
BRASIL: SÉCULO XV OU SÉCULO XXI?

Por um Estado Laico e Republicano

O presente documento tem como objetivo fornecer subsídios para o voto informado dos
Srs.(as) Deputados(as) membros da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional
relativo à apreciação da Concordata firmada entre o Brasil e a Santa Sé (13/11/08)
no  que concerne  à  conveniência  de se  ratificar  o  mencionado instrumento.  O texto
estrutura-se  como  uma  refutação  ao  parecer  favorável  do  Deputado  Bonifácio  de
Andrada (PSDB-MG), apresentando os trechos relevantes seguidos pelos comentários
pertinentes, em destaque:

“Nesse  contexto,  as  diretrizes  centrais  seguidas  pelos  negociadores  do  Acordo
pautaram-se pelo respeito e preservação das disposições da Constituição e da legislação
ordinária,  em especial  as que definem o caráter  laico do Estado brasileiro,  além do
respeito ao princípio da liberdade de crença e de religião, bem como pelo tratamento
eqüitativo  e  o  reconhecimento  dos  direitos  e  deveres  das  instituições  religiosas
legalmente estabelecidas no Brasil”: assinar um acordo com a Santa Sé, leia-se Igreja
Católica,  não representa  tratamento  eqüitativo  para  com as  outras  instituições
mas,  ao  contrário,  alça  o  catolicismo  a  uma  posição  de  superioridade  face  as
demais confissões religiosas. Diferentemente do que pretende o relator, o acordo
em exame fere o art. 19 da Constituição Federal que afirma ser “vedado à União,
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecer cultos religiosos ou
igrejas, subvencioná-las, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou
seus representantes relações de dependência ou aliança”. O mesmo artigo proíbe
“criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si”.

“Fruto  da  necessidade  e  do  interesse  das  partes  em  ordenar  e  consagrar  em  um
arcabouço normativo os diversos aspectos de relacionamento entre o Estado brasileiro e
a Igreja Católica, representada pela Santa Sé, entidade internacionalmente reconhecida a
que se sujeita o Estado do Vaticano”: o relator proclama a necessidade e o interesse
das  partes,  mas  não  esclarece  objetivamente  qual  a  necessidade  do  Brasil  em
ratificar um acordo como esse e tampouco o interesse do país em privilegiar uma
religião  em  detrimento  das  outras.  O  excerto  é  importante,  pois  o relator
reconhece de forma inequívoca que o tratado foi firmado entre o Estado brasileiro
e  a  Igreja  Católica  (representada  pela  Santa  Sé),  o  que  é  vedado  pela  Carta
Constitucional.

“Acordos dessa natureza, também conhecidos por Concordata, constituem técnicas de
relações internacionais amplamente utilizadas por diversos países”: embora não fique
claro  o que o relator  entende por técnicas  de relações  internacionais,  podemos
citar,  como exemplo, a Concordata de Wormes firmada em 1122 com o Sacro-
Imperador  romano  Henrique  V.  Entre  os  países  que,  nos  dizeres  do  relator,
amplamente utilizaram esse tipo de instrumento, há que se mencionar, inter allia,
Costa do Marfim, Haiti, Paraguai, Bolívia e Gabão.

“No caso da Santa Sé há inúmeros exemplos em todo o mundo. O episódio clássico é o
Tratado realizado por ela com a Itália, a Concordata de 1929, conhecida como o Tratado



de  Latrão”: o  relator  esqueceu-se  de  mencionar  que  o  tratado  de  Latrão  foi
celebrado entre o papa Pio XI e o ditador fascista Benito Mussolini.

“Portanto, o acordo que o Brasil assina com a Santa Sé está plenamente vinculado à
atualidade  das  relações  internacionais.  Devemos  ainda  citar  que  a  Igreja  Luterana
também tem uma concordata especial desse tipo com o Governo alemão e este também
realizou  um  acordo  com  a  Igreja  Católica,  além  de  promover  outros  com  várias
entidades  religiosas.  Existem convênios  de  diferentes  tipos  e  com diversas  igrejas,
sobretudo na Espanha”: a atualidade das relações internacionais não está, de forma
alguma, vinculada a acordos com a Santa Sé. O relator faz uma afirmação de senso
comum e corre o risco de confundir o leitor, uma vez que acordos desse tipo só
podem  ser  pactuados  com  a  Igreja  Católica,  pois  apenas  a  Santa  Sé  tem
reconhecida (embora isso seja discutível) sua personalidade jurídica internacional.
Embora  o  relator  queira  transmitir  a  esperança  de  que  acordos  semelhantes
possam vir  a  ser  firmados  com  outras  igrejas,  essa  é  uma  impossibilidade  no
campo do direito internacional.

“Há uma “religação”, quer queiramos ou não, de um modo geral, do homem com aquele
Ser Supremo que para ele representa o mistério anterior à sua existência e o mistério
que o espera depois da vida”: nesse ponto, o relator faz prédicas de matiz teológico e
espiritualista que não se coadunam e até mesmo se opõem às técnicas analíticas de
um texto jurídico. De fato, o relator deixa-se levar por sua emoção e fervor místico,
permitindo supor que suas próprias convicções religiosas o orientaram no parecer,
o que vem relativizar sua isenção no exame da matéria.

“No caso específico do Brasil,  como ocorre com diversas  outras  nações,  um acordo
desse  tipo  constitui  medida  política  internacional  de  fundo  religioso  que  encontra
paralelo,  considerado natural  e  normal,  em todos os países civilizados e até mesmo
naqueles como os da Europa que mais se projetam na civilização dos nossos dias. No
mundo oriental, por outro lado, o fenômeno religioso é de tal ordem que às vezes se
confunde  com  o  fenômeno  político,  sobretudo  nos  países  com  manifestações
fundamentalistas  preponderantes”: uma política  internacional (como também uma
política nacional) em hipótese nenhuma deve ter fundo religioso, como deseja o
relator.  A afirmação de que isso é considerado natural e normal mais uma vez
denota uma opinião pessoal, sem nenhum embasamento empírico. Ao mencionar
países civilizados, o relator deveria explicitar quais seriam os países não-civilizados
e, ao escrever que os países da Europa estão entre os que mais se projetam na
civilização,  ele  ressuscita  a  visão  eurocêntrica  que  marcou  as  primeiras  –  e
felizmente já há muito ultrapassadas – teorias antropológicas, segundo as quais o
ápice da evolução humana seria o homem branco da Europa Ocidental.

“O documento em que o Estado brasileiro regulamentou essa situação foi o Decreto
119, de 20 de janeiro de 1890, no governo do Marechal Deodoro da Fonseca, onde
vamos  encontrar  as  determinações  do  desligamento  da  Igreja  com  o  Estado
republicano”: justamente o documento que conferiu laicidade ao Estado brasileiro,
princípio  que  será  revogado  se  o  acordo  com  a  Santa  Sé  for  ratificado  pelo
Congresso Nacional.

“Conclui-se, desta forma, que o Constitucionalismo de nosso país traduz ao longo de
seus anos uma demonstração inequívoca de abertura política para o relacionamento com



diversas opções religiosas e, logicamente com a Igreja Católica, que expressa a maioria
do espírito religioso em nosso País”: o relacionamento com a Igreja Católica não é
lógico por expressar a maioria em nosso país, simplesmente porque os católicos
não representam a totalidade da população brasileira, mas são apenas parte dela.
Parcela da população que, deve ser dito, vem decaindo percentualmente, conforme
atestam as pesquisas do IBGE.

“Portanto, não há porquê em oferecer qualquer espécie de oposição a um instrumento
internacional deste tipo, exatamente pelo fato de que o Acordo Brasil – Santa Sé se
integra nas manifestações comuns e normais do nosso tempo”: se a não-oposição ao
acordo  for  fundamentada  tão  somente  pela suposta  normalidade do ato,  então
todos deverão lhe opor, pois um instrumento como esse não é comum nem normal
em  nosso  tempo,  considerando-se  que  apenas  uma  ínfima  parcela  dos  países
mantêm esse tipo de vínculo com a Igreja Católica. Vide os arquivos da própria
Secretaria  de Estado da Cúria  Romana,  disponíveis  na página do Vaticano na
Internet.

“Há que se aceitar e apoiar que o conceito de Estado laico convive plenamente com as
igrejas através de acordos, concordatas e convênios”: mais uma vez, se a Concordata
for ratificada, a laicidade do Estado brasileiro será letra morta. Mais uma vez, um
acordo como esse só é possível de acontecer com a Igreja Católica, pois apenas a
Santa Sé é sujeito  de direito internacional. Se o mesmo for concluído,  o  Brasil
outorgará uma posição privilegiada e injustificável a uma religião específica que
não é nem melhor, nem pior que qualquer outra.

“O Brasil, há mais de cem anos, embora constituindo uma das nações mais religiosas do
mundo, ficou como que estagnado e despreparado para enfrentar esta magna questão do
nosso  tempo,  como  seja  o  melhor  relacionamento  do  organismo  político  com  as
instituições religiosas”: primeiro, o relator não oferece dados que confirmem uma
hipotética estagnação e despreparo do Brasil para lidar com o fenômeno religioso.
Segundo, o alegado despreparo certamente não se deu pela inexistência de uma
Concordata e, como é óbvio, se a mesma for ratificada estaremos instituindo duas
religiões – a católica e as outras. Terceiro, é justamente pelo fato do Brasil ser uma
nação religiosa, cujo território abriga não apenas o maior número de católicos do
mundo, mas também o maior número de evangélicos do mundo, o maior número
de  espíritas  do  mundo,  o  maior  número  de  umbandistas  do  mundo  e  uma
considerável  população  agnóstica,  cética  e  atéia  que o  Estado  brasileiro  deve
abster-se  de  contrair  laços  diferenciados  e  especiais  com  a  Igreja  Católica.
Lembrando novamente, é tecnicamente impossível a realização de acordos como
esse com qualquer outra confissão religiosa, de forma que isso consistiria em um
privilégio injustificável concedido ao catolicismo.

“O Estado como entidade política é laico, mas a população é religiosa”: não, o relator
não pode fazer generalizações a respeito da totalidade da população brasileira. Ele
pode, no máximo, afirmar que ele, a família dele, os amigos e eleitores dele são
religiosos.  Ora,  o  último  censo  do  IBGE  constatou  que  7.4%  da  população
brasileira  não  tinha  nenhuma  religião.  Assim, 14  milhões  de  brasileiros
desautorizam a  afirmação  do relator  de  que a  população é  religiosa.  Esses  14
milhões,  assim  como  outros  tantos milhões  que  não  professam  a  fé  católica
simplesmente não podem ser discriminados.



“Em conferência notável na PUC do Paraná, Dom Lorenzo Baldisser,  comentando o
Acordo Brasil – Santa Sé, citou o Presidente Nicolas Sarkozy, Chefe do Estado francês,
que em pronunciamento histórico mostrou que o conceito moderno da laicidade há de
ser positivo, para preservar a liberdade de pensamento e não colocar a religião como
perigo,  mas  como  ajuda  ao  poder  público”: a  citação  ao  presidente  francês  é
totalmente  desproposital,  pois  foi  o  próprio  Sarkozy,  em  recente  e  histórico
pronunciamento  ao Congresso francês,  que reafirmou  os princípios  franceses  e
afirmou categoricamente que as burcas não terão lugar na França. Foi a mesma
França, sob o presidente Chirac, que passou a lei que proíbe o uso de qualquer
símbolo ostensivamente religioso nas escolas.

“A lista das concordatas do Vaticano com diversos países é extensa”: diante dos 192
países membros das Nações Unidas, a lista de países que celebraram concordatas
com o Vaticano de forma nenhuma é extensa. Uma relação mais atualizada que a
do  relator  nos  traz  apenas  Áustria,  Espanha,  Portugal,  Itália,  San  Marino,
Mônaco,  Israel.  E além desses,  Malta, Costa do Marfim, Haiti,  Peru,  Paraguai,
Bolívia, República Dominicana, Estônia, Letônia, Lituânia, Cazaquistão, Gabão,
Rússia,  Hungria  e  Polônia. A Eslováquia,  mesmo  sob  as  habituais  pressões  da
Igreja Católica, recusou-se a ratificar a Concordata.

“Cabe  ainda,  de  maneira  assinalada,  registrar  que  o  presente  Acordo  não  contém
somente normas jurídicas de interesse para a Igreja Católica, mas também para todas as
outras confissões religiosas. É fácil constatar tal assertiva no texto do Acordo, uma vez
que muitos de seus dispositivos referem-se a outras confissões religiosas, dando-lhes os
mesmos direitos e prerrogativas ali mencionados para a Igreja Católica”: o acordo é um
acordo com a Igreja Católica. As outras confissões são apenas, como diz o relator,
outras  confissões. Não  seremos  um  país  democrático  se  o  Congresso  Nacional
referendar a existência da confissão religiosa católica de um lado e, de outro lado,
das outras confissões. As menções que os negociadores do texto fizeram às outras
confissões, seguramente foram para abrandar as críticas e, no máximo, podem ser
entendidas como uma concessão às outras. Às minoritárias outras e, na visão dos
negociadores, irrelevantes outras.

“Por outro lado, segundo o princípio da equidade e da generalidade da lei, verifica-se
claramente  que,  mesmo  sem  fazer  referência  a  outras  confissões  religiosas,  estão
presentes  no  Acordo  preceitos  para  elas  válidos  e  que  asseguram  a  igualdade  de
condições,  de prerrogativas,  para todas as religiões”: a igualdade de condições e a
liberdade religiosa estão consignadas, respectivamente nos artigos 19 e 5(VI), da
Constituição  Federal,  assim  como  no  artigo  18  da  Declaração  Universal  dos
Direitos Humanos, mas jamais na tal Concordata que, por definição, é desigual e
excludente.

“O Acordo é assim, indireta ou implicitamente, um conjunto de normas que vai oferecer
idênticas garantias a todos os credos, às igrejas evangélicas, aos movimentos espíritas e
espiritualistas, aos ramos religiosos mulçumanos, às organizações judaicas e israelitas,
aos  budistas,  aos  xintoístas,  aos  confuncionistas  (sic),  às  diferentes  tradições  afro-
brasileiras e até às práticas religiosas que possam existir em frações indígenas do país”:
outra  vez,  da  leitura  da  Concordata  depreende-se  que  as  outras  religiões  são
meramente  as  outras  religiões.  O  que  chama  a  atenção  nesse  parágrafo  é  a
construção “e até às práticas religiosas que possam existir em frações indígenas do



país”, como se a religião dos povos indígenas fosse apenas uma possibilidade e não
uma realidade amplamente estudada e reconhecida.

“É  desta  forma  o  Acordo  um documento  que  reafirma  as  constitucionais  garantias
religiosas e até mesmo traz consigo – ainda que indiretamente – afirmações de respeito
a idéias não religiosas, agnósticas ou do ateísmo”: o acordo está em oposição frontal e
inconciliável com a Constituição. Se a Concordata vilipendia as pessoas religiosas
não-católicas, ela discrimina ainda mais as pessoas sem religião.

“Embora, evocando a proteção de Deus, a Constituição Federal, em nenhum de seus
dispositivos, impõe ao cidadão que venha a crer na Divindade ou no Ser Supremo. E
nisto não interfere o presente Acordo, que somente auxilia uma das parcelas de crentes
da população brasileira a praticar sua fé, dentro dos limites constitucionais; bem como
aponta às demais confissões religiosas os direitos de que gozam e que devem ser – tal
como ocorre em relação à Igreja Católica – respeitados pelo Estado”: da mesma forma
que a Constituição não impõe a crença no Ser Supremo, nas palavras do relator,
ela também não impõe a ratificação de um tratado como esse, ao contrário, ela
proíbe que o Estado estabeleça relações de aliança ou dependência com religiões. O
relator afirma que a Concordata auxilia uma das parcelas de crentes da população
brasileira a praticar sua fé, o que não deixa de ser uma proposição correta – o
instrumento  dirige-se  e beneficia  apenas  uma  parcela  da  população  brasileira,
sendo  por  essa  razão  (por  criar  distinções  entre  brasileiros),  flagrantemente
inconstitucional.

“Conclui-se, portanto, que o Acordo é uma providencia do Estado brasileiro dentro das
concepções mais modernas de relações internacionais”: se essa for, como parece ser, a
conclusão  do  voto  do  relator, além de  deixar  muito  a  desejar,  é  um insulto  à
inteligência dos leitores.

“O acordo do Brasil com a Santa Sé é um tipo de aliança jurídico-religiosa de ordem
internacional que encontra exemplo em diversos continentes em nossa época. Em anexo
a este Parecer, juntamos um documento com uma lista de vários acordos e concordatas
de diversas nações”: o relator reconhece que essa é uma aliança jurídico-religiosa,
ocorre  que a  Constituição  brasileira  veda  o  estabelecimento  de  uma  aliança
jurídico-religiosa.  Como  demonstrado  acima  e,  ao  contrário  do  que  insinua  o
relator, pouquíssimos países celebraram concordatas com a Santa Sé.

“O Governo  brasileiro promove hoje com a  Igreja  Católica  o Acordo em tela,  mas
poderá  fazê-lo  também com outras  igrejas  e  confissões  religiosas  visto  que  não  há
nenhuma  proibição  para  que  assuma  tal  atitude”: o  relator  torna  patente,  em
definitivo, seu desconhecimento do direito internacional ao afirmar que o Brasil
poderá  firmar  acordos  desse  tipo  com  outras  igrejas. As  outras  igrejas,
simplesmente, não têm reconhecida sua personalidade jurídica internacional, não
sendo, portanto, sujeitos de direito internacional, não sendo, portanto, capazes de
agir  internacionalmente,  não  sendo  aptas,  portanto,  a  celebrarem  tratados
internacionais.

* * *



O parecer do relator apresenta raciocínio circular e tautológico, ou seja, diz por formas
diversas  –  às  vezes  até  idênticas  –  a  mesma  coisa,  seja  por  não  ter  argumentos
apropriados para fundamentar sua opinião, seja por tentativa de convencer (talvez até
mesmo  a  si  próprio)  pelo  velho  artifício  de  repisar  as  mesmas  idéias.  A  título
comparativo, a expressão “Igreja Católica” teve 34 ocorrências; a expressão “Santa Sé”
contou 26 ocorrências; a palavra “Vaticano” apareceu 6 vezes e a palavra “Papa”, 4
vezes, totalizando 70 ocorrências; enquanto a palavra “laico/laicidade” teve exatamente
6 citações.

 “Acordo entre a República Federativa do Brasil e a Santa Sé relativo ao Estatuto
Jurídico da Igreja Católica no Brasil”: 8 citações. Ademais, repete ad nauseam que
o Presidente Lula e o Papa Ratzinger firmaram o acordo, quando o mesmo não foi
firmado nem pelo Presidente, nem pelo Papa, mas pelo ministro Celso Amorim e
pelo cardeal Dominique Mamberti.

 “Consolidar, em um único instrumento jurídico, os diversos aspectos envolvidos na
relação entre o Estado brasileiro e a  Santa Sé e,  também, da presença da Igreja
Católica  no  País”: 4  citações.  As  relações  com  a  Santa  Sé  são  mais  do  que
consolidadas e não precisamos de uma Concordata para oficializar tais relações e
criar uma situação de supremacia da Igreja Católica.

 “Nesse  contexto,  as  diretrizes  centrais  seguidas  pelos  negociadores  do  Acordo
pautaram-se  pelo  respeito  e  preservação  das  disposições  da  Constituição  e  da
legislação ordinária”: 2 citações. O Brasil e a Santa Sé podem celebrar tratados, no
entanto, no caso brasileiro, o artigo 19 da Constituição veda o estabelecimento de
aliança com qualquer religião.

 “Em especial as que definem o caráter laico do Estado brasileiro, além do respeito
ao princípio da liberdade de crença e de religião”: 6 citações. Alguém acredita (pois
aqui temos uma questão de fé) que a laicidade do Estado e a igualdade de todas as
religiões serão mantidas no território brasileiro se o acordo for ratificado?

 “Acordos dessa natureza, também conhecidos por Concordata, constituem técnicas
de relações internacionais amplamente utilizadas por diversos países”: 10 citações.
Aqui temos um caso extremo em que o relator apresenta uma mesma e falsa idéia
nada  menos  do  que  10  vezes  ao  longo  do  texto!  Como  já  demonstrado,  as
concordatas não são amplamente utilizadas em nossa época, haja vista que apenas
cerca de 22 países vinculam-se à Santa Sé por esse instrumento (grosso modo, 10%
dos países do mundo). E mesmo que mais países tivessem feito concordatas, essa
não seria uma razão para o Brasil segui-los.

 “Não apenas através de acordos com a Igreja  Católica,  mas também com outras
importantes  Igrejas  que  vêm  adotando  tais  iniciativas  no  âmbito  mundial”: 6
citações. No direito internacional os acordos podem acontecer apenas com a Santa
Sé. Acordos com outras religiões derivam do direito interno dos países.

 “No caso da Santa Sé há inúmeros exemplos em todo o mundo”: 3 citações. Como
mencionado, os exemplos não são inúmeros mas, ao contrário, muito reduzidos.



 “Há uma “religação”, quer queiramos ou não, de um modo geral, do homem com
aquele Ser Supremo que para ele representa o mistério anterior à sua existência e o
mistério que o espera depois da vida”: 7 citações. Era de se esperar uma análise
jurídica  do acordo,  mas a tentativa tem início apenas  na  página  14 do texto do
relator.  Em seu  lugar,  o  que  observamos  são  7  parágrafos  onde  se  privilegia  a
experiência mística e pessoal de comunhão com o sagrado.

 “O documento em que o Estado brasileiro regulamentou essa situação foi o Decreto
119, de 20 de janeiro de 1890”: 2 citações. O documento que fez a separação entre
Igreja e Estado é citado apenas 2 vezes e pelo simples fato de ser impossível não
mencioná-lo. Por outro lado, o artigo 19 da Constituição é solenemente esquecido
pelo relator.

 “Não há porque se opor politicamente a um acordo dessa natureza”: 2 citações. Já
prevendo  a  oposição,  o  relator  afirma  e  reafirma  uma  pretensa  impossibilidade
política em se rejeitar o acordo. Contudo, vivemos em um país livre e democrático,
onde a oposição e a liberdade de pensamento e de opinião são asseguradas: temos
várias páginas de argumentos que corroboram a necessidade política e jurídica do
Congresso não ratificar a Concordata.

 “O  acordo  reafirma,  como  se  observa  claramente,  os  princípios  da  liberdade
religiosa para todas as religiões e não apenas para a Igreja Católica”: 8 citações.
Não seria esse acordo que poria fim à liberdade religiosa mas, sendo ratificado, será
ele que irá institucionalizar privilégios  e o poderio da Igreja Católica perante as
demais confissões religiosas.

Em  resumo,  o  relator  apresenta  apenas  11  idéias  originais  e 39  repetições
desnecessárias no decorrer do texto.

* * *

Srs.(as) Deputados(as);

Lembrando o artigo XVIII da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, o
artigo  I  da Declaração  sobre  a  Eliminação  de  Todas  as  Formas  de  Intolerância  e
Discriminação com base em Religião ou Crença de 1981, o artigo XII da Convenção
Americana de Direitos Humanos de 1969, o artigo XVIII do Pacto Internacional das
Nações Unidas sobre Direitos Civis e Políticos de 1966;

Lembrando ainda que o Brasil é um país laico e secular desde a promulgação do decreto
119-A do governo provisório da República em 07/01/1890, que oficializou a separação
entre Igreja e Estado;

Recordando com espanto a história da Igreja Católica, que é uma sucessão interminável
de perseguições,  intolerâncias,  preconceitos,  censuras,  torturas,  mortes nas fogueiras,
genocídios, omissões, ódio, obscurantismo e terror;

Os(as) Srs.(as) não deveriam acatar, ainda que indiretamente, a posição da Igreja sobre
o divórcio, o controle de natalidade, o uso de preservativos e sobre o aborto. Os(as) Srs.



(as)  não deveriam aceitar  a posição da Igreja  sobre as  pesquisas com células-tronco
embrionárias. Os(as) Srs.(as) não deveriam referendar a posição da Igreja sobre a união
entre pessoas do mesmo sexo e sua campanha de ódio contra os homossexuais. Os(as)
Srs.(as) não deveriam apoiar o lugar subalterno e humilhante que a Igreja reservou às
mulheres.

Srs.(as) Deputados(as);

A ratificação da Concordata representaria uma falta de compaixão e de solidariedade
com  todas  as  vítimas passadas,  presentes  e  futuras  da  Igreja  Católica: crianças
estupradas, violentadas e torturadas por sacerdotes sádicos; crianças subnutridas e que
morrem  de  fome,  especialmente  na  África,  porque  o  planejamento  familiar  “é  um
pecado”; os pobres do mundo, espoliados e incitados a darem “dez por cento de sua
renda”; mulheres  oprimidas,  silenciadas,  espancadas  e  mortas  por  seus  maridos  e
companheiros  porque  o  “casamento  é  indissolúvel”; filósofos,  artistas,  escritores  e
cientistas  perseguidos e  vilipendiados  porque  a  Igreja  detém “a  verdade  revelada”;
pessoas que vivem com HIV/AIDS e que contraíram o vírus porque “não se deve usar
preservativos”; meninas  e  mulheres que morrem em clínicas  de  aborto  clandestinas
porque “a vida começa na fecundação”; pessoas com doenças graves e degenerativas e
que tiveram sua cura postergada porque a terapia genética “é imoral”; homens, mulheres
e  jovens  homossexuais humilhados,  estigmatizados  e  assassinados,  alvos  de  uma
cruzada odiosa porque o amor entre iguais é “contra a natureza”; pessoas que professam
uma espiritualidade alternativa e que apenas por isso são ridicularizadas pela religião
dominante.

Srs.(as) Deputados(as);

Declarem  o compromisso  com  o  humanismo  e  com o  progresso  da  civilização.  A
população  brasileira  é  constituída,  em sua  maioria,  por  pessoas seguidoras  das  leis,
imbuídas  de  sólidos  princípios  éticos,  titulares  de  direitos  e  deveres,  dotadas  de
inteligência e discernimento, responsáveis por suas vidas e escolhas, não precisando,
necessariamente, de indivíduos auto-intitulados padres, bispos e papas “infalíveis” para
determinarem o que é certo ou errado, moral ou imoral e o que é permitido ou proibido
fazer ou deixar de fazer.

Srs.(as) Deputados(as);

A  Igreja  Católica  é  uma  burocracia  transnacional  e  multimilionária,  formada  por
funcionários  de  carreira  subordinados  a  um soberano  autocrático,  interessada  em
manipular as políticas públicas  de governos democraticamente instituídos, em países
laicos e independentes.

Nós nunca precisamos de uma Concordata e não é ao final da primeira década do século
XXI que precisaremos.  Se  alguma religião  necessita  de  proteção  do  Estado,  são  as
religiões minoritárias, cujos fiéis são constantemente perseguidos e estigmatizados pelas
religiões majoritárias.

Srs.(as) Deputados(as);
Na ocasião da assinatura do acordo entre a Santa Sé e o Brasil, no dia 13 de novembro
de 2008, o Secretário do Vaticano para as Relações com os Estados, D. Dominique



Mamberti, afirmou em seu discurso: “gostaria de sublinhar, com sentido de gratidão, o
papel  desempenhado pela Conferência  Nacional  dos Bispos do Brasil na gênese  do
acordo. Com efeito, foi precisamente o Episcopado brasileiro que sugeriu, em 1991, a
oportunidade de estipular um acordo internacional entre Igreja e Estado. Tal impulso
inicial conduziu, em 2006, a dar o início oficial às negociações, que levaram até ao feliz
epílogo hodierno”. Observem que o cardeal  declara que a CNBB está na origem do
acordo e, a julgar pela recente visita de seu representante à Câmara dos Deputados, ela
continua imiscuindo-se na política nacional. Notem ainda que, pelo menos desde 1991
e, seguramente a partir de 2006, o governo brasileiro participou de negociações secretas
com a Igreja, agindo nas sombras, no melhor estilo da diplomacia vaticana. A sociedade
brasileira soube da existência dessas tratativas  apenas por ocasião da visita do Papa
Ratzinger ao Brasil, para espanto da opinião pública.

Para  uma  nota  histórica,  duas  concordatas  (1801  e  1813)  foram  celebradas  com  o
ditador  Napoleão  Bonaparte,  o  tratado  de  Latrão  (1929)  foi  firmado com o ditador
Benito Mussolini, a Reichskonkordat (1933) com o ditador Adolf Hitler, a Concordata
de 1940 com o ditador Antônio Salazar e a Concordata de 1953 com o ditador Francisco
Franco. Não há porque o Brasil do católico Presidente Lula submeter-se à vontade da
Igreja e juntar-se a essa lista.

Como  indicativo  biográfico  final  da  falta  de  imparcialidade  do  dep.  Bonifácio  de
Andrada para tratar do tema, o parlamentar foi relator do projeto de lei 6533 de 2006
que dispõe sobre a obrigatoriedade de manutenção de exemplares da Bíblia Sagrada e
outros livros religiosos nos acervos das bibliotecas das unidades escolares públicas em
todo  o  território  nacional.  Obviamente  o  seu  posicionamento  foi  favorável,  nos
seguintes termos: “Este projeto de lei é meritório sob diversos aspectos. Representa um
instrumento  para  a  efetivação  do  disposto  no  art.  33  da  LDB,  que  prevê  o  ensino
religioso facultativo nas escolas brasileiras. Além disto, é a Bíblia é o grande pilar da
nossa civilização ocidental”.

Sem ser  um pré-julgamento  e  somente  como contextualização  do  perfil  do  relator,
descendente de tradicional e, naturalmente, católica família mineira, trago a relação de
pelo menos 8 processos contra o deputado no STF, pesquisados na página do tribunal:

Inquérito 2662 - está sob segredo de Justiça. Sem assunto definido; Inquérito 2670 -
está sob segredo de Justiça. Sem assunto definido; Inquérito 952 - crimes eleitorais;
Inquérito 2013 - Concessão / Permissão / Autorização; Inquérito 2659 - Crimes contra
a  Ordem Tributária; Inquérito  2757 - Apropriação  indébita  Previdenciária; Petição
4055 - Crimes contra a Ordem Tributária; Petição 4135 - Captação ilícita de votos ou
corrupção eleitoral.

Esperando ter contribuído para o debate, atenciosamente,

Fúlvio Eduardo Fonseca, Dr.
Professor de Direito Internacional

Instituto de Rel. Internacionais – UnB


