esforços do Governo
Federal de abertura de novos mercados para os produtos brasileiros.  Nesse
contexto, o País tem investido tempo e dinheiro em estratégias de aproximação
com a República Popular da China, com a Índia e com os países árabes, que,
juntos, respondem por parte significativa do comércio exterior brasileiro.

Sabe-se que apenas a condição de estado laico não é
suficiente para justificar o aumento dos fluxos comerciais do Brasil com os
referidos países.  Todavia, o fato de o Brasil não adotar uma “religião oficial”
afasta obstáculos de natureza político-religiosa que, não raro, inviabilizam as
relações entre os Estados, inclusive as de natureza comercial.
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Portanto, sob o ponto de vista das relações internacionais,

pode-se dizer que o Acordo com a Santa Sé tem o potencial de causar

empecilhos à política de abertura de novos mercados para as exportações

nacionais. Ademais, poderá servir de argumento para que alguns Estados

deixem de apoiar reivindicações políticas do Brasil, como o pretendido assento

permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas.

 Em face dos argumentos expostos, nosso voto é pela

rejeição do Acordo entre a República Federativa do Brasil e a Santa Sé relativo

ao Estatuto Jurídico da Igreja Católica no Brasil, assinado na Cidade-Estado do

Vaticano, em 13 de novembro de 2008.

Sala da Comissão, em        de                           de 2009.

Deputado PASTOR PEDRO RIBEIRO- PMDB/Ce


