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RESUMO  A presente dissertação indaga a realidade brasileira no sentido de investigar se existe uma afetação da política pelos discursos, práticas e temáticas da religião, em especial a religião evangélica neopentecostal, e a partir de que atores, processos e motivações tal afetação é realizada. Por meio da análise de conteúdo dos relatórios anuais de atividades da Comissão de Direitos Humanos e Minorias (CDHM) da Câmara dos Deputados, examinou-se comparativamente se e de que forma a agenda do órgão revela influência religiosa em suas prioridades e na condução das atividades parlamentares, sobretudo no que tange às questões referentes aos afrodescendentes, à diversidade sexual e à mulher (especialmente quanto ao tema do aborto). Para tanto, o trabalho de pesquisa compara a gestão da CDHM presidida pelo deputado evangélico Pastor Marco Feliciano (PSC-SP), com as que lhe foram imediatamente anterior e posterior, abarcando, assim, o período de tempo que se estendeu de março de 2012 a fevereiro de 2015.  O objetivo primeiro desta investigação foi verificar a hipótese segundo a qual: a agenda política e o discurso político brasileiros vêm revelando uma afetação por parte de agendas e de discursos religiosos. Ainda como parte do enunciado dessa hipótese, consideramos que tal afetação, não sendo natural à linguagem de um Estado de Direito constitucionalmente laico, será, todavia menos estranha ao Estado brasileiro enquanto entidade sociológica e cultural.       Os resultados apontam que, sobretudo no período que coincide com o Deputado Feliciano à frente da CDHM, a agenda do órgão sofreu forte influência da religião evangélica neopentecostal tanto na eleição das temáticas a serem privilegiadas e negligenciadas, quanto na orientação sobre como deliberar politicamente a respeito desses temas. Dentre as formas preferenciais para essa influência, os parlamentares faziam uso de recursos regimentares que forçavam a troca de relator ou atrasavam a tramitação de proposições que iam de encontro a seus interesses morais e religiosos e justificavam seus posicionamentos no argumento da constitucionalidade e da legalidade, ou da falta delas, quanto aos projetos a serem votados.  Não foi possível observar no fenômeno outras motivações além da defesa de princípios e de valores morais e religiosos pessoais ou próprios da comunidade evangélica neopentecostal.    Palavras-chave: Política; religião; laicismo; neopentecostalismo; Brasil; CDHM.   
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ABSTRACT  The present dissertation investigates the Brazilian reality in order to investigate if there is an affectation of politics by the discourses, practices and thematic of the religion, especially the neo-Pentecostal evangelical religion, and from which actors, processes and motivations such affectation is realized. Through the content analysis of the annual activity reports of the Human Rights and Minorities Commission (CDHM) of the Chamber of Deputies, it has been comparatively examined whether and how the body's agenda reveals religious influence in its priorities and in the conduct of activities particularly with regard to issues of Afro-descendants, sexual diversity and women (especially with regard to abortion). To do so, the research work compares the management of the CDHM presided over by the evangelical deputy Pastor Marco Feliciano (PSC-SP), with which it was immediately before and after, thus covering the period of time that extended from March 2012 to February 2015. The first objective of this research was to verify the hypothesis according to which: the Brazilian political agenda and the political discourse have been revealing an affectation by agendas and religious discourses. Still, as part of the statement of this hypothesis, we consider that such affectation, not being natural to the language of a constitutionally secular State of Law, will, however, be less alien to the Brazilian State as a sociological and cultural entity. The results indicate that, especially in the period that coincides with the Deputy Feliciano at the head of the CDHM, the agency's agenda was strongly influenced by the neo-Pentecostal evangelical religion, both in the election of the topics to be privileged and neglected, and in the orientation on how to deliberate politically about it these themes. Among the preferential forms for this influence, parliamentarians used regimental resources that forced the exchange of rapporteurs or delayed the processing of propositions that went against their moral and religious interests and justified their positions in the argument of constitutionality and legality, or of their lack, as to the projects to be voted on. It was not possible to observe in the phenomenon other motivations besides the defense of principles and moral and religious values personal or own of the evangelical community neopentecostal.   Keywords: Politics; religion; laicism; neopentecostalism; Brazil; CDHM. 
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO   O ponto de partida da presente dissertação de mestrado foi a percepção de seu autor sobre um fenômeno político-social paradoxal que parece estar em curso no Brasil, a saber: o esbatimento dos limites entre a política e a religião no âmbito da vida pública, num país que se afirma constitucionalmente como Estado laico e republicano. Entende-se que é cada vez maior o número de lideranças religiosas que no Brasil ocupam cargos políticos eletivos, bem como de siglas partidárias criadas por grupos religiosos (em especial os neopentecostais, conhecidos como evangélicos) ou fortemente vinculadas a denominações religiosas. Para este entendimento, concorrem desde dados empíricos de fácil verificação, até acontecimentos político-eleitorais de relevância nacional, cujo significado e consequências merecem uma análise criteriosa. Numa primeira observação empírica de natureza absolutamente espontânea, é possível verificar de imediato a existência de partidos políticos brasileiros cujas siglas já revelam alguma forma de vínculo com a religião. Dentre os 35 partidos registrados no Brasil, pode-se destacar o Partido Social Democrata Cristão (PSDC), o Partido Trabalhista Cristão (PTC) e o Partido Social Cristão (PSC). Nossa premissa inicial, porém, vai mais longe na medida em que ousamos afirmar que não só vemos a religião se misturar à política - com o reconhecimento social de pastores-candidatos e de denominações religiosas servindo de chancela para que aqueles ocupem posições cada vez mais importantes no jogo político - como também se justapõem os papéis de eleitores e fiéis. Por conseguinte, e em face de tal afirmação, é necessário ir bem mais além da nossa observação espontânea, com vista a uma verificação esclarecida. É no sentido de proceder a tal verificação, que julgamos pertinente proceder à leitura de acontecimentos políticos que parecem denotar a existência de uma íntima conexão entre política e religião em vigência no país e que reportam às eleições presidenciais de 2014. Fazemos desde já notar que um expressivo número de candidatos evangélicos foram eleitos ou reeleitos na ocasião – 89 só entre os que compõem a chamada Frente Parlamentar Evangélica, o que corresponde a 15% do Congresso Nacional (SENA, 2015). Além disso, a agenda da campanha eleitoral foi fortemente permeada por questões morais e religiosas, como a legalização do aborto e a união civil entre pessoas do mesmo sexo. Um pouco antes do pleito, em março de 2013, o Pastor Evangélico e Deputado Federal Marco Feliciano (PSC-SP) assumiu a presidência da Comissão dos Direitos Humanos e 
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Minorias (CDHM) da Câmara dos Deputados Federais1, o que gerou polêmica e controvérsia2, tanto na Opinião Pública, quanto entre a sociedade civil. Posteriormente, em outubro de 2015, a bancada evangélica do Congresso Nacional obteve a aprovação pela Câmara Federal do Projeto de Lei 6583/13, o chamado Estatuto da Família, que define como entidade familiar legalmente reconhecida apenas a união entre homem e mulher, contrariando a vontade dos grupos que defendem direitos iguais aos casais homoafetivos. Não pretendemos nos apronfundar nesses dois acontecimentos (expressivo número de temas e eleitos evangélicos nas eleições majoritárias de 2014 no Brasil e aprovação do Estatuto da Família pela mesma Casa), o que extrapolaria os objetivos desta dissertação. Da mesma forma, não se pretende denunciar a existência de nexo causal, sobretudo, entre a eleição do Deputado Feliciano à Presidência da CDHM e a aprovação do referido Estatuto pela Câmara dos Deputados, na medida em que não é possível proceder desde logo a tal verificação. Diferentemente, acreditamos porém que, de maneira sintética e pontual, esses três acontecimentos demonstram uma possível fusão entre política e religião cujo significado social ainda não foi devidamente analisado, apesar de sua pertinência para a vida pública nacional. Um olhar preliminar, no entanto, parece indicar que tal fusão tem raízes históricas e desdobramentos de natureza midiática. Estado laico e democrático de Direito, o Brasil tem um sistema político representativo, onde, depois de 21 anos de regime militar, a democracia ainda se fortalece. Paralelamente, no                                                            1 A eleição deu-se após a renúncia do então presidente da Comissão, Deputado Federal Domingos Dutra (PT-MA), que se recusou a comandar o pleito sem a participação dos movimentos populares, que foram impedidos de acessar o local da votação por determinação do presidente da Câmara Federal à época, Deputado Federal Henrique Eduardo Alves (PMDB – RN), evangélico e membro da igreja Assembleia de Deus. Em protesto, Dutra e outros cinco integrantes da CDHM, composta por 18 deputados, abstiveram-se de participar da eleição.  O Deputado Federal Marco Feliciano (PSC – SP) recebeu, assim, 11 dos 12 votos possíveis, seis deles de deputados de seu próprio partido (NÉRI, Felipe, 2013, “Marco Feliciano é eleito presidente da Comissão de Direitos Humanos” [online] [viewed 23.ago.2017]. Avaliable from: http://g1.globo.com/politica/noticia/2013/03/marco-feliciano-e-eleito-presidente-da-comissao-de-direitos-humanos.html). 2 Ao menos três deputados deixaram a Comissão em protesto à eleição de do Deputado Federal Marco Feliciano (PSC – SP). Eles acusavam o parlamentar e pastor evangélico de ser homofóbico e racista. Como exemplos, embraram que Feliciano afirmou em sua rede social, por exemplo, que africanos eram um povo amaldiçoado, sendo o vírus ébola, comum na África, fruto dessa maldição. E que, em outra ocasião, declarou que o amor entre pessoas do mesmo sexo levava ao ódio, ao crime e à rejeição (Braga, 2013). As reações contrárias à eleição de Feliciano foram observadas dentro e fora do Congresso Nacional: na Câmara Federal, os deputados dissidentes esboçaram criar uma comissão paralela para tratar dos direitos humanos e das minorias. Dentre a sociedade civil, cidadãos criaram, por meio de uma petição pública, um abaixo-assinado para destituir o deputado do PSC de São Paulo da presidência da CDHM; já ativistas de movimentos ligados a minorias realizaram uma série de protestos e manifestações pelo país contra tal eleição, a qual consideravam um retrocesso da lei e da política (FÓRUM,2013, 
“Mesmo com resistências, Marco Feliciano se elege presidente da CDHM da Câmara”, [online] [viewed:23.ago.2017]. Avaliable from: https://www.revistaforum.com.br/a-eleicao-de-marcos-feliciano-para-presidente-da-comissao-de-direitos-humanos-e-minorias-da-camara/). 

http://g1.globo.com/politica/noticia/2013/03/marco-feliciano-e-eleito-presidente-da-comissao-de-direitos-humanos.html
http://g1.globo.com/politica/noticia/2013/03/marco-feliciano-e-eleito-presidente-da-comissao-de-direitos-humanos.html
https://www.revistaforum.com.br/a-eleicao-de-marcos-feliciano-para-presidente-da-comissao-de-direitos-humanos-e-minorias-da-camara/
https://www.revistaforum.com.br/a-eleicao-de-marcos-feliciano-para-presidente-da-comissao-de-direitos-humanos-e-minorias-da-camara/
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campo religioso, o país assiste desde 1970 a um expressivo crescimento do Neopentecostalismo, movimento que prega a Teologia da Prosperidade. Esta pode ser definida como doutrina religiosa cristã que defende que a bênção financeira é o desejo de Deus para os cristãos, e que a fé, o discurso positivo e as doações para os ministérios cristãos irão sempre aumentar a riqueza material (e espiritual) do fiel. Nessa direção, surgem duas das maiores Igrejas Pentecostais do Brasil: a Igreja Universal do Reino de Deus e a Igreja Internacional da Graça de Deus, ambas proprietárias de canais de televisão e rádio, além de editarem jornais, revistas e atuarem no mercado fonográfico, tanto no Brasil quanto em outros países da América Latina, como Argentina, Chile e México. Coincidentemente, nos anos de 1970, é aferido, pela primeira vez um declínio do percentual católico entre a população brasileira, através do Censo do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Na ocasião, o número de pessoas que professa a religião Católica caiu para 91,8% em um universo de 96,06 milhões de brasileiros. Paralelamente, em busca do crescimento do Pentecostalismo, líderes destas igrejas apostaram na prática do evangelismo midiático massivo; quando, então, passaram a ocupar espaços em rádios, jornais e programas televisivos, como por exemplo, a Rede de Televisão Record, comprada na década de 1980 pelo empresário e líder da Igreja Universal do Reino de Deus, Pastor Edir Macedo; e a Rede Internacional de Televisão, fundada pelo autodenominado Missionário R. R. Soares, em 1999. Nas medições seguintes do IBGE, pôde-se constatar um declínio constante da Igreja Católica, na mesma medida em que cresceu o número de Evangélicos Pentecostais. Atualmente, o Brasil ainda é a maior nação católica do mundo, com cerca de 123 milhões de católicos, que representam 64,6% de um total de 190 milhões de brasileiros. Já os Evangélicos chegam a 22%, sendo 19% seguidores de denominações pentecostais.  Dessa forma, entende-se que analisar a ascensão dos Evangélicos no cenário da política nacional brasileira, ascensão essa que parece intimamente associada a um processo crescente de visibilidade midiática, é pertinente ao estudo da Ciência Política. Mais que isso, a investigação pode revelar uma importante contribuição à análise das transformações por que vem passando a ainda recente democracia representativa brasileira e dos efeitos de tais transformações para os princípios democráticos. A crença na pertinência do nosso contributo cresce a partir da constatação de que a literatura sobre a penetração específica da religião evangélica na vida política brasileira ainda é restrita, dada a novidade do fenômeno. Por um lado, essa condição indica que a questão em estudo se revela muito mais por fatos cotidianos observados e documentados pela imprensa, que propriamente por construções teóricas cristalizadas. Por outro, sinaliza a necessidade 
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acadêmica e científica de se aplicar o valor universal da teoria à particularidade dos dados empíricos, o que pode ser cumprido a partir de um esforço combinado entre Ciência Política e Psicologia Cognitiva e Social. Eis o que pretende a presente pesquisa. Neste sentido, tem-se como objetivo central desta dissertação: verificar em que medida a agenda política brasileira é marcada, em seus assuntos e em suas prioridades, pela agenda religiosa, particularmente a Evangélica, e de que forma essa penetração é feita; ou seja, por meio de que atores e processos.   Para tanto, e em virtude das limitações e necessidades supracitadas (restrição da literatura específica sobre o tema e necessidade acadêmica e científica de estudar o fenômeno) pretende-se buscar nos relatórios anuais da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara Federal dados que permitam verificar a viabilidade da hipótese que está na base do objetivo recém-exposto e que de seguida apresentamos: HIPÓTESE: a agenda política e o discurso político brasileiros vêm sofrendo uma contaminação por parte de agendas e de discursos religiosos. Esse fato não sendo natural à linguagem de um Estado de Direito constitucionalmente laico, é todavia menos estranho ao Estado brasileiro enquanto entidade sociológica e cultural.  Esse esforço teórico-empírico visa, em última instância, elucidar a questão de partida geradora desta pesquisa: a política nacional brasileira está sendo influenciada pela religião, em especial pelas denominações religiosas neopentecostais popularmente conhecidas como religiões evangélicas?  Por outro lado, se bem lemos a nossa hipótese, agora apresentada, verificamos que esta é dupla nas suas intenções. Na verdade, não só pretendemos verificar se há de fato uma contaminação da agenda e do discurso político por parte da Religião, como, em caso afirmativo (como é nossa suspeita em função das nossas observações preliminares) pretendemos explorar algumas das razões sociológicas e culturais que podem ajudar a explicar a naturalização que a sociedade civil brasileira acaba por fazer dessa contaminação de agendas, pese embora o Estado ser uma entidade política laica republicana.  De fato, e não obstante a laicidade do Estado, valores e princípios morais e religiosos não raro parecem assumir o protagonismo da atividade parlamentar brasileira, transformando questões particulares ou importantes a uma minoria, em verdadeiras questões nacionais. Enquanto isso, matérias de interesse público são relegadas ao segundo plano. Essa percepção é reforçada pelo amplo espaço que tais questões religiosas e figuras públicas a elas associadas ocupam na mídia brasileira. Resta saber, se tais questões religiosas estão de fato ancoradas em intenções religiosas ou se na verdade servem de pretexto para promoção na sociedade de outras agendas centradas em ambições políticas individuais, ou em interesses econômicos de setores 
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da sociedade. A tanto não conseguiremos chegar, mas estaremos igualmente atentos nesta dissertação a indícios que revelem a presença por detrás das questões religiosas, de outras motivações não-religiosas.  A influência por parte de questões religiosas e das figuras púbicas que as promovem na agenda política brasileira, e o que tal significa para a integridade de um dos princípios históricos básicos do moderno Estado brasileiro (a laicidade), estão, pois na base motivadora do nosso trabalho.  Não nos é possível saber se o significativo aumento do número de evangélicos na política brasileira é reflexo direto do aumento de seguidores da religião neopentecostal, pois não temos como provar se mesmo com menos seguidores, não haveria igual capacidade de projeção da agenda evangélica na mídia e na política. É certo que uma das mais importantes fontes de financiamento das igrejas neopentecostais está nos seus próprios seguidores. Porém, não temos informação sobre o peso efetivo de outras fontes de financiamento (por parte de empresas, por exemplo) e se tal peso seria por si capaz ou não de suportar a projeção destas igrejas. Certo sim é que a análise dos conteúdos das deliberações feitas pela Comissão de Direitos Humanos e Minorias nos pode servir de via privilegiada para aferir sobre o aumento da influência da religião neopentecostal na política brasileira, e da projeção de seus atores. Nesse sentido, o estudo que iremos realizar, com recurso amplo a informações desses documentos, que serão analisados por meio da utilização da Análise de Conteúdo (técnica que posteriormente definiremos), afirma-se como um caminho pertinente para proceder à verificação das nossas hipóteses, em particular da primeira. No campo metodológico, esta pesquisa contempla a abordagem qualitativa dos elementos documentais, mas com parcelas quantitativas que conferem algum grau de triangulação à estratégia adoptada. O trabalho divide-se em duas partes: na primeira, uma ampla revisão bibliográfica embasará a fundamentação teórica do estudo e a construção das categorias de análise do corpus empírico. Para tanto, e como já anunciado, empregar-se-á a metodologia de Análise de Conteúdo, que abordaremos em mais detalhe na seção metodológica. Quanto à segunda parte, relativa ao corpus empírico, este contemplará os relatórios anuais de trabalho da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados Federais, referentes aos anos de 2012 a 2014. A escolha deste período tem a seguinte justificação: conforme já mencionado, no mês de março de 2013, o Pastor Evangélico e Deputado Marco Feliciano (PSC-SP) assumiu a presidência da Comissão dos Direitos Humanos e Minorias (CDHM) da Câmara dos Deputados Federais.  No entanto, o parlamentar tinha 
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posições polêmicas e pautadas por convicções religiosas sobre temas como o casamento entre pessoas do mesmo sexo ou a legalização do aborto. Questões essas sobre as quais teria que deliberar politicamente enquanto presidente da CDHM. O fato causou reações de oposição por parte tanto do Congresso quanto da sociedade civil e trouxe à tona a problemática da mistura entre religião e política.   Dessa forma, tem-se em vista analisar comparativamente os temas contemplados pela pasta e o tratamento dado a questões referentes aos afrodescendentes, às mulheres, e à comunidade LGBT, temas de bastante relevo na vida pública brasileira. Para um melhor cumprimento da nossa análise, esta contemplará os doze meses anteriores à eleição do Deputado Federal Pastor Marco Feliciano para a presidência da CDHM bem como os primeiros doze meses da vigência do mandato do mesmo, e os doze meses seguintes, já sob nova gestão. Estendida de março de 2012 a março de 2015, tal análise será bastante comparativa. A pesquisa também fará um destaque sobre as Eleições do Brasil em 2014, no que diz respeito à agenda de campanha e à presença nela de questões, que revelem a sua matriz orientadora nos preceitos e valores religiosos defendidos pelos Evangélicos, sobretudo no que tange à candidata à presidência Marina Silva. Ter-se-á igualmente em atenção os candidatos evangélicos eleitos no citado pleito.  Na análise quantitativa, os dados levantados servirão para evidenciar, por meio de estatística simples, a presença de pessoas, partidos, princípios ou fatos ligados à religião no contexto dos acontecimentos políticos abordados. A escolha pelos relatórios anuais da CDHM deve-se ao fato de, para fins desta investigação, eles servirem como uma medida fidedigna e privilegiada para observar o fenômeno da influência da religião na política brasileira, visto que têm caráter oficial.  O próximo capítulo é dedicado ao conceito da laicidade, central em nosso trabalho e que merece assim o devido enquadramento teórico. Primeiramente, faremos um estado da arte que busca compilar, ainda que não exaustivamente, o que, em nosso entender, de mais relevante tem sido escrito sobre o tema, tanto na Filosofia como na Ciência Política, procurando, todavia, manter um registo analítico e crítico e não meramente expositivo. Em seguida, empreenderemos a tarefa de definição e diferenciação conceitual dos termos laicidade, laicismo e secularização. Finalmente, faremos um exercício de resgate histórico que parte do estabelecimento da laicidade estatal no período pós-colonial, desde quando se abordou a evolução da liberdade religiosa, o Positivismo e a matéria religiosa a partir da Constituição Federal de 1988. O terceiro capítulo será dedicado à religião no Brasil. País sincrético e sem religião oficial, onde é forte a presença do catolicismo e das religiões de matriz africana, graças ao 
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passado escravocrata da nação, o capítulo contemplará em especial, entretanto, a ascensão do Neopentecostalismo. O quarto será dedicado à análise empírica a partir da qual se pretendeu responder à questão de partida do trabalho e às suas hipóteses. O capítulo abrirá como uma reflexão sobre as nossas opções metodológicas, em especial sobre a nossa operacionalização da Análise de Conteúdo. De seguida, discorrerá sobre atores importantes no fenômeno da fusão entre política e religião no Brasil, como o Partido Social Cristão (PSC), a Frente Parlamentar Evangélica (FPE), a Comissão de Direitos Humanos e Minorias (CDHM), da Câmara Federal, e o Estatuto do Idoso. Por fim, analisará a atuação do Deputado Federal Pastor Marco Feliciano como Presidente da CDHM, durante o período que vai dos meses de março de 2013 a fevereiro de 2014. Objetiva-se examinar se os temas contemplados e os tratamentos dados às questões referentes a afrodescendentes, mulheres, e homossexuais obedecem ao interesse público (referente ao que diz respeito à coletividade e, portanto, deve ser matéria da Administração Pública) e se contêm ou não interferência religiosa.    
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CAPÍTULO 2 - LAICIDADE, LAICISMO E ESTADO LAICO  Este apresenta os diferentes conceitos de laicidade expressos na literatura especializada, diferenciando-os da prática do laicismo. Na sequência, conceitua e caracteriza o Estado laico, ao especificar não só o que o configura como também as prerrogativas que não o representam como tal. Por fim, traça um breve apanhado histórico do advento da laicidade e da evolução da liberdade religiosa no Brasil e discorre sobre como essas duas condições são expressas na Constituição Federal de 1988.  2.1 CONCEITOS DE LAICIDADE  Para compreender o conceito de laicidade, é preciso resgatar o sentido do seu significado. O dicionário informa que laicidade é “qualidade de laico”, etmologicamente derivado de laico + idade, do francês laïcitè (MICHAELIS, 2017). Mister mencionar o que é ser laico:  laico se origina do grego primitivo laós, que significa povo ou gente do povo. De laós deriva a palavra grega laikós de onde surgiu o termo latino laicus. Os termos laico, leigo exprimem uma oposição ao religioso, àquilo que é clerical. (Ranquetat Jr, 2008).  O que é laico, portanto, está vinculado aos aspectos religiosos, sobretudo, contrário a essa esfera. Dessa forma, aquilo que assim se denomina não é oposto ao clérico, mas livre dele, não fazendo parte de ideologia, crenças e preceitos por ele difundidos.   A nomenclatura laicidade deve ser entendida como uma base para a ideia de um Estado livre de religião oficial. Passa, principalmente, pelas questões estatais, como política e cidadania. Embora haja confução terminológica entre laico e laicidade, toma-se o aspecto laico como vital para o entendimento do desenvolvimento da laicidade dentro de uma sociedade, nas palavras de Roberto Blancarte, “um instrumento jurídico-político para a gestão das liberdades e direitos do conjunto de cidadãos” (2008:25).  Notável a importância dessa questão para um Estado, de modo que muitos impasses, decisões e melhoramentos são frutos da discussão que envolve os aspectos religiosos e aquilo que os separam da organização político-administrativa.  Válido o posicionamento de Palomino, acerca da religiosidade frente à sociedade, quando diz que, não por acaso, questões em torno da religiosidade parecem recrudescer no momento em que a religião passa a ser encarada como uma forma de afirmação das liberdades individuais, da esfera do privado, frente ao Estado (2008). A religião, bem como todas as formas 
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de crenças, desempenha papel de extrema importância na vida interpessoal das pessoas, de modo que muitos padrões de comportamento encontram supedâneo nas ideologias difundidas dentro da religiosidade.  Nesse sentido, Oro explica que,  Laicidade é um neologismo francês que aparece na segunda metade do século XIX, mais precisamente em 1871, no contexto do ideal republicano da liberdade de opinião 
– na qual está inserida a noção de liberdade religiosa –, do reconhecimento e aceitação de diferentes confissões religiosas e da fundação estritamente política do Estado contra a monarquia e a vontade divina (2003: 81)  O conceito de laicidade, portanto, vincula-se com a ideia de liberdade de opinião, livre de amarrações ideológicas e segmentos pré-determinados, seja pelo clero ou outro dogma instituido.  Apesar de o laicismo enquanto corrente filosófica ser evidenciado desde o fim do século XIX e início do século XX, a questão da laicidade ganhou maior relevância na atualidade, quando o governo retoma o juízo de atrelar a religiosidade como justificativa para a implementação de decisões, manobras e projetos políticos.   Ainda, nos ensinamentos de Noberto Bobbio, tem-se por definição de laicidade que “no es en sí mismo una nueva cultura, sino la condición para la convivencia de todas las posibles culturas. La laicidad expresa más bien um método que um contenido.” (1999).  Verifica-se nessa passagem que a forma laicista de um determinado governo retoma a identidade do seu povo, proporcionando a convivência equilibrada entre todos os tipos de culturas, viabilizando, assim, que os cidadãos coabitem com respeito às culturas estranhas as suas.  2.2 DIFERENÇAS ENTRE LAICIDADE E LAICISMO  Laicismo e laicidade, por sua vez, podem ser entendidos, de maneira geral, como princípios que preconizam uma organização política livre da interferência da religiosidade, com vistas a uma sociedade livre, aberta e inclusiva. A inspiração de tais correntes vem de Weber (2004:46), para quem “Deus é um tipo ideal criado pelo homem". No Brasil, a principiologia da laicidade reforça a concepção implícita da mesma dentro de um ordanamento organizacional, que é um Estado, corroborando essa afirmação o posicionamento de Marco Huaco: “não depende que seja explicitada através de normas constitucionais, mas sim que permaneça implícita em todo o sistema jurídico” (2008:45). Dessa forma, a existência de regramento específico para a ocorrência da laicidade num sistema não é 
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necessária, tanto quanto haver várias normas esparsas inseridas nos códigos forenses, a bem de que se legitime em todas as esferas a possibilidade de liberdade religiosa.  Um dos primeiros pontos a destacar é que o termo “laicidade” frequentemente é objeto de grande confusão conceitual, o que impede que seu uso fique condicionado à conveniência. Como consequência, pode ser empregado restritivamente no sentido de anticlerical, ou então de forma excessivamente ampla (ZYLBERSZTAJN, 2012). A maior dificuldade, por quanto, é dissociar a abordagem anticlero do conceito de laicidade, bem como não interpretar de maneira que somente a identificará como ausência de religião.  Embora não haja uma norma taxativa sobre o assunto, a Declaração Universal da Laicidade do século XXI,  é uma forte tentativa de demonstrar o que se compreende pelo tema, ainda que informal. Os dispositivos 4° a 7°, explicitam:   Artigo 4º: Definimos a laicidade como a harmonização, em diversas conjunturas sócio-históricas e geopolíticas, dos três princípios já indicados: respeito à liberdade de consciência e a sua prática individual e coletiva; autonomia da política e da sociedade civil com relação às normas religiosas e filosóficas particulares; nenhuma discriminação direta ou indireta contra os seres humanos. Artigo 5º: Um processo laicizador emerge quando o Estado não está mais legitimado por uma religião ou por uma corrente de pensamento especifica, e quando o conjunto de cidadãos puder deliberar pacificamente, com igualdade de direitos e dignidade, para exercer sua soberania no exercício do poder político. Respeitando os princípios indicados, este processo se dá através de uma relação íntima com a formação de todo o Estado moderno, que pretende garantir os direitos fundamentais de cada cidadão. Então, os elementos da laicidade aparecem necessariamente em toda a sociedade que deseja harmonizar relações sociais marcadas por interesses e concepções morais ou religiosas plurais. Artigo 6º: A laicidade, assim concebida, constitui um elemento chave da vida democrática. Impregna, inevitavelmente, o político e o jurídico, acompanhando assim os avanços da democracia, o reconhecimento dos direitos fundamentais e a aceitação social e política do pluralismo. Artigo 7º: A laicidade não é patrimônio exclusivo de uma cultura, de uma nação ou de um continente. Poderá existir em conjunturas onde este termo não tem sido utilizado tradicionalmente. Os processos de laicização ocorreram ou podem ocorrer em diversas culturas e civilizações sem serem obrigatoriamente denominados como tal. (2009).    
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A partir desses artigos da Declaração Universal da Laicidade, pode-se compreender que a intenção do instituto é estabelecer uma sociedade harmônica e respeitosa, ausente em discriminação, principalmente religiosa. Ainda, reforça no artigo 7° que não se trata de um patrimônio de uma cultura particular, mas que qualquer arquétipo de civilização pode apropriar-se desse conceito, sem, para tanto, tomar para si essa nomenclatura.  Notório, também, o aspecto desse modelo organizacional com a questão política, retratada no dispositivo de número 6°, quando menciona “constitui um elemento chave da vida 
democrática” (2009).  Para o doutrinador Bracho (2005), a laicidade é um fenômeno político e não uma dificuldade religiosa, eis que esse modelo propaga-se do Estado. Em razão da difícil definição do que é laicidade, a religião acaba sendo encarada como algo a ser combatido ou negado. Todavia, como informa os ensinamentos do autor, o tema é pauta política, derivado de uma forma assumida de governar.  Nessa senda, imperativo a análise de alguns posicionamentos e definições. Para Blancarte a laicidade pode ser definida como: un régimen social de convivencia, cuyas instituciones políticas estan legitimadas principalmente por la soberania popular, y no por elementos religiosos. Por eso, el Estado laico surge realmente cuando el origem de esta soberania ya no es sagrada sino popular (2000:6).  Já para Pierre Bréchon a laicidade:  Trata-se de uma ideologia, portadora de mobilização, caracterizada pela defesa dos valores da República e de uma luta contra todos os obscurantismos religiosos, notadamente no sistema escolar. Esta versão militante de laicidade, forjada nos combates políticos da metade do século XIX e da metade do século XX, não é a única. A ideologia laica se reduz hoje a uma atitude de tolerância, de abertura a todas as posições filosóficas e religiosas, ou por um simples silêncio que impõe nas aulas a ensinamentos concernentes a opções religiosos ou políticas, de maneira a não influenciar as crianças (1995:1).  Nas palavras de Sarmento (2006:191), “a laicidade não significa a adoção pelo Estado de uma perspectiva ou refratária à religiosidade [...] Pelo contrário, a laicidade impõe que o Estado se mantenha neutro em relação a diferentes concepções religiosas presentes na 
sociedade”.  Diante dessas colocações, verifica-se que, a laicidade não é sinonimo de retaliação à religiosidade, pelo contrário, trata-se de uma abrangência a todos os moldes de crenças e dogmas, no qual o papel do Estado é ser neutro, sem influenciar ou determinar que certa religião seja tomada por oficial.  
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Convém ainda salientar que, assim como a democracia, a laicidade é um processo contínuo e não um produto acabado. Logo, se não há sociedades absolutamente democráticas, também não é possível falar em estados definitivamente laicos (BLANCARTE, 2000:20). Ante a dificuldade oriunda da variedade dessa conceituação, o senado francês apresentou, em 9 de dezembro de 2005, por ocasião do centenário da separação entre Igreja e Estado naquele país, a Declaração Universal da Laicidade no Século XIX (2009). De natureza informal, o documento, que tenta definir um conceito de laicidade para fins de emprego na comunidade internacional, versa sobre a harmonização de três princípios básicos: liberdade de consciência individual e coletiva, autonomia da política e da sociedade civil quanto a religiões e filosofias particulares e não discriminação contra o ser humano (ZYLBERSZTAJN, 2012).  Respeitando os princípios indicados, este processo se dá através de uma relação íntima com a formação de todo o Estado moderno, que pretende garantir os direitos fundamentais de cada cidadão [...] (DECLARAÇÃO UNIVERSAL DA LAICIDADE NO SÉCULO XIX, 2009:3).   A disposição permite antever, dessa forma, outros atributos da laicidade, tais como universalidade, democracia, pluralismo.  Apesar de uma espécie de núcleo ideológico comum, laicismo e laicidade são conceitos distintos. Na opinião de Santos Júnior (2007), laicismo diz respeito ao sistema jurídico-político no qual as finalidades institucionais do Estado e das organizações religiosas não sofrem interferências recíprocas por serem distintas. Já laicidade é a qualidade de neutralidade de um Estado laico; ou seja, de um Estado no qual vigora a laicidade. Em outra perspectiva, Magacho (2010) estabelece uma clara diferenciação entre laicidade e laicismo, a qual diz respeito, sobretudo, às possibilidades de manifestação religiosa. De acordo com ela, laicidade é a característica de um Estado desvinculado de uma religião oficial, mas com liberdade de manifestação religiosa. Tal estado é, assim, neutro e imparcial, pois tanto permite manifestações das diferentes religiões como as trata com igualdade. Diferentemente, o laicismo promove uma separação totalitária entre o que é bem comum social do que é de ordem sobrenatural e nega o direito de manifestação religiosa pelo indivíduo. Trata-se de uma ideologia arbitrária, pautada em uma verdade racionalista, que, segundo Magacho (2010), revela-se ineficaz e fere direitos humanos fundamentais. Ineficaz na medida em que não é capaz de influenciar as convicções individuais dos cidadãos, e arbitrária porque privilegia os laicistas em detrimento daqueles que conservam valores religiosos, em uma clara inobservância do princípio da igualdade e do valor da equidistância. 
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Palomino (2008), em perspectiva semelhante, salienta que, enquanto a laicidade é uma posição jurídica, o laicismo corresponde a uma ideologia que contrapõe religião à razão, dogma a relativismo, e tradição à inovação. O autor ainda distingue duas formas de laicidade: a formal, que admite todos os argumentos e posições em pé de igualdade, sem privilegiar nem preterir nenhum; e a material, na qual a divisão dos poderes públicos respeita toda e qualquer religião, sem que nenhuma seja favorecida ou prejudicada pela ação política. Nas palavras de Cifuentes (1989), enquanto a laicidade promove uma separação lícita e necessária entre Estado e igreja, o laicismo mostra-se indiferente ao fator religioso ao propor uma cisão insustentável. Na mesma direção, Blancarte (2000) vê no laicismo indiferença ou hostilidade à religiosidade coletiva. Em última instância, um anticlericalismo incompatível com a democracia. Oléa (2014) ressalta o caráter de mediação civil da laicidade e esclarece que esta não preconiza um ateísmo ou agnosticismo tolerante e, sim, fundamenta-se na democracia que permite a convivência pacífica de diferentes credos e fés religiosas ou até mesmo da ausência desta última. Em suma, a diferenciação fundamental entre laicidade e laicismo reside no conteúdo de cada terminologia: eis que a primeira trata de uma separação necessária entre o Estado e a religiosidade, que não pode se fundir e influenciar as pessoas na sociedade, enquanto que o segundo é um comportamento em que se assume o antagonismo à religião e aos seus dogmas como um todo.   2.3 CONCEITOS E CARACTERÍSTICAS DO ESTADO LAICO  Primeiramente, para identificar um Estado como laico é necessário que o mesmo apresente certas características: tem que se assumir neutro, equidistante das diversas opções social e culturalmente possíveis, afastado de temas que assumem decisões referentes à crenças e religião, oferecendo sempre livre automonia de associação e organização (GOMES, LINS E FILHO, 2011:1220). Ainda, historicamente é possível afirmar que o desejo de separação entre os poderes eclesiástico e estatal é antigo. Cristo, ao dizer “dai a César o que é de César e Deus o que é de Deus” (MT, 22, 21), já denotava que a própria igreja assim o queria por entender que se trata de duas esferas distintas, com representantes e competências também distintas quanto soberanas. Cabe lembrar que o cristianismo prometia a salvação em outro mundo. Dessa forma, rejeitava a confusão entre político e religioso comum à sociedade greco-romana. Trata-se, no 
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entanto, de uma vontade amparada pelo Direito Canônico, mais especificamente pelo princípio da autonomia.  Por este, deve-se entender a independência entre a igreja e o Estado nas esferas administrativa, legislativa e jurisdicional. Entretanto, essa independência, que visa à liberdade individual ante a tirania estatal, é relativa, pois persistem as relações sociais entre ambas as esferas em nome da promoção do bem comum.  Ou seja, é dever do Estado a cooperação para satisfazer as necessidades religiosas da sociedade (SABAINI, 2008). A ocorrência ou não de cooperação entre igreja e Estado, a propósito, é passível de ser prevista ou mesmo proibida no âmbito institucional dos diferentes Estados laicos. Entende-se por cooperação a parceria entre igreja e Estado em temas de interesse misto, como a educação. Por meio dela, podem-se adotar ações conjuntas ou delegadas a um dos atores cooperadores. São esses mesmo atores, por seu turno, que definem o que vem a ser de interesse misto. No caso específico da religião, essa relação pode ser de natureza unilateral, por meio da qual apenas o Estado estabelece as regras quanto a assuntos religiosos (teoria monista), ou pactual, quando o Estado concorda com a bilateralidade dos atos religiosos. Esta última forma de cooperação, sublinha-se, pode ferir a imparcialidade ideal à laicidade estatal (ZYLBERSZTAJN, 2012:41). Afinal, ainda que a cooperação tenha como finalidade primeira facilitar os atos de fé religiosa,  com isso, se vulnera [a laicidade] quando, ao confundir os valores e objetivos da sociedade política, a própria organização administrativa assume a satisfação de interesses religiosos como interesses próprios e indiferenciados dos interesses gerais que ela própria representa (HUACO, 2008: 64)  No entanto, não há consenso quanto sobre a repercussão desse tipo de cooperação à laicidade de um estado. Ainda assim, ganha força o entendimento segundo o qual o modelo privilegia determinadas crenças em detrimento de outras e, principalmente, imputa ao Estado a tarefa de lidar com temas concernentes à fé religiosa (ZYLBERSZTAJN, 2012:41). Salienta-se, todavia, que a mera separação entre poderes políticos e eclesiásticos não é suficiente para configurar a laicidade de um Estado. Isso porque “um Estado que adota a separação pode, ao mesmo tempo, prever tratamento diferenciado a determinadas crenças – seja no âmbito legal, político ou judicial” (ZYLBERSZTAJN, 2012:41). Em outra direção, países que não são formalmente laicos podem, na prática, mostrarem-se independente de legitimação religiosa.  Observa-se, com isso, que é o critério de separação que promove a confusão acerca de que é ou não laico (BLANCARTE, 2003:20). Em tempo, ele é um dos elementos constituintes 
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da laicidade, mas não o único nem tampouco o mais importante. Corresponde apenas ao primeiro, do ponto de vista histórico (HUACO, 2008). Ainda que laicidade não seja, portanto, estritamente a separação Igreja-Estado, é por força da sua laicidade que o Estado não pode ter religião oficial; estabelecer cultos religiosos ou igrejas; subvencionar religiões; embaraçar o funcionamento de igrejas; manter relação de dependência com igrejas ou seus representantes; pronunciar-se sobre questões religiosas; patrocinar ou apoiar financeiramente festas religiosas; desrespeitar o princípio da não confessionalidade em atos oficiais; nem promover a cultura e a educação segundo quaisquer diretrizes de alguma religião (SABAINI, 2008). Na visão de Palomino, um Estado, para ser considerado laico, deve obedecer a condições tais como: “respecto de las manifestaciones colectivas de la libertad religiosa [...] en su vertiente individual, sino también a las religiones como hechos colectivos de trascendencia social” (2008:15); atenção ao pluralismo de crenças existentes na sociedade materializada na via do diálogo; e não assumir como seus valores próprios da religião. Todavia, o próprio autor admite que  se proclama la actitud laica del Estado con el fin de proteger las creencias de todos los ciudadanos sin distinción, pero en la práctica la salvaguarda a ultranza de esa actitud laica termina provocando o bien lesiones concretas a la libertad religiosa de los ciudadanos o bien propiciando interpretaciones minimalistas del contenido de la libertad religiosa, que desprotegen a colectivos minoritarios o marginales respecto de las creencias más usuales en una determinada sociedad (PALOMINO, 2008:16).  Encerrando sua exposição acerca da laicidade estatal, ele esclarece que não correspondem a condições para a laicidade: rechaçar qualquer ética pública por sua eventual coincidência com uma ética confessional; adotar medidas sociais com dimensões morais que não correspondam ou se oponham a posições de um ou mais grupos religiosos; e impor o universalismo secular à sociedade. A questão da liberdade religiosa, aliás, é uma das maiores geradores de confusão sobre o que é ser ou não laico. A esse respeito, a contribuição de Blancarte é exemplar. De acordo com ele, “[...] Há que se lembrar que a liberdade de crenças, a liberdade de culto e a tolerância religiosa foram aceitas graças ao Estado laico, e não como oposição a ele” (2008, p. 29). Como consequência, o grau de laicidade pode ser visto como um parâmetro de medida da liberdade religiosa de um Estado” (COSTA, 2008:97). Em suma, o ideal de uma laicidade flexível, dialógica e aberta passa pelo direito à liberdade religiosa, o qual, por sua vez, torna-se mais efetivo em um Estado aconfessional. Esta 
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última exigência, contudo, não é incompatível com a institucionalização de práticas de diálogo, atenção e valorização do fator religioso em sua dimensão pública (PALOMINO, 2008). É neste sentido que afirma Oléa (2014:18) que  Un Estado laico no es enemigo de la religión; es un Estado que, para resguardar  la libertad de los ciudadanos, ha desviado la práctica religiosa de la esfera pública al ámbito que le corresponde, que es el de la vida privada.  Assim o é porque o Estado laico nada tem a ver com o Estado ateu, o qual: proclama que toda e qualquer religião é alienada e alienante, em termos sociais e/ou individuais. Para combater a alienação, o Estado ateu tenta suprimir toda e qualquer religião. Se não consegue proibi-la, completamente, dificulta ao máximo suas práticas, inibe sua difusão e desenvolve contínua e sistemática antirreligiosa (OBSERVATÓRIO DE LAICIDADE DO ESTADO,3 2011).  Porém, o fato de o Estado laico não ser ateu apenas exclui dele uma postura anticlerical ou antirreligiosa. Não significa, contudo, que ela creia em divindades, pois não ser ateu não equivale a ser deísta (ZYLBERSZTAJN, 2012). Blancarte (2003:25) propõe uma definição mais ampla segundo a qual Estado laico é, fundamentalmente, “um instrumento jurídico-político para a gestão das liberdades e direito do conjunto de cidadãos”. Percebe-se, portanto, que a mesma não se restringe à matéria religiosa. Para Piovesan (2006), a separação entre Estado e religião é uma medida que visa a garantir a existência de uma sociedade democrática, aberta e pluralista. Do contrário, os dogmas incontestáveis de uma religião transformariam o Estado Democrático de Direito em palco para a voz exclusiva da moral de uma única denominação religiosa. Apesar disso, religião e democracia não são incompatíveis: se é a última que garante a liberdade de exercício da primeira, esta é uma expressão cultural carregada de valores e de um enfoque crítico que fortalece as possibilidades democráticas (PALOMINO, 2008). A não-confessionalidade do Estado, todavia, não impede que a sociedade tenha uma tendência à secularização. Primeiramente, porque a laicidade prevê tolerância a todos os credos religiosos. Em segundo lugar, porque o Estado laico se compromete com o bem comum e com a implantação do bem-estar e da paz social. E, quando ausente por alguma razão, o temor a sanções administrativas ou penais, é o temor às consequências do desvio do padrão moral estabelecido pela religião que motiva a busca por essa paz pretendida (MAGACHO, 2010). Aqui, abre-se um parêntesis sobre a questão da (a)confessionalidade. Primeiramente, ressalta-se que ser aconfessional, no âmbito do Estado, é não possuir religião oficial. Em segundo lugar, explica-se que ser confessional não é o mesmo que ser laico.                                                            3 http://www.edulaica.net.br/artigo/1/conceitos/dicionario/ateu 
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Aconfessionalidade do Estado significará que ele não privilegia nenhuma confissão religiosa [...] e é um termo cujo significado é mais restrito que laicidade, pois o primeiro se foca na relação Estado-agrupamentos religiosos, enquanto o segundo vai mais além ao referir-se à relação Estado-religião (HUACO, 2008:48)  Moura (2014:22) esclarece que: existem dois tipos de Estado laico. O primeiro modelo de Estado laico é o que promove uma separação tendente a confinar a religião ao foro íntimo das pessoas, procurando afastá-la do espaço público. Este é, aparentemente, o modelo que vem gradativamente sendo adotado nos países mais secularizados. O segundo modelo de Estado laico é o que, vendo no fenômeno religioso um importante elemento de integração social, não pretende afastá-lo por completo do espaço político. Ao contrário, até incentiva as expressões de religiosidade no espaço público, chancelando-as de diversos modos (...)   Magacho (2010), por sua vez, salienta que a relação entre um Estado e uma religião oficial é sempre superficial, pois a adesão a esta última deve ser fruto de uma convicção e não imposição de uma tradição. Esse fato, contudo, não impede que uma pessoa se inicie na vida pública inspirada pela religião que professa e, assim, defendendo alguns valores de sua fé. Afinal, a política pode ser confessional; o Estado é que não deve misturar política e religião. Nesses termos, a Igreja não detém autoridade para legislar e administrar, que são tarefas próprias do Estado, porém, é livre tanto para se pronunciar sobre o que acha ética e moralmente mais adequado acerca dos mais diversos temas quanto para influenciar as políticas públicas. Este último é um direito ligado à cidadania e, portanto, extensivo também aos grupos não religiosos, visto que: a autonomia do Estado, no entanto, não deve constituir- se numa ordem fechada em si mesma, absolutamente impermeável à ordem teonômica, porque suas atividades têm relação intrínseca e essencial com a finalidade última do homem.” (CIFUENTES, 1989, p. 156).   Por outro lado, caso a política estatal de um Estado laico seja orientada por alguma forma de pressão religiosa, seu critério de adoção necessariamente precisa ser o bem comum. Nesse sentido, desde há muito, a não secularização da sociedade era vista como um entrave ao desenvolvimento e ao progresso; logo, como um fator complicador da ideia de bem-estar social. Palomino (2008) lembra que, na década de 1960, estava em voga uma tese segundo a qual o desenvolvimento social em diferentes áreas era diretamente proporcional ao grau de secularização apresentado pela sociedade. Tal tese, conforme o autor, era comungada por importantes pensadores como Karl Marx, John Stuart Mill, Herbert Spencer, Max Weber, Emile Durkheim, Sigmund Freud e Auguste Comte.   
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Es decir, como la pérdida de relevancia social del factor religioso, dicha tesis se veía reflejada y confirmada en la opinión pública, cuando la revista norteamericana “Time” ofrecía en su número de abril de 1966 una portada con tres letras escritas en rojo sobre fondo negro: «Is God Dead?», o cuando el 21 de julio de 1969 el hombre pisaba la luna, desmitificando así de forma metafórica el inalcanzable y transcendente Cielo (Palomino, 2008:6)  Berger (2003), porém, diverge desse pensamento. Para ele, se há uma relação direta entre os campos do desenvolvimento e das crenças, ela se estabelece entre a modernização e o pluralismo, pois é este e não a secularização que caracteriza a modernidade. O autor vai além e defende que o pluralismo da modernidade ocidental reflete a liberdade e as instituições liberais comuns a uma sociedade que reconhece os direitos humanos. Nesse contexto, a relação entre Estado e religião é atravessada pelo respeito à liberdade religiosa.   2.4 EVOLUÇÃO DA LIBERDADE RELIGIOSA NO BRASIL  A laicidade estatal obedeceu, ao longo da história, a diferentes estágios, modos e modelos, conforme o contexto histórico e específico de cada nação. Por essa razão, a relação do Estado com a liberdade de organização religiosa pode se dar de três formas distintas: fusão, união e separação. No primeiro caso, estão Estados teocráticos que se confundem com a religião, como o Vaticano e alguns países islâmicos. No segundo, Estado e religião mantém relações de natureza jurídica, como ocorrera no Brasil imperial. Por fim, a separação entre religião e Estado, comum na maioria das democracias contemporâneas, que caracteriza uma estrutura estatal como laica (Bastos, 1996).A questão religiosa vigorou muito antes de ser tratada nas leis brasileiras. Historicamente, aponta-se a Reforma Protestante do século XVI como forma afirmadora da dissipação da religiosidade no Brasil, através do período Colonial. Conforme Maurício Pires (2015), a Igreja Católica, com a descoberta de novas terras pelos Portugueses, vislumbrou a possibilidade da aquisição de novos adeptos, eis que na Europa perdiam-se fiéis cada vez mais. Os padres jesuítas usavam da missão colonizadora para introduzir a ideologia católica.   
No mesmo sentido, ratifica Pierucci (2000) que “A evangelização ia junto com a 

dominação colonial”.  Durante esse período histórico, a questão religiosa era parte essencial da logística assumida pelo governo. Muitos aspectos da mobilidade social eram baseados na religião seguida. Ensina Soriano (2002) que,   
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O português considerava seu igual àquele que tinha a mesma religião. Não se importava com a raça. O importante, para ele, que o estrangeiro professasse a religião Católica. O não católico era temido como um adversário político, capaz de enfraquecer a estrutura colonial desenvolvida em parceria com a religião Católica. Nota-se aqui um forte liame entre a Igreja (Católica) e o Estado (Coroa Portuguesa).  Verifica-se, desde já, que o Estado e a Igreja caminham conexos, de modo que a religiosidade passa a exercer um papel ativo de forma vertical na vida da sociedade. Eis que a escolha espiritual era encarada, inclusive, com caráter político, devido à grande proximidade entre os dois institutos supracitados. A relação estreita entre o Estado e a Igreja, de outra banda, não impediu a subordinação 
desta sob aquele, que recebia ordens estatais, quando “no período colonial, a Igreja dependia 

mais do Estado português que do papado” (PIERUCCI, 2000).  Doutrina Pires que essa situação perdurou por todo o período de colonização, sendo a vontade da Coroa Portuguesa preponderante no cenário brasileiro. Aponta, ainda, que a primeira ideia de liberdade religiosa surgiu quando da assinatura do Tratado do Comércio e 
Navegação da Inglaterra, de 1810.  No entanto, “os brasileiros e portugueses, porém, não teriam opção, deveriam continuar, mesmo que somente exteriormente, a manifestar sua crença à Igreja 
Católica Apostólica Romana, a religião dominante” (2015). Denota-se, assim, que a liberdade de religião que surgiu com a anuência do referido Tratado, demonstra-se uma pseudoliberdade, eis que a espiritualidade dominante não se furtava à religião Católica, sendo os indígenas forçados a seguir tal religiosidade. Para tanto, os jesuítas 
eram orientados a usar um “sistema de ensino, estruturado e bem organizado, embora utilizassem os métodos de catecismo da época, admitindo, inclusive, castigos físicos, refletindo 
a ideologia católica.” (PIRES, 2015).  Na época Imperial, a religião sofre sua primeira positivação através da Constituição do Império de 1824, tornando o catolicismo oficial no Estado brasileiro. Da análise do quinto dispositivo, que fora outorgado, denota-se que a prática de outras religiosidades eram permitidas apenas dentro de residências, sem exteriorização, devido à imposição da Igreja Católica como oficial:  Art. 5. A Religião Catholica Apostolica Romana continuará a ser a Religião do Imperio. Todas as outras Religiões serão permitidas com seu culto domestico, ou particular em casas para isso destinadas, sem fórma alguma exterior do Templo (CF, 1824)     
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Nessa seara, Pires ressalta a pouca liberdade religiosa presente na época:  A Constituição Imperial de 1824 mostrou claramente a ligação entre o Estado e Religião, e permitiu somente certa tolerância religiosa, já que a Igreja Católica Apostólica Romana era a religião oficial do Império, com todos os benefícios advindos dessa qualidade de Estado confessional (2015).  No Brasil, o principal marco acerca da determinação de um estado laico passa pelo Decreto n. 119-A, de 07 de janeiro de 1890, instituido por Marechal Deodoro da Fonseca.  O artigo do referido decreto determina que, in verbis:  Art. 1º E' prohibido á autoridade federal, assim como á dos Estados federados, expedir leis, regulamentos, ou actos administrativos, estabelecendo alguma religião, ou vedando-a, e crear differenças entre os habitantes do paiz, ou nos serviços sustentados á custa do orçamento, por motivo de crenças, ou opiniões philosophicas ou religiosas.  Evidenciado o caráter laico dentro daquele regime governamental, que é a impossibilidade de, sob qualquer forma, estabelecer uma religião oficial. Ademais, é assegurada a liberdade de culto (art. 2°), bem como organização religiosa sem participação do poder público (art. 3° e 5°).  Por sua vez, a Constituição Federal (CF) de 1891, primeira republicana, separou em definitivo a Igreja do Estado, vedando à União e aos Estados estabelecer, subvencionar ou embaraçar o exercício de cultos religiosos (art. 11, CF, 1891). Seguindo a linda da primeira constituição,  há um regramento  cristalino impedindo que religiosidades de qualquer forma fossem determinadas. Ainda, no preâmbulo da Carta não há menção da palavra Deus, como ocorre em outras.  Corroborando, a separação entre os principais institutos, bem como a questão de não oficializar nenhuma religião, analisa-se o dispositivo número 72 e seu parágrafo sétimo, segue: § 7º Nenhum culto ou igreja gosará de subvenção official, nem terá relações de dependencia ou alliança com o Governo da União, ou o dos Estados. A representação diplomatica do Brasil junto á Santa Sé não implica violação deste principio (art. 2, §7, CF, 1891).  Na mesma senda, o §3° do mesmo artigo, reforça a livre associação em torno dos diversos cultos, conforme descrição, “§ 3º Todos os individuos e confissões religiosas podem exercer publica e livremente o seu culto, associando-se para esse fim e adquirindo bens, observadas as disposições do direito commum" (art. 72, §3°, CF, 1891).   Dessa forma, toda a questão de religiosidade era tratada de forma neutra e imparcial, sendo que os casamentos, inclusive, somente eram reconhecidos pelo enlace civil, conforme dispõe o §4° do art. 72 da Constituição Federal de 1891.  
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A Constituição Federal de 1934 manteve as disposições quanto às vedações ao Estado e União (art. 17, inciso II), confirmando a laicidade estrutural.  Por outro lado, acrescentou a garantia quanto às convicções religiosas, de modo que nenhum cidadão seria perseguido por suas escolhas nesse âmbito (art. 113, 4, CF, 1934).  
Em seu preâmbulo, a Carta menciona a palavra Deus no seguinte trecho “Nós, os 

representantes do povo brasileiro, pondo a nossa confiança em Deus, [...]” (CF, 1934), apresentando, portanto, uma conduta diferente da Constituição anterior.  Salienta-se também que a liberdade religiosa sofreu alterações, in verbis:  5) É inviolável a liberdade de consciência e de crença e garantido o livre exercício dos cultos religiosos, desde que não contravenham à ordem pública e aos bons costume. As associações religiosas adquirem personalidade jurídica nos termos da lei civil.  Nítido que a organização para realização de cultos apenas seria permitida se aqueles não contrariassem a ordem pública e os bons costumes. Embora se denota uma medida de segurança, diante dos possíveis tumultos e desordem, constitui um importante limite para pregação e divulgação de dogmas. Necessário mencionar que essa constituição trouxe muitas inovações:  além dessas expostas, cabe mencionar que foi instituída a assistência religiosa aos serviços militares, hospitais, penitenciárias e locais oficiais, como dispõe o art. 113, número 6.   Diferentemente do que dispunha a CF de 1891, a nova lei reconheceu o casamento religioso com efeito civil. É o que traz o dispositivo 146 da Constituição Federal em voga:   Art 146 - O casamento será civil e gratuita a sua celebração. O casamento perante ministro de qualquer confissão religiosa, cujo rito não contrarie a ordem pública ou os bons costumes, produzirá, todavia, os mesmos efeitos que o casamento civil, desde que, perante a autoridade civil, na habilitação dos nubentes, na verificação dos impedimentos e no processo da oposição sejam observadas as disposições da lei civil e seja ele inscrito no Registro Civil. O registro será gratuito e obrigatório. A lei estabelecerá penalidades para a transgressão dos preceitos legais atinentes à celebração do casamento.  Por fim, o ensino religioso começa a ganhar forma na educação dos cidadãos, diante da faculdade de ensino nas escolas e ministrado de acordo com os princípios da confissão religiosa do aluno manifestada pelos pais ou responsáveis, consoante informa o art. 153 da legislação supramencionada.  Na sequência, três anos após, na Constituição Pátria do ano de 1937, algumas disposições são mantidas, enquanto que outras regressam aos primórdios. É o caso da menção 
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a Deus no preâmbulo constitucional, que fora abolido. Ainda, não há previsão de casamento religioso, tampouco assistência em atividades militares.  Já no aspecto de manutenção de certas regras, continua vigente o não impedimento do exercício de cultos religiosos (art. 32, b, CF, 1937). No mesmo sentido que a CF de 1934 aborda, em situações de organização para praticar o culto, deve-se respeitar a ordem  pública e os bons costumes (art. 122, §4°, CF, 1937). Ainda, o ensino religioso nas escolas é mantido de forma facultativa. Destaca-se, entretanto, a perda de direitos políticos em caso de recusa ao praticar algum ato determinado em lei brasileira, consoante artigo seguinte:  Art 119 - Perdem-se os direitos políticos: b) pela recusa, motivada por convicção religiosa, filosófica ou política, de encargo, serviço ou obrigação imposta por lei aos brasileiros; A Constituição Pátria de 1946 ratifica os termos já mencionados na pesquisa no que tange aos aspectos abordados. Por outro lado, inova no quesito personalidade jurídica das 
organizações religiosas: “ [...] As associações religiosas adquirirão personalidade jurídica na 

forma da lei civil.” (art. 141, §7°, CF, 1946).  Diferentemente dos regramentos anteriores, as escusas aos cumprimentos da lei, por motivos religiosos, recebem outros caminhos que a perda dos direitos políticos, conforme depreende-se da análise do artigo 141, §8°:  § 8º - Por motivo de convicção religiosa, filosófica ou política, ninguém será privado de nenhum dos seus direitos, salvo se a invocar para se eximir de obrigação, encargo ou serviço impostos pela lei aos brasileiros em geral, ou recusar os que ela estabelecer em substituição daqueles deveres, a fim de atender escusa de consciência. De outra banda, a CF de 1946 retoma o casamento religioso com efeitos civis (art. 146) e mantém o ensino facultativo da matéria religiosa nas escolas (art. 146, V). Por fim, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1967/69 retoma a palavra Deus em seu preâmbulo, bem como mantêm as vedações, a liberdade religiosa e o exercício dos cultos sem que perturbem a ordem pública (art. 150 §5°, CF, 1967).  No entanto, há duas novidades nos regramentos nacionais: no que tangem à perda de direitos políticos, retorna a perda dos mesmos em caso de recusa no cumprimento das leis (art. 144, II, b, CF, 1967), e em relação às imunidades tributárias, sendo esse primeiro momento histórico do tema das imunidades constitucionais, que seguirão até os dias atuais.   
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Art 20 - É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: III - criar imposto sobre: b) templos de qualquer culto.  Dessa forma, a nova vedação estatal passa pela criação de impostos sobre templos de qualquer culto, o que evidencia o caráter não discriminatório das religiosidades, inclusive sob a égide tributária/fiscal.  2.5 O ASPECTO CONSTITUCIONAL 1988  A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 consiste na legislação máxima dentro do país atualmente. Em relação ao tema, essa constituição regrou da mesma forma que as anteriores. Quanto à liberdade religiosa, mesmo não havendo referência a tal expressão, ao longo do corpo do texto, há menção de termos como religião, culto e crença.  No que tange ao ensino religioso nas escolas facultativamente (art. 210 §1, CF, 1988),  imunidade tributária para templos que forneçam cultos (art. 150, VI, b, CF, 1988), bem como o reconhecimento de efeitos civis para o casamento no religioso (art. 226, §2, CF, 1988), foram regramentos mantidos das outras constituições, sendo igualmente absorvidas pela nova ordem.  De outro diapasão, um marco nessa transição é a questão da organização religiosa, de modo que não se impõe expressamente o cuidado com a ordem pública e bons costumes, como constava nas demais; ou seja, não há mais essa menção descrita no dispositivo.  Ainda acerca das mantenças constitucionais retrós, a CF de 1988 continuou oferecendo a assistência religiosa em ações militares e entidades civis (art. 5, VII).  Por fim, de forma relevante, é possível destacar a questão de escusa em cumprimento à determinação legal, no qual o art. 5°, inciso VIII, é expressivo;  VIII - ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei;  Dessa forma, não há que se falar de mutilação de quaisquer direitos quando alguém se recusar, por força de crença religiosa, a aceitar ou não, cumprir uma determinação. Pode ocorrer de desencadear alguns  outros efeitos, porém não haverá privação de direitos.  Em referência à laicidade no atual cenário constitucional, imperioso mencionar as palavras de Maurício Pires, in verbis: 
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A laicidade do Estado Brasileiro determinada pela Constituição Federal de 1988 é a base ideológica do regime da liberdade de religião e do direito fundamental daí decorrente e está claramente disposta no Artigo 19 caput e inciso I da Constituição, como abaixo:  Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:  I – estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público. (2015)  Nota-se, portanto, que a ideia da regra contida no artigo supracitado indica mais uma manutenção das demais constituições, acerca da principal vedação estatal, qual seja, instituir, impedir o funcionamento ou manter vínculos com cultos religiosos e similares. Tal conduta resume, na prática, a forma de atuação de um estado laico, longe de conexões, e firme no posicionamento neutro.    
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CAPITULO 3 - O NEOPENTECOSTALISMO NO BRASIL: DO SURGIMENTO À EXPLOSÃO  Neste capítulo abordamos o fenômeno da ascensão do neopentecostalismo no Brasil. O texto abre com um breve panorama histórico estatístico do advento do protestantismo no país. Na sequência, apresenta uma diferenciação entre pentecostalismo e neopentecostalismo, sendo o último prevalecente em terras brasileiras. A abordagem segue com a discussão sobre a questão central do capítulo à luz de pensadores modernos, como Bourdieu, Hall e Bauman. Por fim, a discussão centra-se no avanço da religião evangélica neopentecostal sobre os campos da mídia e da política, sobretudo a partir da aquisição de espaços ou empresas do segmento de rádio e televisão para a prática do televangelismo e da candidatura de líderes religiosos a cargos eletivos da vida pública nacional.  3.1 UM OLHAR PRELIMINAR  O protestantismo pentecostal está intrinsecamente ligado ao século XX, pois foi nele que as chamadas religiões pentecostais, como a presbiteriana, a metodista e a batista, se difundiram e se multiplicaram pelo mundo (MAFRA, 2001; JAENISCH, 2011). Segundo Mendonça (1984), o protestantismo consiste em um movimento religioso herdeiro da Reforma Protestante Europeia4 do século XVI. No Brasil, o protestantismo pentecostal teve início ainda no período colonial, entre os séculos XVI e XVII, mas durou somente o tempo das ocupações francesa e holandesa. A empresa protestante mais duradoura no país foi a luterana, que ocorreu durante a chegada da família real e coincidiu com a abertura dos portos, a qual representou não só uma maior possibilidade de intercâmbio de mercadorias, mas também de ideias e práticas religiosas. No cenário religioso brasileiro, conforme Rosas (2009) prevaleceu o protestantismo norte-americano de missão, que na América Latina, ficou conhecida como religião evangélica. Trata-se de um movimento nascido nos Estados Unidos como herdeiro do metodismo                                                            4  Movimento reformista cristão que protestou contra determinadas práticas da Igreja Católica Romana, como a venda de indulgências, no início do século XVI.  Teve início na Alemanha, onde seu líder, Martinho Lutero, publicou suas 95 teses, e espalhou-se por toda a Europa.  Após a resposta da Igreja Católica Romana  (a chamada Contrarreforma), houve uma cisão na chamada Igreja do Ocidente, por meio da qual  os reformados deram origem ao protestantismo (Shaull, 1993). 
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wesleyano5 e do movimento holiness6. Teologicamente, difere do protestantismo histórico por acreditar que, assim como no cristianismo primitivo, Deus continua a curar enfermos, a distribuir dons espirituais e a dialogar com seus servos pela intercessão do Espírito Santo (Mariano, 2005). Articula-se em torno dos dons do Espírito Santo; a saber: dons de revelação (sabedoria, ciência e discernimento dos espíritos), dons de inspiração ou expressão (profecia, diversidade e interpretação de línguas), e dons do poder (fé, cura e operação de milagres) (Wilges, 2008) Em terras brasileiras, a religião evangélica subdivide-se em três ramificações, de acordo com Moraes (2010): o primeiro grupo é o pentecostal, originado nas primeiras décadas do século XX e correspondente às denominações clássicas, como Assembleia de Deus (fundada em Belém, Pará, entre 1910 e 1911, por imigrantes suecos) e Congregação Cristã (fundada na mesma época, nos estados de São Paulo e Paraná, por um missionário italiano)7. Em geral, congregava membros de pouca escolaridade e pequena renda em uma época em que 80% da população brasileira concentrava-se no meio rural. Teologicamente, opunha-se ao catolicismo, rejeitava o mundo terreno e acreditava na volta imediata de Cristo, no dom das línguas (glossolalia), que permite ser entendido por uma multidão heterogênea de pessoas, e no paraíso como redenção dos sofrimentos terrenos. O segundo grupo diz respeito ao movimento de renovação carismática, vigente entre o fim dos anos de 1950 e início dos anos de 1960, período da urbanização do país, e que originou igrejas como Quadrangular, Deus é Amor (São Paulo, 1962) e Brasil para Cristo (São Paulo, 1955). Estas nasceram da fragmentação provocada pela Cruzada Nacional de Evangelização, campanha coordenada pelos missionários americanos Harold Williams e Raymond Boatright, que enfatizava a cura divina centrada no evangelismo de massa e atingia a camadas mais pobres. Metodologicamente, pouco diferia das igrejas do primeiro grupo, salvo por crerem no dom da cura divina, em vez de no dom das línguas. Para Mariano (2005) essa proximidade de preceitos deve-se ao fato de que esse grupo compartilha das mesmas doutrinas dos missionários que fundaram as denominações pertencentes ao primeiro.                                                            5 Corrente religiosa fundada por John Wesley, pai do movimento inglês de avivamento espiritual cristão, conhecido como metodismo e datado do século XVII (Gouvêa Mendonça, 2008).  6 Movimento da Santidade: ensina que a natureza carnal da humanidade pode ser purificada através da fé em Jesus Cristo e pelo poder do Espírito Santo.   Crê na regeneração por graça através da fé, na santificação total como uma segunda obra definitiva da graça através do batismo e do poder do Espírito Santo (Brown, 1997; 2000).  7 Em ambos os casos, os fundadores eram discípulos de William H. Durham, teólogo e evangelista que popularizou a mensagem pentecostal nos Estados Unidos. Pregava a Obra Consumada no Calvário, segundo a qual o cristão é santificado em Cristo no momento da conversão e deve a partir de então manter o estado de santificação, e foi um mentor para muitos líderes pentecostais (CPAD, 2010). 
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Por fim, esclarece Moraes (2010), o terceiro grupo corresponde ao chamado mainstream church renewal, movimento originado entre o fim dos anos de 1970 e começo dos anos de 1980, que reúne tanto evangélicos quanto cristão que não se identificam com os grupos anteriores. São exemplos dessa terceira vertente a Igreja Universal do Reino de Deus, a Igreja Internacional da Graça de Deus, a Igreja Apostólica Renascer em Cristo Jesus e a Igreja Evangélica Sara Nossa Terra. Nascidas durante a modernização autoritária, as denominações pertencentes a ele promoveram grande liberdade quanto às representações em torno do corpo e exacerbaram a guerra contra o diabo.  [...] oferecem uma forma de religiosidade muito eficiente em termos práticos, pouco exigente em termos éticos doutrinariamente descomplicada. Os neopentecostais conservam do pentecostalismo clássico o estilo de culto fortemente emocional, voltado para o êxtase, com papel de destaque para a glossolalia, o exorcismo e o milagre, visados sempre como resultados palpáveis a ser experimentados de imediato (Gaarder et. al,  2006:307).  Em razão dessas características, que rompem fortemente com as doutrinas conhecidas até então, são consideradas expressões de um novo pentecostalismo e nomeadas, portanto, a partir do prefixo neo (Freston, 1994).   3.2 OS EVANGÉLICOS NO BRASIL  A situação religiosa brasileira contemporânea é marcada pelo pluralismo. Nela se destaca um vertiginoso crescimento das chamadas religiões evangélicas, especialmente das denominações neopentecostais oriundas do terceiro e último movimento do protestantismo pentecostal. Em termos práticos, a nação mais católica do mundo já é a segunda em número de religiões neopentecostais, atrás apenas dos Estados Unidos, onde elas nasceram. Atualmente no Brasil o crescimento de evangélicos _ por evangélicos, o IBGE classifica protestantes fiéis de igrejas oriundas da Reforma Protestante, pentecostais e neopentecostais _ é bem maior que nos anos anteriores. Apesar de um terço da população brasileira se declarar católica, os evangélicos nas últimas décadas cresceram 67,3%, elevando sua taxa de crescimento médio anual para 7,9%. (ROSAS, 2009: 1)  Segundo os dados do IBGE (2014) 8, no entanto, a demografia religiosa brasileira ainda é bastante desigual. Por exemplo, na região Nordeste do país, o número de evangélicos é de pouco mais de 10%, configurando o maior reduto nacional do catolicismo. Quanto ao crescimento pentecostal, que fez o percentual de evangélicos brasileiros subir de 2,6% na década de 1940 para 15,4% no ano 2000, esse se deve ao neopentecostalismo. No mesmo                                                            8 https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo 
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período, o pentecostalismo clássico decresceu 0,4%. Enquanto isso, os neopentecostais perfazem 65% do total de cristãos evangélicos brasileiros.  A explicação para essa discrepância segundo Moraes (2010), está no modo diferente como ambas as correntes respondem às especificidades do cenário religioso brasileiro: de um lado, o pentecostalismo clássico resiste a mudanças e, ao invés de se adaptar à realidade religiosa do Brasil, acredita ter de mudá-la. Diferentemente, o neopentecostalismo reexiste, reinventa-se e aceita mudar para crescer. Logo, molda-se à realidade circundante. A esse respeito, Dantas (2007) faz uma importante observação. O autor lembra que a adaptação às condições culturais locais promovida pela religião neopentecostal configura um capítulo inédito na história religiosa latino-americana.  Tradicionalmente, a evangelização promovida na América é caracterizada pelo desrespeito à identidade cultural do evangelizado e se consuma pela imposição dos padrões religiosos e culturais do país-sede da igreja, normalmente europeu. Assim: Para entender o crescimento quantitativo das igrejas neopentecostais, é importante salientar que elas procuram aproximar-se do contexto popular, dialogando com o povo na mesma linguagem utilizada nos subúrbios e na periferia, recuperando um tipo de religiosidade muito viva na cultura popular, valorizando e reforçando o fascínio que o sagrado exerce sobre o povo (DANTAS, 2007:63-4)  Sobre essa realidade religiosa nacional, cumpre conhecer suas principais características e entender de que forma elas se articulam para proporcionar a ascensão neopentecostal. Já afirmava Buarque de Holanda que a experiência religiosa brasileira caracteriza-se pelo sentimentalismo, a emoção e o pensamento mágico, motivo pelo qual “o austero metodismo ou o puritanismo  jamais  florescerão  nos  trópicos”.  (HOLANDA 1995:150-151). Dessa forma [...],não  pretende  como  a  metafísica,  explicar  e determinar o universo de acordo com sua natureza; ela não pretende aperfeiçoá- lo e consumá-lo como a moral, a partir da força da liberdade e do arbítrio divino do  homem.  Sua essência  não  é  pensamento  nem  ação,  senão  intuição  e sentimento. (SCHLEIERMACHER 2000:33)  Considerado uma variante do pentecostalismo protestante, o protestantismo neopentecostal tem, contemporaneamente, mais visibilidade e um número maior de fiéis que o protestantismo clássico e é a religião que mais cresce mundialmente de e por conversões (Johnstone e Mandryk, 2001). Por meio de desdobramentos, fusões e cisões, multiplica-se e cria um cenário que mais lembra “um grande supermercado da fé, onde a religião pode ser vista como uma empresa construtora de mundos” (Mendonça, 1984:11) e no qual coexiste uma ampla e diversificada gama de experiências místicas, espirituais e religiosas (Pierucci, 1997). 
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Mendonça (1984) atenta para o fato de que, em seus primórdios no Brasil, a empresa religiosa norte-americana foi quase nula, mas sua influência política e econômica, bastante forte hoje, começava a ser sentida. Esses campos, por sua vez, têm total confluência com o que pregam os líderes dessa religião. O neopentecostalismo caracteriza-se, sobretudo, pela Teologia da Prosperidade, segundo a qual a bênção financeira é o desejo de Deus para os cristãos. Assim, quanto maior as doações, maior a fé; e quanto mais fé, mais riqueza material o fiel obtém. Também conhecida como Confissão Positiva, essa teologia surgiu nos Estados Unidos, na década de 1940, por iniciativa de Kenneth Hagin, mas só foi reconhecida como doutrina três décadas depois, sobretudo por obra dos evangélicos. Caracteriza-se pela valorização do indivíduo e entende a fé em Deus como forma de se obter saúde, riqueza, poder e felicidade, desde que se contribua com a igreja. Para os defensores da Teologia da prosperidade, a expiação do cordeiro libertou os homens da escravidão ao Diabo e das maldições da miséria, da enfermidade, nesta vida, e da segunda morte, no além. Os homens, desse então, estão destinados à prosperidade, à saúde, à vitória, à felicidade. Para alcançar tais bênçãos, garantira a salvação e afastar os demônios de sua vida, basta o cristão ter fé incondicional e inabalável em Deus, exigir seus direitos em alta voz e em nome de Jesus e ser obediente e fiel a Ele no pagamento dos dízimos (MARIANO 2005:160).    Em outras palavras, a pobreza e a doença seriam resultado da falta de fé, e a forma de superá-las é doando à Igreja. De acordo com Freston (1994), a positividade que dá nome a essa teologia está na atitude de nunca confessar males, mas antecipar o estado desejado a fim de obter a cura. Toda falha, assim, será imputada ao fiel como prova de falta de fé e de confiança na palavra de Deus. Em termos econômicos, essa doutrina é refletida na forma como tais igrejas se organizam: de forma empresarial, sem ligação institucional e a partir de empreendimentos autônomos e independentes, muitos deles com fins lucrativos. Nesse contexto, destaca-se o uso das mídias radiofônica e televisiva por essas denominações religiosas. A partir de um fenômeno chamado televangelismo, foi que elas se consolidaram religiosa e socialmente e, com isso, incidiram sobre o campo político, participando da política partidária e ocupando postos de poder na esfera pública. De acordo com Freston (1993), boa parte do sucesso do neopentecostalismo em solo brasileiro deve-se à sua capacidade de adaptação à dinâmica histórica nacional.  Durante a década de 1970, o neopentecostalismo de terceira geração beneficiou não só da comunicação 
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de massa, mas também do crescimento urbano populacional, da crise da Igreja Católica e do crescimento da umbanda9, próprios do período militar.  Posteriormente, a estagnação econômica da década de 1980 modificou o conteúdo das utopias, o que ampliou a busca por conforto religioso, inclusive na questão financeira. Nos anos de 1990, apareceram novas formas de fundamentalismos e sincretismos religiosos reapropriados, em grande parte, com o auxílio da tecnologia. Aqui reside talvez a maior diferença entre pentecostais e neopentecostais. Enquanto os primeiros mantinham um espírito sectário e ascético frente ao mundo terreno, os últimos aceitam e se ajustam a esse mundo, no qual inclusive realizam obras sociais, a tal ponto que: há um rompimento com a relação de dependência entre estado de santidade (estar cheio do Espírito) e as distinções ascéticas de aparência. De fato, já não se distingue mais alguns evangélicos por hábitos como deixar de usar maquiagem, saias longas, recusa a ouvir músicas “do mundo” ou a participar de um churrasco de faculdade. Há um crescente processo de “mundanização”, em que as fronteiras do mundo e da igreja estão cada vez menos acentuadas. Ao invés de rejeitarem o mundo, esse novo pentecostalismo passa a afirmá-lo, uma vez que o principal sacrifício exigido por Deus são os dízimos e ofertas polpudas (ROSAS, 2009:3)  Para Mariano (2005), essa é a razão principal para um declínio observado no pentecostalismo clássico. O autor ressalta  que as igrejas pentecostais tradicionais vêm perdendo fiéis nos últimos 30 anos em virtude de seus buscarem soluções imediatas para suas vidas terrenas e não apenas conforto espiritual. Esse fato parece o que ilustra com maior precisão as diferenças imediatas entre pentecostalismo e neopentecostalismo e explica um movimento crescente de renovação de algumas denominações históricas, que se aproximam dos dons da contemporaneidade e se rendem à cultura de consumo e a outras formas de assimilação cultural, tais quais os neopentecostais. É preciso reconhecer também que, no bojo da explosão neopentecostal, está uma componente de função social. Mendonça (2002: 55) salienta que: “sem entrar em valores religiosos, o pentecostalismo e o movimento de cura divina exercem papel social importante, promovendo a catarse dos conflitos do cotidiano que desabam sob a classe trabalhadora pobre e periférica dos grandes centros urbanos e das áreas camponesas de trabalhadores assalariados”.  Com base nisso, “deduz-se que a expansão pentecostal poderá desacelerar nas próximas décadas, se ocorrer acentuada melhoria nos indicadores sociais, nas taxas de escolarização e                                                            9 A Umbanda é uma religião afrobrasileira que sincretiza, sobretudo, catolicismo, espiritismo e crenças indígenas. Suas divindades são os orixás, que se manifestam por meio de espíritos (os guias ou entidades). Apesar disso, é monoteísta e se estrutura na tríada formada por fraternidade, caridade e respeito ao próximo. Crê na alma imortal e na reencarnação e na Lei Cármica (tudo que o homem faz tem consequências que voltam para ele). Trata-se de uma religião excludente, que não discrimina homossexuais nem contra pelos serviços prestados (TRINDADE, 2014). 
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nas condições de vida da população” (MARIANO, 2008:71). Porém, esses problemas atuam como facilitadores e não como geradores do crescimento religioso, uma vez que o que está em jogo é “sua elevada capacidade de explorá-los, oferecendo recursos simbólicos e comunitários para seus fiéis e potenciais adeptos lidarem com eles” (MARIANO, 2008:71). De fato, a fé posta em prática nessa religião ressignifica a existência e serve como estímulo ao enfrentamento dos problemas dessas camadas populacionais marginalizadas e vulneráveis (Houtart, 2003). Daí vêm os casos em que a fé e a religião são tidas como o motivo para a reintegração familiar; a cura do alcoolismo e da dependência de outras drogas ilícitas. Enfim, servindo como uma verdadeira estratégia de sobrevivência (STOLL, 1990). Observa-se que o privilégio do privado em detrimento do público não é uma prerrogativa do modelo político-econômico neoliberal, mas recobre as relações interpessoais e religiosas. Diante disso, Andrade (2007) acredita na necessidade de se recuperar a dimensão pública da religião comprometida com os excluídos e oprimidos. Ao lado deste, coloca como imperativos a ampliação da democracia e o resgate dos direitos humanos.   3.3 ENTRE PENTECOSTAIS E NEOPENTECOSTAIS   O ponto de partida para se compreender as feições e diferenças entre as correntes pentecostal e neopentecostal, conhecida popularmente como evangélica, é a noção de Pentecostes. Por este, deve-se entender a descida do Espírito Santo à Terra e a sua possessão repetida pelos fiéis. Como religiões, ambas articulam-se em torno de um duplo eixo: o sentido da vida e a promessa de salvação. É com relação a essa última que se observam as divergências mais profundas.  Calcadas na ética da salvação, as igrejas tradicionais ou pentecostais re remontam ao pré-milenarismo, segundo o qual quando voltar, Cristo estabelecerá seu reino na Terra por mil anos antes do Juízo Final. Praticantes de uma teologia tradicional e definitiva, para os pentecostais a salvação está no Reino dos Céus e só será alcançada com a volta do Messias. Pós-modernos, os neopentecostais, ao contrário, acreditam que a salvação, na verdade, reside na prosperidade possível no tempo presente da vida terrena, no aqui e agora.   Enquanto as igrejas pentecostais tradicionais insistem num discurso salvacionista, as igrejas pós-modernas ou neopentecostais pregam e agem fora do sistema de verdades eternas e firma-se nas contingências das necessidades imediatas. (OLIVEIRA, 2011:19).  
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Ocorre que as igrejas neopentecostais estão ligadas ao pós-milenarismo, que defende que a propagação do evangelho construirá um reino milenar terrestre. A referência ao evangelho, às leis bíblicas, entendidas não como tais, mas como graça, indica um dos principais preceitos pós-milenares: “os cristãos receberão as bênçãos de Deus neste mundo, ou seja, poder e riquezas, enquanto quem não observa as leis de Deus será castigado, sendo despojado do poder de riquezas” (SIEPIERSKI, 2008:82-84).  Mais uma vez, a referência a poder e riqueza demonstra que os pós-milenares, ou neopentecostais, encontram-se plenamente ajustados aos valores sociais contemporâneos, divergindo teologicamente do protestantismo do qual são herdeiros (Mariano, 2005; Mendonça, 2006). Essa passagem demonstra a pertinência do raciocínio de Bourdieu (2005), para quem as religiões nascem para suprir necessidades específicas de determinado grupo, o que as caracteriza, sobretudo na contemporaneidade, como jogos de interesse pela sobrevivência na sociedade capitalista. Abordando a questão a partir da relação entre o espírito do moderno capitalismo ocidental e a ética racional do protestantismo, Weber (2004) defende que a religião influencia fortemente o desenvolvimento econômico e social. Como exemplo, cita o calvinismo, o qual por meio da doutrina da predestinação mostrou-se essencial à formação e à consolidação do espírito capitalista. Essa doutrina prega que “todos os eventos têm sido desejados por Deus; ou seja, Ele quer a condenação eterna para algumas pessoas e a salvação para outras” (THE AMERICAN HERITAGE..., 200510) e, assim, explica e legitima as desigualdades. O fator socioeconômico é, para Almeida (2006), uma importante causa da expansão neopentecostal. Conforme o autor, os praticantes dessas religiões são, em maioria, pertencentes às classes média e pobre que migram para os centros urbanos impulsionados pelo processo de industrialização. Nessas condições, aderem ao neopentecostalismo, que os motiva a empreender para ascender econômica e socialmente. Por essa razão, Martin (1990) vê o (neo)pentecostalismo como uma forma de mobilidade social. Nas palavras dos sermões dos pastores dessas igrejas: “o cristão deve estar por cabeça e não por cauda”. (ALMEIDA, 2006:120); ou seja, de empregado (ou desempregado ou informal) tornar-se patrão. Ressalta-se que a crescente visibilidade atribuída a essas denominações religiosas está alterando seu perfil socioeconômico com a conversão de pessoas das classes média e alta. Contudo, “o crescimento pentecostal, ocorre de forma muito desigual                                                            10  The American Heritage New Dictionary of Cultural Literacy, Third Edition. Houghton Mifflin Company, 2005. 13.jun.2017. Dictionary.com http://dictionary.reference.com/browse/predestination.  
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entre as diferentes classes sociais. Concentra-se nos estratos mais pobres da população” (MARIANO, 2005:10). A diferença está na existência de alguns templos segmentados em bairros de classe média ou alta.  A realidade ainda é a de um fiel de renda e escolaridade inferiores à média nacional, que desempenha trabalhos domésticos pelos quais recebe até seis salários mínimos11, do sexo feminino; urbano; e numa composição de negros e pardos12 também superior à média nacional, sendo a maioria de crianças e adolescentes (Bohn, 2004). Em contrapartida, o perfil do fiel pentecostal histórico brasileiro é de pessoas com renda e escolaridade superiores à média nacional, com renda entre seis e vinte salários mínimos, com maior proporção de brancos, bem como de adultos e idosos. O predomínio das populações feminina e urbana é o único fator que se equivale entre os dois grupos (Mariano, 2004). A noção de posse, de ter para ser feliz, é uma das principais motivações para a conversão de novos fiéis ao neopentecostalismo. Somam-se a ela o desejo da expulsão dos demônios pelo exorcismo, a busca pela cura e as ofertas como condições para a mudança (GOMES,1994). Eis aqui uma contradição: enquanto as manifestações de culto neopentecostal têm uma origem popular, manifestada na simplicidade dos ritos, dos fiéis e de suas vestimentas, seu direcionamento ao sagrado torna-as antipopulares, pois não têm a ver com a realidade dos que creem, sobretudo com a ânsia daqueles por igualdade e justiça social (Leite Filho, 1990). Outro ponto de diferenciação, levantado por Mendonça (2006), é o sincretismo religioso presente na corrente neopentecostal. O autor afirma haver nela um sincretismo religioso progressivo que a transforma a ponto de muitos teóricos não a considerarem mais pentecostal ou evangélica. Concorrem para isso a adoção, nos ritos, de práticas tradicionais, mas também mágicas, como o exorcismo, o descarrego, as correntes de oração e a crença em encostos. Mendonça (2006) considera que, dessa forma, tais correntes se afastam do protestantismo de Reforma. Para Certeau (1994), porém, essas práticas sincréticas se explicam pelo fato de que sua aura mágica cria a ilusão de poder explicar todos os enigmas da vida.  Uma característica distintiva do neopentecostalismo é a chamada fé consciente. Nas palavras do fundador da Igreja Universal do Reino de Deus, Edir Macedo:  a fé consciente, inteligente e racional, faz com que a pessoa tenha coragem para tomar atitudes. A pessoa que usa a fé consciente não se deixa levar pelo coração. Antes, procura fugir do que é mau e errado, desvencilhando-se das tentações e das sugestões que o diabo oferece, não aceitando as mazelas da vida como punição (MACEDO, 2010:10)                                                            11 O equivalenteve a até 1.423 euros.  12 Mulatos ou mestiços em Portugal. 
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Para alcançá-la, entretanto, o fiel deve aceitar a fé sobrenatural de Deus e se submeter a sacrifícios. Para o religioso, “oferta é investimento”. Portanto, quem contribui financeiramente com a igreja está investindo na própria vida. “É o que mostra a Bíblia. Quem dá tudo recebe tudo de Deus” (TAVOLARO, 2007:207). A fala de Macedo evidencia características mencionadas por Bourdieu tais quais a manipulação dos poderes sobrenaturais e o funcionalismo da noção de reciprocidade. Ambas são voltadas para o presente e as necessidades imediatas e, assim, complicadoras do distanciamento próprio à fé. Ao misturar fé com poder econômico e influência política, o neopentecostalismo forjou um novo crente, o qual pode almejar as riquezas e os prazeres terrenos sem culpa ou autoflagelo. Afinal, o inimigo virou aliado, e o que estava condicionado à conquista do Paraíso divinal é, agora, alcançado no paraíso terrestre. (...) “no neopentecostalismo não se vive na submissão a Deus, mas sim da coerção a Deus” (OLIVEIRA, 2011:26). Essa transformação na figura do fiel é explicada tanto por Weber (2004) quanto por Bourdieu (2005). De acordo com o primeiro, a ação religiosa é orientada, de fato, para este mundo, o mundo terreno, das coisas mundanas. Conforme o segundo, o sistema religioso pode sofrer modificações internas de acordo com as necessidades materiais da sociedade ou para a garantia da sua função dentro dela. No caso específico das religiões neopentecostais, destacam-se nesse sentido, ainda segundo Bourdieu (2005), a modificação e até mesmo a criação de representações simbólicas de natureza mítica, muito em função de suas práticas sincréticas. A propósito do mito, ele “descreve as diversas irrupções do sagrado no mundo”, em um movimento dialético que é, fundamentalmente, a essência religiosa. (ELIADE, 2010:86). Por essa razão, o mito tem como função primordial: fixar os modelos exemplares de todos os ritos e de todas as atividades humanas significativas: alimentação, sexualidade, trabalho, educação etc. Comportando como ser humano plenamente responsavel, o homem imita os gestos exemplares dos deuses, repete as ações deles, quer se trate de uma simples função fisiológica, como alimentação, quer de uma atividade social, econômica, cultural, militar etc (ELIADE, 2010:87).  É nessa direção que o protestantismo neopentecostal “permite” condutas à primeira vista profanas a seus fiéis, uma vez que acredita que o homem religioso não consegue abolir completamente o sagrado por maior que seja o grau de sacralização do mundo. No universo simbólico dessa religião, o templo representa a porta que, ao mesmo tempo, separa e liga esses dois mundos – o sagrado e o profano – permitindo que eles se misturem em certa medida.   
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3.4 O FENÔMENO NEOPENTECOSTAL SOB A ÓPTICA DA MODERNIDADE  A força e a representatividade do fenômeno neopentecostal no Brasil desperta o interesse e as divergências no campo teórico. Sinteticamente, de acordo com Mariano (2005), o neopentecostalismo afasta-se teologicamente do pentecostalismo clássico, importa doutrinas norte-americanas e, assim, se envolve em rivalidades com outras igrejas. O significado desses movimentos, contudo, é mais amplo e complexo. Segundo Pierucci (2003 apud OLIVEIRA, 2011:14) se no passado houve um desencantamento do mundo, atualmente o sentimento é de 
“reencantamento” manifestado pelo pluralismo religioso construído a partir de fragmentos e no qual a fé não é mais herança e sim uma busca.  Diante disso, “o novo discurso religioso toma forma não para se adaptar aos valores seculares, e sim para voltar a dar uma base sagrada, ritualizada à organização da sociedade, modificando-a se preciso” (OLIVEIRA, 2011, p:15). Afinal, o avivamento do sagrado não é um fator isolado, mas que acompanha as mudanças sociopolíticas em um mundo no qual a racionalidade e a promessa de bem-estar social fracassaram e, assim, levaram os indivíduos a buscar sentidos e respostas na espiritualidade.   Mariano (2005) associa o protestantismo à modernidade e o liga às coisas materiais e ao desejo de poder político, econômico e social. Em suma, compreende a religiosidade protestante neopentecostal contemporânea como fruto da modernidade capitalista, utilitarista e globalizada, estando arraigada ao imaginário mítico e simbólico dos homens, onde crenças e ritos são percebidos conforme as circunstâncias (Bourdieu, 2005). Para o autor, o avanço do neopentecostalismo, portanto, atesta como o povo internalizou a cultura capitalista. Daí, o sucesso da Teologia da Prosperidade. Sendo o protestantismo neopentecostal um fenômeno da modernidade é inevitável que carregue as características desse tempo histórico, o que implica traduzido em suas dificuldades conceituais e superação dos binarismos. Isso porque com o advento da sociedade moderna 
“todas as relações fixas e congeladas [...] são dissolvidas, todas as relações recém-formadas envelhecem antes de poderem ossificar-se. Tudo que é sólido desmancha no ar” (MARX E ENGELS apud HALL, 2006:14). Uma das principais consequências desse cenário incide sobre as identidades. Segundo Bauman (2005), não há mais uma identidade única e acabada, mas várias identidades flutuantes e mutáveis, em virtude de os sujeitos circularem entre várias e distintas comunidades de ideia. Assim o é também no campo religioso, onde as identidades também se mostram negociáveis e revogáveis. 
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Assim como Hall (2006) ao discorrer sobre a identidade nacional, pode-se considerar que também a identidade religiosa não nasce com o sujeito e sim é construída socialmente a partir da sensação de insegurança propiciada pelas contradições e pelo colapso da ideia estatal de bem-estar social no mundo globalizado. Nesse mundo, o sagrado se investe de materialismo; ou seja, “os vários fundamentalismos religiosos nada mais são do que a transposição da identidade política conduzida por cínicos aprendizes de feiticeiro” (Bauman, 2005 apud OLIVEIRA, 2011:47) Além disso, Bauman (2005) afirma que a modernidade representa um ato contínuo de libertação da inércia dos costumes tradicionais e das verdades inquestionáveis. Em certa medida, é o que se observa nas religiões neopentecostais, as quais rompem com o pentecostalismo clássico e agregam novas práticas religiosas à sua liturgia própria num movimento permanente de sincretismo.  Outro ponto (duplo) a ser destacado é o do imediatismo e consumismo. Ressalta-se, mais uma vez, que o neopentecostalismo, ao contrário do pentecostalismo clássico, funda-se no aqui e no agora e, em vez da ideia de salvação em outro tempo e noutro lugar pregam a prosperidade na vida terrena hoje. A partir da ascensão econômico-social, o fiel poderá ter o necessário à felicidade. O raciocínio ajusta-se perfeitamente à sociedade moderna, na qual os consumidores não satisfazem mais um desejo, mas um impulso, uma “satisfação instantânea (BAUMAN, 2004:26). Da mesma forma, observa-se no neopentecostalismo a fragilidade dos laços humanos característica da modernidade. Primeiramente, assim o é porque a liquidez moderna aniquilou a ideia de eternidade da experiência humana, a tal ponto que tudo que não seja a sobrevivência do indivíduo parece um mau investimento”. (BAUMAN, 2005, p.80). Em segundo lugar, porque esse fato gerou relações humanas fundadas na ausência de compromisso com os outros. Relações estas que duram o tempo do prazer de se estar junto e que são substituídas em nome de mais prazer (Bauman, 2004). Percebe-se aqui o que Freud (apud Mariano, 2005) denominou “a inovação de amar ao próximo como a si mesmo”, não mais uma forma de amor gratuita e extensiva, mas uma demonstração de interesse próprio voltada à obtenção da felicidade individual. É possível observar esse fenômeno no contexto das religiões neopentecostais: o que move o fiel à igreja não é o amor a Deus, mas sim o que este pode dar na relação de barganha. Cada um fica encerrado em sua individualidade, e o único momento de comunhão, de coletividade, é o do pagamento do dízimo, quando um mesmo instrumento (a doação) é utilizado com uma finalidade comum (a bênção divina).  
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Ademais, esvazia-se a ideia da procriação também como uma forma de bênção. Em tempos de capitalismo selvagem, a religião manda repensar o preceito da multiplicação em nome das reais possibilidades financeiras de se criar um filho (Oliveira, 2011).  Nessa direção, Rolim (1987) defende que a mulher neopentecostal não é oprimida, pois a religião redefine as relações de gênero de forma a representar um ganho positivo às mulheres. Para muitos autores: este movimento religioso reforma o machismo [...], domestica os cônjuges masculinos, proibindo e limitando suas condutas nocivas aos interesses familiares [...], apesar de reforçar as normas patriarcais, disciplina o comportamento do marido, favorecendo a esposa e sua autoestima [...], redefine as relações de gênero, solapando o machismo ibero-americano e incentivando a autonomia feminina (LEMOS, 2009:27).  Vattimo (1998:56) sustenta que “ [...] o regresso de Deus na cultura e na mentalidade contemporânea tem a ver também com as condições de derrota em que parece situar-se a razão diante de tantos problemas que aumentaram nos tempos mais recentes [...]”. Para ele, a crise da modernidade esvazia o poder explicativo das principais correntes filosóficas e transforma as religiões em verdadeiros guias para o futuro. No entanto, o Deus de que tratam essas religiões é pós-metafísico; ou seja, não é um ser violento e opressor, mas como um amigo que revela o que é essencial.  Nesse sentido, também a secularização não significa um afastamento da religião, mas o rebaixamento da divindade ao nível dos homens. Segundo Vattimo (1998), além da recusa à violência em nome da caridade, a experiência religiosa contemporânea caracteriza por outro câmbio de conduta: em vez da adesão prescritiva e acrítica da mensagem bíblica, a incitação a continua interpretação da mesma, contextualizada a partir da experiência. Em suma: A cultura pós-moderna cria e recria o sagrado num momento histórico em que tudo pode se tornar sagrado. O neopentecostalismo aparece assim, no cenário das religiões, como participando ativamente dessa fabricação e recriação, tornando sagrados diversos profanos e autenticando que a religião não se tornou invisível ou chegou a seu fim, mas antes, se acomodou no mercado de consumo dissipando-se em diversos complexos quase ou não religiosos (ROSAS, 2009:8)  Dentro desse quadro, o sujeito é um agente e não mais um assujeitado, pois constitui parte integrante do processo de negociação e concessão que o racionalismo moderno impôs às religiões contemporâneas em virtude das transformações culturais das quais “ninguém ficou 
imune” (Mariano, 1999). Assim, o neopentecostalismo reorientou-se em nome de objetivos seculares.   
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3.5 NEOPENTECOSTAIS, MÍDIA E POLÍTICA  O exposto até aqui mostra que o pluralismo tem suas raízes em uma situação de mercado, na lógica da oferta e demanda. Assim o é também com a questão religiosa, uma vez que também essa atividade passa a obedecer à lógica de mercado. Logo, a metáfora mercantil é útil à compreensão do pluralismo religioso, em especial no que tange à expansão do neopentecostalismo no Brasil (Gaertneer, 2004). Para tanto, um dos primeiros aspectos a serem considerados é que não se trata de um crescimento meramente demográfico; mais que religioso, ele incide sobre os campos midiático e político por exemplo. Orlandi (1999) considera o uso dos meios de comunicação de massa como um importante fator explicativo para, ao mesmo tempo, o crescimento do pentecostalismo e a redução do catolicismo. De acordo com a autora, o número crescente de programas radiofônicos e televisivos voltados a uma religião representa uma estratégia para atrair novos fiéis e expressar o vínculo identitário de antigos fiéis a essa religião. Trata-se de um mecanismo válido quando se considera “a garantia de liberdade religiosa para todos” (Pierucci, 1997: 115).  Com o fim dos monopólios religiosos pelo advento do pluralismo, a identidade religiosa deixou de ser uma imposição para se tornar uma escolha voluntária. Essa mudança, por sua vez, implicou no aumento tanto das ofertas de diferentes denominações religiosas, quanto das possibilidades de adesão. A fim de lograr êxito na conversão de novos fiéis, as igrejas passaram a investir em diferentes meios e linguagens.  Como consequência, mesmo “se evitarmos ou tentarmos ignorar sua presença eles reaparecem em nossas casas em programas de rádios ou de Tv's” (SOARES, 2005:83). A estratégia parece frutífera: uma informação publicada pela revista Época (2007) afirma que oito em cada dez pessoas que se convertem à Igreja Universal do Reino de Deus (denominação neopentecostal proprietária, dentre outras, da Rede Record de Televisão), por exemplo, dizem terem sido “chamadas” por meio da programação televisiva da igreja. Desde os tempos do Antigo Testamento milhares de homens visionários apareceram com o intuito de captar os anseios das massas e guiá-las sob a bênção do Divino. Nos dias de hoje, com o advento dos meios de comunicação de massa, os ‘profetas’ não necessitam mais ir para as praças para pregar para seus fiéis, pois estes tornaram protagonistas da aldeia global ao utilizar a mídia para falar em nome do Divino e orientar o povo conforme os seus desígnios (DANTAS, 2007:65).     
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Segundo Oro (1993) a pioneira no uso religioso da mídia no Brasil foi a Igreja Adventista, que estreou um programa radiofônico ainda em 1940. Entre as igrejas pentecostais, a primeira a investir em mídia foi a Assembleia de Deus, seguida por Igreja do Evangelho Quadrangular, O Brasil Para Cristo e Deus é Amor. O caso da penúltima, aliás, é exemplar da força que a mídia tem no empreendimento evangélico. Campos (1997) lembra que a Igreja Evangélica Pentecostal nasceu, em 1956, do programa de rádio A Voz do Brasil para Cristo, transmitido pela Rádio Tupi de São Paulo. As denominações neopentecostais parecem preferir a rádio à televisão para suas pregações. As razões para tanto seriam, conforme Fonseca (1997): o menor preço de locação ou compra de emissoras, o baixo custo de produção, e a elevada audiência, em especial entre as camadas sociais mais pobres, seu principal público. Orlandi (1999) acrescenta a esse panorama que foi a rádio, nos primórdios da expansão pentecostal, que proporcionou a algumas denominações internacionais penetrarem em território brasileiro por meio de seus programas. Tanto que, antes de ganharem características propriamente nacionais, esses produtos midiáticos apresentavam o mesmo formato dos chamados enlatados americanos. No tempo presente a religião parece aumentar sua presença imagética em todos os lugares do planeta. Por toda parte as mídias ressaltam ainda mais as suas cores. E se, em dado momento, a religião vinha perdendo seu espaço e influência na sociedade real, ao empenhar-se na utilização dos suportes midiáticos, consegue ampliar, consideravelmente, a sua visibilidade. São satélites, antenas, cabos e redes de computadores que se prestam a transmitir infindáveis horas de abundantes conteúdos religiosos. Nesse espaço, duas esferas que eram claramente distintas - realidade e fantasia -, se confundem, graças, sobretudo aos novos meios de comunicação, que fazem com que a distância entre ficção e realidade seja, aos poucos, abolida (PATRIOTA, 2008:70).  No que tange ao conteúdo veiculado, é possível perceber nas mensagens uma forte inspiração novelística denotada pelas dramatizações, testemunhos de fiéis e histórias carregadas de emoção, as quais dão ao produto um revestimento de entretenimento. Para Patriota (2008:70-1), o significado da investida religiosa nos meios de comunicação de massa é de que a missão religiosa está sendo paulatinamente substituída em nome dos melhores resultados quanto à conquista de novos fiéis para aumentar o público das igrejas e abrir novos templos. “O que se vê hoje, com clareza, são acirradas disputas denominacionais no cenário religioso. 
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O diagnóstico do autor parece correto. De acordo com o site Donos da Mídia (201613), existiam no Brasil, em 2013, 27 redes de televisão nacionais, a maioria de propriedade de líderes ou instituições religiosas. Mais precisamente, estas somavam 12 canais14.  Além delas, existem emissoras de propriedade de empresas privadas mas de inspiração religiosa15, e ainda canais comerciais arrendados a grupos religiosos16.  Por fim, há a modalidade de alocação de horários de programação às igrejas. A partir de cálculos realizados com base nas grades/grelhas de programação disponibilizado pelas emissoras brasileiras em seus sites na internet, observa-se que a Rede Record de Televisão aloca quase 40 horas semanais de programação à sua proprietária Igreja Universal do Reino de Deus e quase 27 horas semanais a diferentes igrejas e demais divulgadores de conteúdos espirituais, principalmente à Igreja Internacional da Graça de Deus. A Rede TV, por sua vez, aloca mais de 72 horas semanais, divididas entre as Igrejas Católica, Assembleia de Deus, Universal do Reino de Deus e Internacional da Graça de Deus. Na Rede Gazeta, o número é de pouco mais de 24 horas de programação semanal alocada para a Igreja Universal do Reino de Deus. Outras emissoras também apresentam a mesma prática, porém em escala reduzida. O fenômeno do uso religioso da mídia pelas igrejas neopentecostais inspirou Moraes a cunhar o termo “transpentecostal” (2010, p. 18). A partir do conceito de transmídia, que remete à coexistência simultânea de diferentes meios de comunicação, como a televisão, a internet e os microblogs, no caso de um reality show, por exemplo, o autor acredita que, assim como a revolução tecnológica permitiu a transmidiação:                                                              13 Atualmente, a página da internet se encontra fora do ar. 14 A saber: Rede Record de Televisão – segunda maior emissora do país, com sede em São Paulo – e Record News, de propriedade da Igreja Universal do Reino de Deus, denominação neopentecostal liderada por  Edir Macedo; Rede Internacional de Televisão, de propriedade da Igreja Internacional da Graça de Deus, denominação neopentecostal, liderada por Romildo Ribeiro Soares, conhecido popularmente como Missionário R. R Soares, e com sede em São Paulo; Rede Boas Novas, de propriedade da Igreja Assembleia de Deus no Amazonas, denominação pentecostal com sede nesse Estado e liderada pelo Pastor Jônatas Câmara; Rede Brasil de Televisão e Rede Gospel, de propriedade da Igreja Apostólica Renascer em Cristo, denominação neopentecostal, com sede em São Paulo, liderada pelos Bispos Estevam e Sônia Hernandes; Rede Novo Tempo, de propriedade do Sistema Adventista de Comunicação, com sede em São Paulo,  pertencente à Igreja Adventista do Sétimo Dia, denominação cristã protestante; TV Aparecida, de propriedade da Congregação Santíssimo Redentor,  católica e com sede em São Paulo; Século 21, também católica, pertencente à Associação do Senhor Jesus, com sede em São Paulo; Rede Gênesis, de propriedade da Comunidade Evangélica Sara Nossa Terra, denominação neopentecostal liderada pelo Bispo Robson Rodovalho, com sede no Distrito Federal. 15 A Rede Vida, de propriedade da Organização Monteiro de Barros - que controla emissoras de rádio e televisão, além de jornais – com programação segmentada e voltada ao público católico e sediada em São Paulo; e  a Canção Nova, de propriedade da Fundação João Paulo II, dedicada ao mercado de mídia, com sede em São Paulo, também voltada ao catolicismo. 16 Caso da paulista Central Nacional de Televisão, de propriedade das Organizações Oeme, mas arrendada para a Igreja Universal do Reino de Deus 
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O Pentecostalismo implantado no início do século XX no  Brasil  é  a  base religiosa que permitiu o nascimento de uma gama enorme de diferentes pentecostalismos e, no início do século XXI, verifica-se a coexistência das três ondas pentecostais no tempo e no espaço. As igrejas oriundas dessas ondas estão experimentando uma convivência em que as diferenças diluem-se e tornam-se muito tênues. As igrejas de primeira, segunda e terceira onda trocam experiências, práticas litúrgicas  e  doutrinárias,  principalmente  graças  ao alcance  do  poder  midiático;  classificá-las,  pois,  como  grupos  estanques,  é  um  equívoco (MORAES, 2010:6-7).  Portanto, se há ruptura, ela não se refere a preceitos teológicos de um outro pentecostalismo, ultrapassado, como faz crer o prefixo neo. O que se rompe é com um discurso religioso tradicional e estático em nome de outro, no qual se observa um trânsito permanente de trocas e influências e que se mostra mais adequado ao contexto marcado pela centralidade dos meios de comunicação. Apesar de se viver na era da internet e da já citada preferência das igrejas neopentecostais pelo rádio, o fenômeno da apropriação midiática pela religião, sobretudo evangélica, no Brasil é conhecido como televangelismo. Ele se refere a uma prática de inspiração norte-americana, que cria verdadeiras igrejas eletrônicas caracterizadas pela inserção de valores comerciais, teologias experimentais, líderes carismáticos, fé na tecnologia e linguagem de programas televisivos convencionais (Faccio, 1998). A referência clara e direta à televisão justifica-se por duas razões principais: a primeira delas é a representatividade social da mídia televisiva no país. Dados do Instituto de Estudos e Pesquisas em Comunicação (Epcom) revelam que a TV está presente em quase 88% dos lares brasileiros e é assistida diariamente por 81% da população durante um tempo médio de 3,5 horas. Logo, constitui-se na maior fonte de informação no Brasil (Epcom, 200217). Em segundo lugar, tem-se a relativa facilidade de se obter a concessão (pública) de canais de televisão no país. Onde o controle difuso por parte do Estado gera pouca regulamentação, a qual se traduz por um acesso restrito, viabilizado à base de grande investimento financeiro e considerável influência política (Oro et al, 2003). Condições estas que resultam em uma verdadeira forma de “coronelismo eletrônico” (MORAES, 2008:38). É a partir dele que a religião avança sobre o terreno da política partidária. A necessidade de se obter a concessão para operar canais de televisão, somada ao proselitismo exercitado a partir das emissoras já ocupadas, transformam líderes religiosos e fiéis, respectivamente, em parlamentares e eleitores potenciais, principalmente a partir das décadas de 1980 e 1990. Com o crescimento dessa prática, observa-se a criação de siglas partidárias de natureza evangélica, que, por sua vez, possibilitam a formação de bancadas evangélicas e grupos religiosos com forte                                                            17 EPCOM. Instituto de Estudos e Pesquisas em Comunicação. 
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influência e poder de barganha no jogo político no Senado e na Câmara Federal.  A título de ilustração: o governo Lula [durante o primeiro mandato, entre 2003 e 2006] destinou pelo menos uma televisão e dez rádios educativas a fundações ligadas a denominações religiosas. As igrejas têm forte lobby no Congresso – as evangélicas com número crescente de fiéis, representam 15,5 da população em 2000, segundo o IBGE [...] (FOLHA DE SÃO PAULO, 2006:7)  Nota-se que a concessão de emissoras de televisão a grupos religiosos, não só evangélicos, parece funcionar, assim, como um importante instrumento de governabilidade, seja visando a atrair eleitores, seja na busca de aliados na condução da atividade política partidária. Para Moraes (2008), o ingresso na vida pública é um estágio posterior da empreitada televangelista. Em primeiro lugar, a função das igrejas eletrônicas é arregimentar novos fiéis. Sobre o potencial do (tele)evangelismo para a entrada de líderes religiosos na política parlamentar, Mariano (2003) lembra que, no Brasil, ao mesmo tempo em que levou à dissolução do monopólio católico, a secularização abriu caminho para a formação de novos grupos religiosos. Ademais, com a separação entre igreja e Estado permitiu aos contingentes religiosos que se organizassem a fim de fazer reivindicações, solicitando e impondo o cumprimento de seus valores a toda sociedade. Um início do que viriam a fazer posteriormente em âmbito parlamentar. No que tange especificamente aos políticos evangélicos, Machado (2006) afirma que estes transpõem para o campo político o discurso maniqueísta da luta do Bem contra o Mal, no qual, personificando o primeiro, conclamam os irmãos na fé para que votem neles como forma de impedir o alastramento de forças malignas prejudiciais à nação. Leia-se seus opositores políticos. Nesse contexto, a menção à igreja ou ao cargo eclesiástico ocupado “sinalizaria que o candidato compartilha do ethos e da visão de mundo do grupo evangélico para o qual a campanha foi dirigida, mas também destacaria a autoridade do especialista do sagrado” (MACHADO, 2006:34). Pode-se entender essa autoridade expressa pelo cargo eclesiástico como um “capital cultural incorporado” (Bourdieu, 2005:41) que habilita o religioso a ser representante de um grupo detentor de uma determinada visão de mundo.  A situação gera um verdadeiro círculo vicioso por meio do qual “a mídia e a política se reforçam mutuamente na estruturação do meio 
evangélico” (FRESTON, 1994:63).  Crê-se que, com isso, há prejuízos para a democracia representativa brasileira, pois interesses particulares de uma minoria religiosa sobrepõem-se ao interesse público e à ideia de bem comum. Afinal, a retroalimentação entre mídia e religião reforça (senão assegura) a 
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permanência de representações religiosas no exercício da política eleitoral, por meio da qual as últimas legislarão em causa própria. Como consequência, não só temas e valores caros a uma minoria ideológica ocuparão amplo espaço na agenda nacional, como também os interesses coletivos da população que não se encaixa nesse nicho virão a ser mitigado no escopo da atividade política do país.   
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CAPÍTULO 4 – ANÁLISE SOBRE OS DADOS DA PESQUISA EMPÍRICA  O presente capítulo apresenta e descreve a metodologia utilizada na realização da pesquisa e contextualiza atores fundamentais ao estudo, como o Partido Social Cristão (PSE), a Frente Parlamentar Evangélica (FPE), a Comissão de Direitos Humanos e Minorias (CDHM) da Câmara Federal, e o Deputado Federal Pastor Marco Feliciano, presidente daquela Comissão durante a gestão de 2013 e 2014. A seguir apresenta uma descrição pormenorizada do conteúdo empírico que dá corpo às categorias temáticas que balizam a investigação e articula os dados com os pressupostos teóricos apresentados nos capítulos 2 e 3, realizando breves inferências e conclusões sobre o trabalho analítico. Por último, complementa a investigação discorrendo, com apoio de material publicado em diferentes meios de comunicação, sobre o crescimento do número de candidatos vinculados à religião evangélica eleitos nas eleições presidenciais de 2014. Sobre o pleito, aborda ainda a trajetória dos três candidatos evangélicos à Presidência do Brasil, especialmente no caso da candidata Marina Silva, que precisou lançar candidatura após a morte do titular da chapa, de quem seria vice.   4.1 QUESTÕES METODOLÓGICAS  
Bardin (apud CZIZEWSKI, 2012: 96) define a Análise de Conteúdo como “um conjunto 

de técnicas de análise das comunicações‖ capaz de elucidar tanto as causas quanto as consequências de uma mensagem, mas assinala que essas respostas precisam ser buscadas não na descrição dos conteúdos e, sim, nas evidências que o pesquisador encontra ao tratá-los”. Por essa razão, o presente trabalho seguiu o modelo metodológico proposto por Bardin em1 977. A autora adverte que, em Análise de Conteúdo, o percurso analítico deve ser iniciado por uma etapa prévia e complementado pela exploração efetiva do material examinado. Segundo Bardin (apud CZIZEWSKI, 2012: 96), na chamada pré-análise, são escolhidos os documentos a serem estudados; formulam-se as hipóteses e objetivos que norteiam a investigação; e, por fim, são criadas as categorias que balizam a interpretação final. Concluída a pré-análise, e ainda segundo Czizewski (2012), procede-se à constituição do universo empírico da pesquisa, observando-se para tanto aquelas que, de acordo com a 
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inspiração de Bardin, representam as quatro condições fundamentais à composição do material a ser analisado. Em primeiro lugar, Bardin (apud CZIZEWSKI, 2012: 97) destaca a exaustividade. De acordo com ela, o corpus deve contemplar o conjunto mais amplo possível de elementos. Assim, todo e qualquer descarte de material deve ser justificado, necessariamente, tendo em vista o cumprimento do rigor científico. Em segundo lugar, aparece a necessidade de representatividade (Bardin apud CZIZEWSKI, 2012: 98) do material empírico. Por essa razão, a amostragem analisada deve corresponder a uma parte representativa do universo inicial. Tal condição só pode ser descumprida se a redução no alcance da análise mostrar-se capital à consecução do trabalho.  A terceira condição apontada é a homogeneidade. Segundo esta, os critérios de seleção de material devem prezar pela homogeneidade do corpus, evitando singularidades excessivas. Por fim, Bardin destaca a exigência de pertinência (apud CZIZEWSKI, 2012: 99), ou seja, o material a ser analisado deve ser consonante aos objetivos traçados e estar em conformidade com as categorias temáticas estabelecidas. A época de sua emergência, nos anos de 1940, a Análise de Conteúdo foi definida como 
“a semântica estatística do discurso político” (Bauer, 2002, apud CZIZEWSKI, 2012: 105), em uma clara alusão à natureza essencialmente quantitativa da técnica. A presente dissertação se inscreve na abordagem qualitativa que, entretanto, também se desenvolveu em alternativa à puramente quantitativa Tão logo a perspectiva quantitativa cedeu espaço a outra, de ordem qualitativa, os estudiosos da Análise de Conteúdo estabeleceram uma divisão clara entre as duas. Assim, a tradição teórico-metodológica preconizou que, na abordagem qualitativa, “se considera a presença ou ausência de uma dada característica de conteúdo ou conjunto de características 
num determinado fragmento da mensagem” (Lima, apud CZIZEWSKI, 2012, p.106).   Segundo Bauer (apud CZIZEWSKI, 2012: 107), a Análise de Conteúdo é utilizada, tradicionalmente, em pesquisas centradas em textos escritos, os quais podem ser produzidos especialmente para a investigação – como as transcrições de entrevistas – ou já existentes para outras finalidades – caso dos textos de jornais, no exame dos quais a Análise de Conteúdo consagrou-se como técnica de pesquisa. Traduzidos na prática da pesquisa científica, os pressupostos teóricos de Bardin (1977) foram assim materializados também no presente trabalho de investigação. Inicialmente, definimos o objetivo central da investigação: verificar em que medida a agenda política brasileira é marcada, em seus assuntos e em suas prioridades, pela agenda religiosa, 
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particularmente a Evangélica, e de que forma essa penetração é feita; ou seja, por meio de que atores e de que processos. Na sequência, formulamos a hipótese de que a agenda política e o discurso político brasileiros vêm sofrendo uma contaminação por parte de agendas e de discursos religiosos. Esse fato, não sendo natural à linguagem de um Estado de Direito constitucionalmente laico, é, todavia, menos estranho ao Estado brasileiro enquanto entidade sociológica e cultural.       Feito isso, partimos então, para o estabelecimento das categorias de análise.  
A primeira delas, denominada “Composição e produtividade” tem caráter predominantemente quantitativo e visa comparar quantos deputados evangélicos faziam parte da CDHM durante às gestões de 2012-13, 2013-14, 2014-2015. Além disso, busca comparar números de produtividade dos mesmos, como a quantidade de sessões e ações realizadas. 
A segunda categoria, “Agenda Temática”, embora ainda se mostre mais quantitativa, já avança sobre os domínios qualitativos. Ela tem como objetivo comparar, no período das três gestões analisadas quais foram os temas contemplados nos trabalhos da Comissão, bem como observar variações, como ênfases e lacunas temáticas, em cada uma dessas gestões. A existência ou não de interesse público, entendido aqui como aquilo que diz respeito à coletividade e, portanto, deve ser matéria da Administração Pública, também é aferida. Já a terceira categoria, denominada “Atuação de deputados evangélicos 

neopentecostais” tem ênfase eminentemente qualitativa. É restrita à gestão de 2013-14, cujo Presidente da CDHM era o Deputado Federal Pastor Marco Feliciano (PSC – SP), e avalia a atuação dos deputados evangélicos neopentecostais membros da CDHM.  A partir da análise de autoria de proposições, de pareceres técnicos sobre elas e de requerimentos para a realização de atividades como audiências públicas, seminários e afins, buscamos assim perceber se e como discursos e valores fundamentalmente religiosos se articulam ao papel parlamentar nos argumentos e justificativas usados para propor ou votar (seja contra ou a favor) projetos e ações que tramitam na Câmara dos Deputados. Por fim, a quarta categoria, “Tratamento de Pautas Específicas”, também é uma categoria de natureza qualitativa, referente somente à gestão de 2013-14. Com ela, pretende-se analisar como são tratados pela referida gestão da Comissão, as temáticas respeitantes aos afrodescentes, à diversidade sexual e às mulheres, sobretudo no tocante ao aborto. Para tanto, as propostas concernentes a esses três temas que tiveram deputados evangélicos neopentecostais como autores, relatores ou requerentes, são descritas e examinadas com o intuito de observar em que medida e de que forma o vínculo religioso interferiu na condução da sua tramitação e se, ao final, foi respeitado o interesse público. 
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Cabe esclarecer a escolha desses três temas dentre muitos possíveis. As questões tanto sobre afrodescendentes, quanto homossexuais foram eleitas por já terem sido objeto de polêmica nos discursos do Deputado Feliciano antes de ele ocupar a cadeira da Presidência da CDHM. Já os temas referentes à mulher foram também priorizados por abarcarem a questão do aborto, a qual é bastante polêmica e carrega um forte teor moral e religioso, principalmente no que se refere ao cristianismo e ainda mais ao (neo)pentecostalismo. O processo de produção da presente pesquisa científica observou aquelas que, segundo Bardin (1977) são as quatro condições fundamentais à composição do material empírico a ser analisado. Quanto à exaustividade, entendida como o conjunto mais amplo possível de elementos de análise, entende-se que a condição não foi plenamente cumprida devido a dois fatores principais: o grande volume de material referente à CDHM constante do sítio da Câmara Federal e, paradoxalmente, à falta de documentos-chave para a investigação no mesmo local. Ainda assim, acredita-se que a amplitude foi contemplada em um grau que não compromete a cientificidade e o bom andamento do trabalho. No que tange à representatividade, condição que preconiza que o material represente uma parte significativa dentro do universo possível de dados, entende-se que houve cumprimento total da demanda. Afinal, a análise centrou-se inteiramente nos Relatórios Anuais de Atividades da CDHM de cada uma das três gestões estudadas e nas notas taquigráficas existentes no sítio da Câmara, as quais transcreviam na íntegra o conteúdo das sessões da Comissão. Dessa forma, usou-se o conteúdo de natureza mais oficial possível. A homogeneidade do corpus só não foi observada integralmente porque os referidos Relatórios não apresentavam um padrão de redação e conteúdo entre si, mostrando-se uns mais completos e informativos que outros. Por fim, a exigência de pertinência na medida em que, conforme postula Bardin (1977) é absolutamente consonante aos objetivos e as categorias de análise da pesquisa.  4.2 PSC E A FRENTE PARLAMENTAR EVANGÉLICA  O Partido Social Cristão (PSC), representado no sistema eleitoral brasileiro pelo número 20, foi criado em 1985, mas só obteve o registro definitivo de Partido Político, pelo Tribunal Superior Eleitoral em 1990. Ainda assim, fez parte da coligação que elegeu Fernando Collor de 
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Melo (PRN – AL)18 Presidente da República em 1989. Eleito aos 40 anos de idade, Collor foi o mais jovem Presidente do Brasil, bem como o primeiro Chefe do Executivo democraticamente eleito após o fim do Regime Militar. Também fora o primeiro Presidente da história Latino-Americana a ser temporariamente afastado do cargo por processo de impeachment em virtude de denúncia de crimes de corrupção. Mesmo renunciando ao cargo em dezembro de 1992, perdeu seus direitos políticos por oito anos (CANCIAN, 2006). A nomenclatura “Social Cristão” da sigla advém da crença de que “o cristianismo é algo que se estende à religião; é também um estado de espírito que não exclui ninguém e que serve uma base para que as pessoas consigam tomar decisões de maneira racional. Por isso, usa termos como “pró-vida” e “pró-família” (ESTUDO PRÁTICO, 201719). Em seu sítio na internet, o Partido expressa como sua missão buscar a valorização do ser humano, colocando-o sempre em primeiro lugar, tal como pregam os valores e propósitos cristão. A propósito de valores, o PSC declara como sendo os seus: a luta pela redução da maioridade penal e do voto facultativo e contra a legalização das drogas e do aborto (PSC, 2017).  Além disso, a sigla é declaradamente contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo o comunismo e às ideologias marxistas.  (ESTUDO PRÁTICO, 2017). Apesar de o Presidente Nacional do Partido, Pastor Everaldo Pereira, declarar que o PSC é um partido cristão sem ligação com igreja específica, é grande o número de parlamentares evangélicos pentecostais pertencentes à sigla. Também nota-se no PSC um expressivo número de candidatos militares. Em entrevista concedida a um sítio do estado do Ceará em de 2013, Pastor Everaldo rebateu críticas feitas a seu colega de partido, Deputado Pastor Marco Feliciano, então presidente da CDHM, afirmando que o mesmo era vítima do preconceito de certos partidos e segmentos sociais e não preconceituoso. Declarou ainda que antes de seu partido presidir Comissão a mesma “não tinha cuidado dos direitos humanos como 
deveria” Ainda sobre a gestão da CDHM por seu partido, o parlamentar explicou que ela  [... ]sobrou. Na divisão pela proporcionalidade, os partidos que antes presidiam [a CDHM] não quiseram. Ela sobrou para o PSC. Não foi um acordo político”. Por fim, declarou que a pré-candidatura dele à Presidência da República, em 2014, não tinha “nada a ver com a repercussão que o partido está tendo na mídia graças aos protestos contra o Pastor Marco                                                            18 Eleito aos 40 anos de idade, Collor foi o mais jovem Presidente do Brasil, bem como o primeiro Chefe do Executivo democraticamente eleito após o fim do Regime Militar. Também fora o primeiro Presidente da história Latino-Americana a ser temporariamente afastado do cargo por processo de impeachment em virtude de denúncia de crimes de corrupção. Mesmo renunciando ao cargo em dezembro de 1992, perdeu seus direitos políticos por oito anos (CANCIAN, 2006).  19 https://www.estudopratico.com.br/conheca-a-historia-do-partido-social-cristao-psc/ 
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Feliciano”. Conforme ele, a decisão já estava tomada desde 2011 e fora motivada pelo crescimento da sigla a partir de 2003 (DIÁRIO DO NORDESTE, 2013).20 De fato, estatísticas do TSE atestam esse crescimento. Considerando-se apenas os pleitos federais, mais as eleições para Governador de Estado, em 2002, a sigla não apresentou candidato próprio à Presidência nem elegeu governador do seu partido. No Legislativo, não ocupou nenhuma cadeira no Senado e apenas uma na Câmara dos Deputados, mas por meio de coligação. Já nas eleições de 2006, primeiras após o referido crescimento do partido por seu presidente, novamente não apresentou candidato próprio ao Executivo nem elegeu candidato próprio como governador. Também não ocupou nenhuma cadeira no Senado. Porém, elegeu nove deputados federais. Quatro anos depois, no pleito de 2010, o PSC integrou a coligação que elegeu Dilma Rousseff (PT) Presidente da República, sem eleger candidato próprio ou via coligação como governador. Entretanto, naquele ano conquistou sua primeira vaga no senado (com Eduardo Amorim, pelo estado de Sergipe) e quase dobrou sua representatividade da Câmara, ampliando o número de deputados federais eleitos de novo para 17. Nas mais recentes eleições federais, no ano de 2014, a legenda apresentou candidato próprio ao Executivo pela primeira vez – o Presidente Nacional do partido, Pastor Everaldo -, conquistando 0,75% do total de votos válidos e a quinta colocação dentre 11 concorrentes. Além disso, alcançou a terceira e a segunda posição, respectivamente, na disputa pelo Governo dos Estados de Sergipe e Piauí. Contudo, diminuiu sua representatividade no Congresso Nacional ao não eleger nenhum Senador e perder cinco cadeiras na Câmara dos Deputados, em relação às eleições anteriores. Ainda assim, não se pode considerar a importância adquirida pelo PSC de forma isolada. A sigla faz parte da chamada Frente Parlamentar Evangélica, uma associação suprapartidária constituída no âmbito do Congresso Nacional no ano de 2003 (ano do início da visibilidade do PSC) e integrada por deputados e senadores representantes das igrejas: Assembleia de Deus (27); Universal do Reino de Deus (12); Batista (9); Presbiteriana (9); Quadrangular (3); Sara Nossa Terra (2); Internacional da Graça de Deus (2); Mundial do Poder de Deus (2); Nova Vida (2); Aliança Evangélica (1), Fonte de Vida (1); Cristã da Família (1); Congregação Cristã do Brasil (1); Brasil para Cristo (1); Maranata (1); Luterana (1); Metodista Wesleyana (1); Sarando                                                            20 http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/politica/partido-sem-ligacao-com-igreja-ou-qualquer-religiao-1.134729 
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a Terra Ferida (1); Renascer (1); do Nazareno (1); Batista Renovada (1); Não informada (9) (Medeiros e Fonseca, 2016).  Sobre as frentes parlamentares de um mmodo geral, Dantas (2011) escreveu que, na maioria das vezes, os parlamentares que a elas se associam o fazem motivos por interesses pessoais, ideológicos ou econômicos, sem preocupação com as plataformas de seus partidos. A autora explica que, para formar uma FP, precisam da adesão de 198 congressistas, sejam senadores ou deputados federais, a cada legislatura. No caso específico da Frente Parlamentar Evangélica, Dantas o surgimento da mesma deveu-se ao desejo de dar coesão e promover a articulação do mais de 50 parlamentares evangélicos atuantes no Congresso Nacional. Desde então, estipulou-sea distribuição das proposituras entre os parlamentares e assessores de modo que cada um ficasse incumbido de acompanhar projetos de lei referentes à determinada temática, sempre de interesse da comunidade evangélica. Ademais, os deputados deveriam liberar seus assessores para fazer o mapeamento das proposições e selecionar aquelas consideradas mais ameaçadoras à ordem moral e aos bons costumes, com o propósito de segui-las ao longo de todo o processo de ttramitação legislativa (DANTAS, 2011, p. 165)  É nesse contexto que Tadvald (2015, p. 260) afirma ser a FPE uma espécie de “primado 

moral da nação” cuja missão primordial é primar pelo conservadorismo dogmático cristão, conforme se pode evidenciar, por exemplo, nos discursos de Feliciano (PSC-SP).  4.3 O CASO FELICIANO E A APROVAÇÃO DO ESTATUTO DA FAMÍLIA  Uma breve biografia do Deputado Federal Pastor Marco Feliciano mostra uma relação estreita entre religião e política, sendo a primeira uma espécie de catapulta à segunda. Convertido ao Pentecostalismo aos 14 anos, por meio da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Brasil, passou a dedicar-se aos estudos da Bíblia e ainda informalmente, aos 16 anos. Nessa época, começou realizar cultos em igrejas e praças públicas juntamente com outros jovens. Porém, ainda não era consagrado Pastor, chegando a ser rejeitado por lideranças de igrejas (FOLHA DE S. PAULO, 2013). Mais tarde, formou-se bacharel em Teologia. Porém, só aos 26 anos ganhou importância na Assembleia de Deus. O reconhecimento no meio religioso rendeu a ele também prestígio no campo político, sendo convidado para ingressar na vida pública pelo Partido Social Cristão (PSC). Pela sigla, elegeu-se Deputado Federal pelo Estado de São Paulo nas eleições de 2010, ocasião em que recebeu 212 mil votos. 
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Figura controversa da política, envolveu-se em diversos escândalos, tanto nos púlpitos das igrejas quanto em palanques políticos, por suas opiniões carregada de preconceitos. No ano de 2013, foi acusado de racismo ao interpretar um trecho da Bíblia e postar em suas redes sociais que o povo africano é descendente de um "ancestral amaldiçoado por Noé" e que “sobre a África 

repousam maldições como o paganismo, misérias, doenças e a fome”. Após a repercussão negativa do texto, em contato com a imprensa, Feliciano afirmou que o texto teria sido publicado por seus assessores sem a sua autorização (UOL, 201121) O Deputado disse em entrevista que "a podridão dos sentimentos dos homoafetivos levam (sic) ao ódio, ao crime, à rejeição. Amamos os homossexuais, mas abominamos suas práticas promíscuas" (ÉTICA E REALIDADE ATUAL, 201122), declaração esta que teve repercussão negativa e acusações de homofobia. O Ministério Público Federal (MPF) abriu uma acusação contra Feliciano no STF pelo crime de induzir ou incitar discriminação ou preconceito de raça, cor e religião. Apesar de reprovar a conduta de Feliciano, a ação acabou por ser arquivada pela maioria dos ministros do Supremo, que entendeu que não há como tipificar as mensagens como crime (STF, 201423). Apesar desses incidentes, o Deputado Pastor ganhou mesmo projeção nacional quando, em 7 de Março de 2013, foi eleito Presidente da Comissão dos Direitos Humanos e Minorias (CDHM) da Câmara dos Deputados. Em votação apertada, Marco Feliciano foi eleito com 11 dos 18 votos do Colegiado. Em sua posse, o parlamentar lembrou-se do escândalo que envolvia racismo e declarou: O trabalho que nós vamos executar aqui vai mostrar ao povo brasileiro. Caso eu houvesse cometido esse crime de racismo, a primeira pessoa para quem eu teria que pedir perdão na vida seria a minha mãe [...]. Uma senhora de matriz negra, só não tem a sua matiz negra - só a pele dela não é negra -, mas o sangue é negro, os lábios são negros, o coração dela é, como eu também sou (24G1, 2013)   A comoção social gerada por suas declarações controversas pedia sua pronta renúncia do cargo. Passados dois dias da posse de Feliciano, o Movimento de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros, nomeadamente LGBT, organizou uma passeata pela principal Avenida de São Paulo exigindo a saída do Deputado-Pastor da presidência da CDHM.                                                            21 https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2011/03/31/deputado-federal-diz-no-twitter-que-africanos-descendem-de-ancestral-amaldicoado.htm 22 http://era.org.br/2013/04/eis-as-palavras-de-marco-feliciano/ 23 http://stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=272710 24 http://g1.globo.com/politica/noticia/2013/03/marco-feliciano-e-eleito-presidente-da-comissao-de-direitos-humanos.html 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A9rio_P%C3%BAblico_Federal
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2011/03/31/deputado-federal-diz-no-twitter-que-africanos-descendem-de-ancestral-amaldicoado.htm
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2011/03/31/deputado-federal-diz-no-twitter-que-africanos-descendem-de-ancestral-amaldicoado.htm
http://era.org.br/2013/04/eis-as-palavras-de-marco-feliciano/
http://stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=272710
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Os protestos seguiram das mais variadas formas até o fim do mandato de Marco Feliciano como presidente da comissão (UOL, 201325). Uma das principais revistas semanais brasileiras repercutiu a passagem de Feliciano pela CDHM. Segundo a Isto é:  Feliciano tenta impor o atraso a uma sociedade em inequívoca evolução, na qual as vozes da intolerância são sufocadas cada vez mais pelas dos defensores da igualdade entre os homens, independentemente de cor, raça, gênero, credo e opção sexual. Para piorar, o pastor-deputado, sem o menor constrangimento, em nome de ideias ultrapassadas com claro viés autoritário e de conotação desagregadora, profana a memória dos líderes religiosos que ele mesmo escolheu como patronos. Ao tachar um 
negro de pessoa “amaldiçoada por Noé”, Feliciano desrespeita a todos, incita o ódio e ainda omite de seus fiéis e eleitores que o pastor Seymor, prócer do avivamento, era afrodescendente e já naquela época defendia a liderança feminina nas igrejas. Ele também esconde debaixo do tapete do preconceito e da intolerância que a Suécia, de Vingren e Berg, mesmo sendo o berço do calvinismo protestante, não vacilou ao reconhecer no início do século XXI o casamento homossexual e a adoção por casais gays (SEQUEIRA, TORRES, 201326).  Como 1º Vice-Presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Família e da Vida, o Deputado Federal Pastor Marco Feliciano (PSC-SP) desempenhou papel fundamental à aprovação do chamado Estatuto da Família. O projeto de lei 6583/13, de autoria do deputado Anderson Ferreira (PR-PE), que cria o chamado Estatuto da Familia, foi levado à discussão na Comissão dos Direitos Humanos e Minorias da Câmara Federal no ano de 2013, como resposta da ala conservadora dos Deputados a uma decisão do Superior Tribunal Federal, órgão máximo do poder judiciário, que em 2011 passou a reconhecer a união entre pessoas do mesmo sexo como entidade familiar. O parecer dos juízes, favorável à união homoafetiva, dava aos casais de homossexuais os mesmos direitos que têm os casais entre homens e mulheres, sobretudo nas políticas públicas voltadas para atender a família em áreas como saúde, segurança, educação, pensões e heranças (UOL, 201527).  A decisão contrariava o artigo 226 da Constituição Federal 

de 1988, que estabelece a Família como base da sociedade, reconhecendo como “família” apenas a união entre homem e mulher, ou pais e seus descendentes, que acaba por excluir do conceito de entidade familiar os casos de homoafetividade (STF, 201528). Dada a importância do tema, e a sua distribuição por mais de três das Comissões Permanentes da Câmara dos Deputados, das quais a CDHM faz parte, conforme regimento interno daquela Câmara, formou-se uma Comissão Especial do Estatuto da Família.29 O                                                            25 https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2013/03/07/comissao-de-direitos-humanos-elege-pastor-polemico-como-presidente.htm 26 https://istoe.com.br/286746_MARCO+FELICIANO+O+HOMEM+QUE+DESAFIA+O+PAIS/ 27 http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff0605201101.htm 28 http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADI4277RL.pdf 29 Comissões Especiais possuem caráter temporário. São criadas para examinar e dar parecer sobre alguma das seguintes espécies de proposições: Propostas de Emendas à Constituição (PEC); projetos de código; projetos que 

https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2013/03/07/comissao-de-direitos-humanos-elege-pastor-polemico-como-presidente.htm
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2013/03/07/comissao-de-direitos-humanos-elege-pastor-polemico-como-presidente.htm
https://istoe.com.br/286746_MARCO+FELICIANO+O+HOMEM+QUE+DESAFIA+O+PAIS/
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff0605201101.htm
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADI4277RL.pdf
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Deputado Marco Feliciano, (PSC-SP), então presidente da Comissão dos Direitos Humanos e Minorias, assumiu o posto de 1ª Vice-presidente da Comissão Especial do Estatuto da Família (POLITIZE, 201530) Em 2015, a Comissão Especial aprovou a PL 6583/13, que após a conclusão da votação, poderia seguir para a apreciação do Senado, sem que fosse votado na Câmara dos Deputados, pois tinha caráter conclusivo. Porém, a oposição ao Estatuto da Família apresentou recursos para que fosse levado ao plenário antes de seguir para o Senado. Ainda em 2015, o tema foi levado à pauta da Câmara por pressão de um grupo de parlamentares conservadores, que formaram naquele ano a chamada Frente Parlamentar em Defesa da Família e da Vida31. O Deputado Federal Eduardo Cunha (PMDB-RJ), Presidente do Legislativo e pertencente à bancada evangélica, levou a pauta para votação que foi embargada por uma série de recursos dos parlamentaes que defendem maiores liberdades às minorias não assistidas pelo Estatudo. A PL 6583/13 ainda aguarda votação na Câmara em 2018 (CÂMARA, 201532).  4.4 A COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E MINORIAS - CDHM   Comissão Permanente da Câmara dos Deputados, a Comissão de Direitos Humanos e Minorias (CDHM) teve sua constituição unanimemente aprovada pelo plenário da Casa em 1995. Trata-se de um órgão técnico cujas  atribuições constitucionais e regimentais são receber, avaliar e investigar denúncias de violações de direitos humanos; discutir e votar propostas legislativas relativas à sua área temática; fiscalizar e acompanhar a execução de programas governamentais do setor; colaborar com entidades não-governamentais; realizar pesquisas e estudos relativos à situação dos direitos humanos no Brasil e no mundo, inclusive para efeito de divulgação pública e fornecimento de subsídios para as demais Comissões da Casa.33                                                              envolvam matéria de competência de mais de três comissões de mérito; denúncia oferecida contra o Presidente da República por crime de responsabilidade ou projeto de alteração do Regimento Interno. Algumas Comissões Especiais são criadas também, na prática, para estudar determinados assuntos e apresentar projetos sobre eles. 30 http://www.politize.com.br/advocacy-o-que-e/cdh-comissao-de-direitos-humanos-e-legislacao-participativa-4/ 31 Associação suprapartidária destinada a aprimorar a legislação referente a um tema específico. As frentes parlamentares podem utilizar o espaço físico da Câmara, desde que suas atividades não interfiram no andamento dos outros trabalhos da Casa, não impliquem contratação de pessoal nem fornecimento de passagens aéreas. Para fins de registro, deverão ser integradas por, no mínimo, um terço de membros do Poder Legislativo Federal. 32 http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=597005 33 CDHM – Histórico e Atribuições. Disponível em:  http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-ermanentes/cdhm/conheca-a-comissao/oquee.html 

http://www.politize.com.br/advocacy-o-que-e/cdh-comissao-de-direitos-humanos-e-legislacao-participativa-4/
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=597005
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-ermanentes/cdhm/conheca-a-comissao/oquee.html
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-ermanentes/cdhm/conheca-a-comissao/oquee.html
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A CDHM discute e vota propostas de Leis, apresentando-as à Câmara. Algumas dessas proposições, entretanto, podem ser votadas sem serem submetidas à apreciação do plenário da casa. A Comissão instrumentaliza suas ações por meio de reuniões deliberativas e extraordinárias, audiências (públicas ou não), seminários, mesas-redondas, fóruns legislativos, diligências e atos públicos; todos de periodicidade variável.  Enquanto os atos públicos têm caráter de protesto, e as diligências, de fiscalização e vigilância, as reuniões são destinadas à apresentação, apreciação e votação de propostas. As demais ações (audiências, seminários, fóruns e mesas-redondas visam, em última análise, a criação e aprimoramento de políticas públicas. No entanto, não têm a incumbência legislativa como prerrogativa. Em muitos casos, consistem na promoção de debates e estudos técnicos cujo conteúdo pode ser levado ao Plenário da Câmara em forma de proposição ou se limitar à discussão e atualização sobre temas pertinentes à sua área de competência (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2017). De acordo com documentos constantes no site da Comissão, a CDHM representa um 
“fruto do desenvolvimento da democracia brasileira”, que torna o parlamento brasileiro 

equiparável aos das “mais modernas democracias do mundo” (RELATÓRIO DE ATIVIDADES, 2012: 11)  34.  Compõem a CDHM até 36 deputados federais, sendo 18 titulares e 18 suplentes, cujos mandatos duram um ano. A eleição é realizada por um colegiado e obedece ao critério da representação partidária na Câmara (REVISTA FÓRUM, 201735).  4.5 ANÁLISE COMPARATIVA DA GESTÃO DE FELICIANO COMO PRESIDENTE DA CDHM  Nesta seção, analisaremos a gestão de 2013-2014 da CDHM, então sob a Presidência do Deputado Federal Pastor Marco Feliciano (PSC-SP) em relação às gestões imediatamente anterior (2012-2013) e posterior (2014-2015). As categorias a serem comparados serão: a) composição e produtividade; b) agenda temática; c) atuação dos membros evangélicos; e d) tratamento de pautas específicas.                                                              34 http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cdhm 35 https://www.revistaforum.com.br/tag/cdhm/ 
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4.5.1 COMPOSIÇÃO E PRODUTIVIDADE  Os dados evidenciam que a gestão em análise, além de ter a menor composição dentre as três examinadas (24 integrantes contra 36 da anterior e 32 da posterior), apresentou proporcionalmente a maior concentração de membros explicitamente ligados a denominações religiosas neopentecostais. Dos 24 deputados que compunham a chapa, pelo menos 15 tinham conhecida atuação religiosa em igrejas evangélicas, de acordo com suas páginas pessoais na internet. Eram eles: o Presidente e os três Vice-Presidentes da CDHM naquele período, respectivamente, Deputado Pastor Marco Feliciano (PSC-SP), missionário da Catedral do Avivamento, igreja neopentecostal ligada à Igreja Evangélica Assembleia de Deus; Deputada Antônia Lúcia (PSC – AC), Bispa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Brasil; Deputada Liliam Sá (PROS – RJ), integrante da Frente Parlamentar Evangélica pela Vida e pela Família e membro da Ordem dos Ministros Evangélicos no Brasil e no Exterior (OMEBE) e da Academia Evangélica de Letras do Brasil, e fiel da Igreja Universal do Reino de Deus; e Deputado Anderson Ferreira (PR – PE), fiel da Igreja Evangélica Assembleia de Deus.  Além deles, os deputados federais titulares: Pastor Eurico (PSB – PE), Pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus; Henrique Afonso (PV - AC), católico convertido à Igreja Presbiteriana um dia antes de sua primeira eleição, então como vereador do PC do B, em 1997; e Otoniel Lima (PRB – SP), fiel da Igreja Universal do Reino de Deus. Dentre os suplentes, João Campos (PSDB – GO), Pastor Auxiliar da Igreja Assembleia de Deus; Walter Tosta (PSD 
– MG), fiel da Igreja Batista Getsêmani; Marcos Rogério (PDT – RO), ligado à Assembleia de Deus; Roberto de Lucena (PV – SP), Pastor da Igreja Evangélica Pentecostal O Brasil para Cristo; Dr. Grilo (SD – MG), Pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus; Costa Ferreira (PSC – MA), Diácono da Assembleia de Deus; Takayama (PSC – PR), Pastor da Assembleia de Deus; e Zequinha Marinho (PSC – PA), fiel da Assembleia de Deus. O percentual, de 62,5% (15/24), revelou-se mais de quatro vezes e meia maior que o da gestão anterior, que foi de 13,8% (5/36), e mais de 60 % superior ao da composição que a sucedeu, a qual perfez 37,5% (12/32). Da mesma forma, a composição em questão não contava com membros declaradamente vinculados a outras confissões religiosas que não a evangélica neopentecostal. Diferentemente, a gestão anterior contou com dois deputados assumidamente católicos, um deles ocupando a 2ª Vice-Presidência da Comissão. Já no período entre 2014 e 2015, esse número subiu para cinco. Se por um lado não houve diversidade religiosa, por outro a gestão de Feliciano foi a que apresentou a maior pluralidade partidária em sua composição: os deputados integrantes 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Assembleia_de_Deus
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representavam 14 diferentes partidos. O número é igual ao da gestão posterior. Contudo aquela era composta por mais deputados (32 contra 24), sendo, portanto, proporcionalmente menos plural. Na gestão anterior, eram 11 diferentes legendas partidárias. Um dado que chama atenção por sua constância é a presença do PSC como único partido a denotar valor religioso em sua sigla nas três gestões examinadas. No que se refere à produtividade, os registros atestam que, sob a presidência de Feliciano, a CDHM reuniu-se apenas uma vez a mais que a gestão anterior (foram 45 sessões contra 44 realizadas entre 2012 e 1013), mas sete a menos que sua sucessora, a qual realizou 52 sessões. Ao se analisar em separado as atividades originárias de cada sessão, essa variação aumenta: na gestão de Feliciano, foram realizadas 18 reuniões deliberativas ordinárias para a votação de propostas e encaminhamentos referentes à atividade interna da Comissão e 27 encontros de caráter mais explanatório que propositivo (como 23 audiências públicas, dois seminários e duas mesas redondas). Um ano antes, foram nove reuniões deliberativas e 23 encontros para debates e explanações sobre questões ligadas aos direitos humanos (16 audiências públicas, quatro audiências de outra natureza e três seminários), além de 12 diligências. Já um ano depois da gestão de Feliciano, os números apontam para 15 reuniões deliberativas e 30 sessões destinadas a ações de natureza explanatória (25 audiências públicas, quatro seminários e um fórum legislativo) A tendência mais acentuadamente legislativa também encontra respaldo nas estatísticas. A gestão que nos serve de objeto de análise aprovou 23 proposições e rejeitou outras quatro, não realizou nenhuma diligência, que tem por função vigilância e fiscalização de projetos, temas e situações concernentes aos direitos humanos, nem organizou atos públicos objetivando formas de protesto.  A gestão anterior votou quase o mesmo número de propostas legislativas (22) e também reprovou quatro delas, porém realizou 12 diligências. Já a posterior votou apenas 11 propostas, sem reprovar nenhum, mas realizou sete atos públicos. Apesar de poder ser considerada mais propositiva em relação a projetos com pretensão de virar ou alterar leis, a gestão 2013-2014 não apresentou dados sobre Propostas de Emendas Orçamentárias, o que fora feito oito vezes por sua predecessora e quatro pela gestão que a seguiu.   
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4.5.1.1 INFERÊNCIAS POSSÍVEIS  Diante desses dados, é possível inferir que a composição da chapa da CDHM naquele ano foi menor porque estava diretamente condicionada à representatividade de cada partido na Câmara na época. Tal condicionante explica inclusive a variação numérica na composição das chapas anterior e posterior, conforme informa a revista Fórum (2017). Já sobre a grande concentração de deputados evangélicos neopentecostais como membros integrantes da CDHM, o material empírico aponta para um cenário que parece começar a se constituir com a escolha do PSC para a presidência da Comissão. Como lembra o 
presidente do partido, Pastor Everaldo, a gestão da CDHM “sobrou” para a sigla em função da rejeição por parte de outros partidos com maior representatividade que já haviam ocupado o cargo.  A partir daí, o PSC, que integra a FPE e que possui grande número de parlamentares evangélicos neopentecostais (com missão e valores calcados na religião e na moral), iniciou um movimento de integração à Comissão de outros parlamentares que, independentemente de partido, comungassem das mesmas crenças e valores. Daí a maior pluralidade partidária em relação às demais gestões investigadas. A inferência encontra respaldo em Dantas, segundo quem a não obrigatoriedade de coerência ideológica da formulação de plataformas políticas, bem como de comprometimento ideológico entre políticos e partidos do sistema político-eleitoral brasileiro, permite que os últimos hajam mais por motivação pessoal que partidária. Soma-se a isso o desejo da FPE, citado pela mesma autora, de maior coesão e articulação dos deputados evangélicos dentro da Câmara, por meio dos quais se obteria a garantia de que temas do interesse da referida comunidade religiosa fossem não só apreciados como tivessem o encaminhamento que melhor atendesse a seus propósitos. Completar-se-ia assim o cenário em análise. A respeito da predominância do partido enquanto uma espécie de porta-voz da comunidade evangélica da Câmara, ela parece dever-se ao fato de ser a única sigla partidária que assume publicamente seu compromisso com o cristianismo, assim como consta do próprio nome do partido, da descrição em seu site  na internet e da fala de seu presidente,  de onde se depreende que o PSC é um partido cristão, sem ligação com religião específica, mas comprometido com o ser humano e com os valores religiosos  e morais que devem pautar a vida dele. Quanto à produtividade da gestão de Feliciano em comparação ao ano anterior, o desmembramento do número total de ações realizadas revela um déficit, de acordo com os 
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dados obtidos, referente à não realização de diligências no período de 2013 e 2014.Já o  a atividade 11,5%  da gestão de Feliciano comparada à da que a sucedeu mostra que, embora na período de 2014 e 2015 tenham sido votadas 50% menos proposições, aquela gestão realizou um número considerável de atos de protestos, que não tiveram lugar sob o comendo do Deputado Pastor Feliciano. Em ambos os casos, é possível observar, portanto, que diferentemente de sua antecessora e sucessora, a gestão da CDHM quando presidida pelo líder religioso preocupou-se mais em propor, discutir e deliberar sobre os direitos humanos à luz das suas interpretações morais, que propriamente assegurar, pela via da fiscalização e da intervenção, que os mesmos direitos fossem efetivamente respeitados no quotidiano da vida em sociedade. Tadvald (2015), ao mesmo tempo corrobora e complementa essa inferência ao afirmar que a partir das eleições federais de 2010 (legislatura 2011/14), a FPE concentrou esforços contra a aprovação do Plano Nacional de Direitos Humanos (PNDH-3) que incluía um conjunto de medidas lançado pelo governo Lula em 2009, e que previa, por exemplo, descriminalizar o aborto, legalizar a união civil entre pessoas do mesmo sexo e punir a discriminação por orientação sexual e identidade de gênero. Para tanto, elegeu para a Presidência da CDHM, em 2013, o Deputado Federal Pastor Marco Feliciano (PSC – SP), que “tornou-se, à época, uma espécie de porta-voz do dogmatismo e do conservadorismo nacional, voz essa projetada 
enfaticamente a partir do cargo que exerceu na Câmara” (TADVALD, 2015, p. 265). O interesse em combater o PNDH3, portanto, parece explicar a vocação mais legislativa e deliberativa que fiscalizadora da gestão.  4.5.1.2 CONCLUSÃO DA CATEGORIA  Com base no exposto até aqui, conclui-se que o interesse religioso, sobretudo evangélico neopentecostal, interferiu diretamente tanto na composição quanto nas ações promovidas pela CDHM no período de 2013 e 2014. Afinal, foi o compromisso com valores morais e religiosos que serviu como guia-mestra para determinar quem seriam e em que sentido deveriam agir os membros da chapa.   
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4.5.2 AGENDA TEMÁTICA  Ao se analisar o universo de atividades (reuniões, audiências, seminários, proposições e afins) realizadas em cada gestão, tem-se o seguinte cenário referente aos temas contemplados (Tabela 1): Tabela 1 – Comparativo das Agendas Temáticas da CDHM  Gestão 2012 / 2013 Gestão 2013/2014 Gestão     2014/2015 Direitos Humanos (políticas de e infrações aos)  10 11 1 Meio ambiente, indígenas e comunidades tradicionais (ribeirinhos, quilombolas e outros)  15 12 14 Mulheres, Crianças e Adolescentes  10 9 10 Moral e Religião  0 4 1 Raça, Etnia e Orientação Sexual     5    6     2 Violência, Justiça e Sistema Prisional 7  2  9 Saúde Pública e Pessoas com Deficiência 5 4 2 Trabalho e Moradia  7 3 2 Migração, Imigração e Relações Exteriores  5 1 1 Ditadura 5 0 8 Total     69    52    50 
Fonte: Autor   Na comparação, com as gestões anterior e posterior, observa-se que, sob a presidência de Feliciano, a CDHM não contemplou em suas ações o tema da Ditadura, enquanto as demais o fizeram em cinco e oito ocasiões, respectivamente. De forma semelhante, dispendeu pouca atenção ao eixo temático cujos projetos referiam-se à violência, à justiça e ao sistema prisional. Por outro lado, a gestão do líder religioso foi a que mais concedeu espaço a temas de ordem moral e religiosa. De forma geral, os temas nos quais a referida gestão mais se empenhou, em relação à sua antecessora e sucessora, foram: Direitos Humanos (11), Raça, Etnia e Orientação Sexual (6) e Moral e Religião (4). Porém, há que se considerar que, respeitante ao primeiro dos eixos temáticos, o conjunto de onze ações resulta de um apensado de várias proposições de temas conexos que estavam em tramitação na Casa, em mais da metade dos casos, há quase 20 anos.  
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Excetuando-se as proposições, atividades e ações cuja autoria ou relatoria coube a deputado com assumida confissão religiosa (neopentecostal ou não) integrante daquela gestão, as quais serão analisadas na próxima categoria, observa-se que a agenda da CDHM durante a gestão presidida por Feliciano guiou-se pelo parâmetro do interesse público, tal como o definimos nesta pesquisa, em 92% (23/25) dos casos. Nesse escopo, o tema dos Direitos Humanos compreendia:  
• nove Projetos de Lei que tipificavam, criminalizavam e estabeleciam ou retificavam pena a crimes resultantes de preconceito de raça, cor, origem, religião, gênero, aparência, orientação sexual, nacionalidade e condição social (PL 715/1995; PL 1026/1995; PL 2252/1996, PL 6418/2005, PL 6573/2006, PL 2665/2007, PL 607/2011 e PL 1959/2011); 
• um Projeto de Lei que vedava a prática de discriminação a cor, etnia, religião, raça, sexo ou orientação sexual em processo de seleção a cargos publicou ou privados (PL 5452/2001); 
• uma Audiência Pública para discutir a violação de Direitos Humanos pela Ordem dos Advogados do Brasil.  As questões referentes à temática do Meio ambiente, indígenas e comunidades tradicionais compreenderam:  
• três Projetos de Lei que estabelecia políticas de proteção de cultivares (PL 2325/2007, PL 3100/2008 e PL 6862/2010); 
• um Projeto de Lei  garantindo indenização de benfeitorias ao ocupante de boa-fé em terras indígenas (PL 5919/2013).  Sobre Mulheres, Crianças e Adolescentes, foram contemplados: 
• um Projeto de Lei que alusão a cargos, empregos e funções públicas, em documentos expedidos por órgãos e entidades da Administração Pública federal e, assim, garante o uso condicional dos artigos e pronomes femininos quando for o caso (PL 4690/2012); 
• um Projeto de Lei (rejeitado) que cria normas de equidade de gênero e raça no serviço público (PL 756/2011); 
• uma Audiência Pública para discutir os casos de assassinatos de crianças nos Estados do Pará e do Maranhão, entre os anos de 1989 e 1993; 
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Quanto ao tema Raça, Etnia e Orientação Sexual, foram apreciados: 
• um Projeto de Lei (rejeitado) que previa a proibição da inclusão de cláusulas discriminatórias quanto à orientação sexual em editais de concursos públicos (PL 6840/2002); 
• um Projeto de Lei (rejeitado) que previa  a garantia da inclusão de parceiro homossexual como dependente para fins previdenciários, de segurado do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) ou servidor público civil da União (PL 6297/2005);  
No que tange às questões referentes à “Violência, Justiça e Sistema Prisional”, os dados mencionam apenas: 
• um Projeto de Lei que tipifica estabelece a pena para o crime de desaparecimento forçado de pessoa (PL 6240/2013);  
O item “Saúde Pública e Pessoas com Deficiência” contemplou apenas: 
• uma audiência pública para avaliar a possibilidade de inserção da linguagem Braile nas cédulas e moedas produzidas no Brasil.  
A temática do “Trabalho e Moradia” foi contemplada com apenas uma Audiência Pública para debater a situação específica de um assentamento de trabalhadores sem-terra. Da mesma forma, o eixo formado por “Migração, Imigração e Relações Exteriores” apresentou apenas uma Audiência Pública cujo objetivo era o de discutir casos de violação de direitos 

humanos de profissionais cubanos participantes do programa “Mais Médicos”36. As matérias nas quais não se verificou a presença do interesse público perfizeram um 
total de duas Audiências Públicas pertencentes à temática da “Moral e Religião”, as quais, respectivamente, visam à instituição do Dia Nacional do Perdão e à criação de ações e políticas públicas e privadas para a valorização da família. No primeiro caso, a requerente, deputada Keiko Ota do PSB-SP, cujo filho de oito anos fora sequestrado e brutalmente assassinado por, dentre outros, um funcionário da loja de seu esposo, justificou que a data teria o objetivo de:                                                             36 Projeto do Governo Federal que contrata médicos estrangeiros para trabalhar nos estabelecimentos públicos de saúde do Brasil, dado o pouco interesse dos médicos brasileiros em trabalhar nesses locais. 
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combater a intolerância, a qual seria, de acordo com ela,  o principal motivo da violência nas grandes cidades.. A retenção de mágoas, rancores e desesperanças é particularmente perigosa para o bem-estar coletivo. O caminho para superar essas situações é incentivar e cultivar o exercício e a prática do perdão [...], que possibilita que a pessoa que tenha sido prejudicada leve sua vida em frente, através da experiência interior de recuperar o bem-estar e a paz. (NOTÍCIAS GOSPEL, 2012)37  Segundo ela, é dever prioritário do Estado estabelecer políticas públicas para a promoção da paz. No segundo caso, o requerimento para o evento articula-se em torno do argumento central de que é a maneira como a instituição familiar se estrutura que vai determinar uma sociedade sadia ou deturpada. Segundo o requerente, mesmo sendo anterior à criação do Estado, a família vem sendo vítima de contínua desvalorização, que transforma a cooperação entre ambas as instituições em uma relação de dependência da primeira sobre o último. O Deputado Costa Ferreira (PSC-MA) defende que só existe uma forma familiar legítima, sendo aquela construída de forma natural pela união entre um homem e uma mulher e acusa o Congresso Nacional e o STF de defenderem a minoria em detrimento da maioria. Nesses termos, pondera que “a luta pela efetivação dos direitos humanos e da família dificilmente será vencida, mas é importante buscar o consenso de que devemos protegê-los 
através de políticas públicas em defesa dos jovens, adolescentes, das crianças e dos idosos”. A fala do requerente em defesa da família e contra o que se pode chamar de degeneração social é permeada por elementos de natureza essencialmente moral. Ao dissertar sobre a 
questão, ele opina que “o certo virou errado” e caracteriza a problemática como “a força do 

bem contra o mal”.  A terceira matéria com respeito ao tema da Moral e Religião, teve a forma de um Projeto de Lei que versava sobre não obrigatoriedade de celebração de casamento religioso entre pessoas do mesmo sexo pelas religiões que não reconhecem essa forma de união (PL 1411/2011). A respeito do tema, o autor da proposta, Deputado Washington Reis (PMDB – RJ) ancora sua tese no princípio constitucional da liberdade de consciência e de crença, cláusula 
pétrea da Carta Magna, atinente aos “Direitos e Garantias Fundamentais”. Em nome dessa liberdade, segundo ele, as doutrinas religiosas cujas crenças não concordam com a prática homossexual devem ter assegurado o seu direito de manifestação. Por fim, o parlamentar considera legítimos os direitos das minorias, mas considera que eles devem ser bu8scados sem infringir outros princípios direitos e garantias constitucionais.                                                            37 NOTICIAS GOSPEL (2012) “Audiência pública debate criação do Dia Nacional do Perdão”, disponível em https://noticias.gospelprime.com.br/audiencia-dia-nacional-do-perdao/. Consultado em 12 de Abril de 2018.  

http://noticias.gospelprime.com.br/audiencia-dia-nacional-do-perdao/
https://noticias.gospelprime.com.br/audiencia-dia-nacional-do-perdao/
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Diante do exposto, acredita-se que a matéria era de interesse público, pois não trata de valores de uma ou determinadas e sim da liberdade religiosa para a coletividade.  4.5.2.1 INFERÊNCIAS POSSÍVEIS  A análise de dados empíricos concernentes à agenda temática da CDHM na gestão 2013-14 evidencia que, de forma geral, enquanto foi presidida por Feliciano, a Comissão não promoveu grandes rupturas nas temáticas apreciadas tanto um ano antes quanto um ano depois. Contudo, há exceções em três casos: 
• o tema da ditadura militar foi ignorado pela gestão em questão. Nos anos anterior e posterior a ele, no entanto, a referida pauta ocupou, respectivamente, 7,2% (5/69) e 16% (8/50) da agenda do órgão; 
• o tema referente das questões morais e religiosas teve maior atenção na gestão que serve de objeto a esta pesquisa, uma vez que não fora contemplada na gestão anterior e decresceu 25% no período de 2014 e 2015; 
• a temática refere à Violência, Justiça e Sistema Prisional foi menos debatida na gestão de Feliciano que na dos presidentes que o antecedeu e sucedeu. A atenção ao tema na agenda da CDHM no período de 2013-2014 diminuiu quase 71,5% (de sete para duas proposições/ações) em relação ao ano anterior e quase 78% (de nove) para duas proposições/ações) ao posterior.  Quanto à ausência de discussões acerca do tema da Ditadura Militar, infere-se que essa condição foi motivada por pelo menos três fatores.  O primeiro deles diz respeito ao fato de o PSC, partido do Presidente da CDHM naquela gestão, contar com um número considerável de parlamentares de formação militar. Como tais, eles não teriam interesse na apuração de crimes supostamente cometidos pelas Forças Armadas no período de vigência daquele regime de exceção no país. Tal apuração estava, diferentemente, no cerne das proposições e ações referentes ao tema abarcadas pelas outras duas gestões.  Em segundo lugar, o período historicamente conhecido como Ditadura Militar no Brasil foi marcado pela difusão de ideais comunistas e marxistas e pela contestação dos padrões de comportamento tidos como socialmente aceitos durante as décadas de 1960 e 1960. Conforme abordado nesta pesquisa, tanto essas ideologias, quanto questionamentos de conduta são, segundo a revista Estudo Prático, contrárias às propostas e valores do PSC.  
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Em terceiro lugar, o tema traz em seu bojo a ideia de ameaça à ordem estabelecida, a qual também é combatida pela sigla, conforme as já citadas contribuições de Dantas. A ênfase na temática da Moral e Religião parece seguir a mesma lógica. Afinal, na prática, o trabalho dos assessores parlamentares dos deputados da FPE consistiria em mapear e acompanhar a tramitação das proposições que mais representariam ameaça à moral e aos bons costumes, a fim de que seus assessorados pudessem agir no sentido de que elas não viessem a obter a aprovação da Casa. Em síntese, a informação vai encontro da opinião de Tadvald (2015), para quem a chamada bancada evangélica denota preferência pela defesa de temas concernentes ao campo moral. Não foi possível fazer inferências válidas a respeito da pouca atenção dispensada ao tema da Violência, Justiça e Sistema Prisional. Todavia, há que se considerar o fato de essa temática fugir da prioridade dada pela gestão às questões morais, bem como de algumas proposições apreciadas pela mesma versarem sobre o tema, mas estarem distribuídas, nesta análise, em outros eixos temáticos. É o caso, por exemplo, do seminário destinado a discutir a redução da maioridade penal no Brasil, da mesa-redonda que apurou um caso específico de violação sexual infantil, ambos, e das duas audiências públicas sobre denúncia de maus-tratos, violência e tortura de servidores a menor institucionalizado por conflito com a lei e sistema socioeducativo para menores infratores, respectivamente. Os quatro casos foram enquadrados 
na categoria “Mulheres, Crianças e Adolescentes”.  O mesmo se aplica a audiência pública que teve o objetivo de discutir o aborto.  4.5.2.2 CONCLUSÃO DA CATEGORIA  Assim como na categoria anterior, também nesta foi possível concluir que fatores de natureza essencialmente religioso e/ou interferiram diretamente na formulação da agenda temática da CDHM durante a gestão de 2012-13, presidida pelo Deputado Federal Marco Feliciano (PSC – SP). Analogamente, interesses ideológicos e pessoais dos membros da chapa, como a rejeição ao comunismo e ao marxismo e a formação militar, incidiram diretamente sobre os critérios de seleção das temáticas privilegiadas ou negligenciadas pela Comissão no período examinado.   
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4.5.3 ATUAÇÃO DE DEPUTADOS EVANGÉLICOS NEOPENTECOSTAIS  Sendo a gestão de Feliciano à frente da CDHM a que apresentou maior percentual de integrantes evangélicos neopentecostais, torna-se natural, inclusive em termos estatísticos, que aqueles apresentassem ampla atuação durante o período de 2013 a 2014. Importa, então, saber como se deu essa atuação. No período em questão, os deputados evangélicos membros daquela gestão foram autores de duas proposições (dois Projetos de Decreto Legislativo da Câmara) e relatores em outros cinco (dois Projetos de Lei e três Projetos de Decreto Legislativo da Câmara). Na condição de requerentes, os mesmos assinaram os pedidos para a realização dos dois seminários, das duas mesas redondas e de 15 das 23 audiências públicas realizadas durante a gestão 2013-14. Os números revelam que os deputados evangélicos neopentecostais foram responsáveis diretos por mais da metade (27/52) das ações realizadas naquele período, o que resulta num percentual de atuação de 52%. A título de comparação, uma vez que é a gestão de Feliciano na Presidência da CDHM que constitui o foco da nossa pesquisa, e considerando a proporcionalidade matemática, o mesmo índice foi de 8,7% (6/69) na gestão 2012-13 e de 4% (2/50) na gestão 2014-15. Do ponto de vista qualitativo, os dois PDC de autoria de deputados evangélicos neopentecostais integrantes da CDHM no período em questão versavam sobre a temática da Orientação Sexual. Portanto, serão analisados na próxima categoria. O mesmo se aplica a três das cinco propostas em que atuaram como relatores. As outras duas pertenciam à temática dos Direitos Humanos e visavam, respectivamente, a tipificar estabelecer penas para crimes resultantes de preconceito em razão da idade (PL 1477/2003) e a vedar práticas discriminatórias de qualquer natureza nos procedimentos administrativos ou judiciais perante o Estado (PL 5370/2013). No primeiro caso, o parecer do relator foi favorável ao argumento central do autor, segundo o qual o preconceito não se restringe ao fator racial e, quando é praticado em razão da idade, traz inúmeros prejuízos, sobretudo no que tange à colocação e manutenção profissional no mercado de trabalho. O entendimento de ambos foi seguido pela Comissão, que aprovou a proposição. Diferentemente, no segundo caso, o relator votou pela rejeição da proposição.  Segundo ele, a alteração pontual na lei processual civil mostrava-se inconveniente. Ademais, ressaltou que a Constituição Federal já vedava as práticas discriminatórias. Em suma, seu voto ancorou-
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se na opinião de que a matéria não trazia inovação substancial à legislação vigente, sendo mais razoável, pois, que fosse vinculada à outras destinadas à reforma processual, seja ela civil ou penal. Apesar do esforço, o relator teve voto vencido e a proposição foi aprovada pela Comissão. Infelizmente, não foi possível ter acesso ao conteúdo integral das audiências públicas, seminários, mesas-redondas e demais formas de atividade. Assim, uma breve análise acerca da existência ou não de interesse público nas mesmas será feita a partir do tema/objetivo de cada uma segundo consta no Relatório Anual de Atividades da CDHM em 2013-14. De acordo com o documento, as 15 Audiências Públicas (de um total de 23) requeridas por deputados evangélicos neopentecostais membros daquela gestão tinham como tema central: a) desafios para a garantia de direitos na atenção psicossocial aos portadores de transtorno mental; b) contaminação por chumbo na cidade de Santo Amaro da Purificação no Estado da Bahia; c) ação da Polícia Federal na área indígena Munduruku38; d) política de saúde indígena; e) discutir a situação do Programa Brasil Quilombola39; f) debater o problema da erotização das nossas crianças através de imagens, de músicas nos meios de comunicações, cartilhas educativas e demais exposições; g) sistema socioeducativo para menores infratores; h) violação dos direitos humanos do nascituro; i) debater o PLP 227/2012 [que flexibiliza as regras para a realização de obras públicas de infraestrutura em terras indígenas. Na prática, tais terras ficam passíveis de serem ocupadas por empreendimentos em quase todos os casos];40 j) esclarecer sobre acusações de tortura, maus tratos e violência de servidores contra o reeducando Wesley Ferreira da Silva41;                                                            38 Uma operação da PF para combater uma rede de exploração de garimpos ilegais no Norte do país, em 2012, resultou em seis indígenas feridos e um morto após a chegada de policiais armados à aldeia. Segundo a Polícia Federal, houve confronto. Já os índios dizem-se vítimas de um massacre (CÀMARA DOS DEPUTADOS, 2017).  39 Iniciativa do Governo Federal para consolidar os direitos dos povos que vivem em quilombos, tais como acesso a terra, infraestrutura e qualidade de vida, desenvolvimento local e cidadania (CÀMARA DOS DEPUTADOS, 2017). 40 Informação do Instituto Socioambiental. 41 Segundo fontes após sofrer maus-tratos e tortura dos agentes, o reeducando ficou cego e tetraplégico (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2017). 
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k) debater a questão do assédio moral e abuso de autoridade nas relações de trabalho no Serviço Público Federal; l) debater sobre os casos de suicídio de policiais federais e a incidência de assédio moral dos agentes da Polícia Federal; m) situação das populações que vivem em unidades de conservação de proteção integral; n) discutir o aborto; o) debater a possibilidade de implementação da linguagem Braile nas cédulas e moedas emitidas pela Casa da Moeda do Brasil; p) debater a instituição do Dia Nacional do Capelão Evangélico Civil e Militar.  No caso dos seminários e mesas-redondas, os quais foram todos requeridos por evangélicos, as temáticas foram, respectivamente: a) redução da maioridade penal; b) debater "O caos no atendimento de urgência/emergência no Brasil"; c) apurar os fatos relatados, na CPI de Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, pela Senhora Daniele Corrêa de Carvalho, genitora da criança de três anos que sofreu violência sexual, as contradições no atendimento inicial e a condução do processo criminal; d) esclarecer os fatos lamentáveis que ocorreram sobre o fornecimento de alimentação [de forma inadequada] aos pacientes do setor de hemodiálise do Hospital das Clínicas em Rio Branco/AC, no dia 15/11/2013;  No todo, o ezame das ações e atividades permite afirmar que elas apresentavam interesse público em 19 dos 20 casos (95%). A exceção encontra-se na alínea “p” referente às Audiências Públicas. A respeito da ação, que propõe instituir Dia Nacional do Capelão Evangélico Civil e Militar, a requerente argumenta que a função realiza “um trabalho humanitário de solidariedade, uma tênue luz de esperança, confortando e ajudando o enfermo a lidar com a enfermidade, a engajar-se ao tratamento médico indicado, e até mesmo a preparar-se para enfrentar a morte, quando não há expectativas de cura”.  O requerimento traz expressões como “a prática do amor 

por Cristo e pelo próximo”, “consolado por Deus, se dispõe a levar o consolo a outros”, “a 

graça, a misericórdia e o amor de Deus”, “amizade e comunhão com o ser humano através de Cristo” e ainda cita o perdão, a fé cristã e a vida abundante e eterna. Nesses termos, entende-se que o interesse público não se fez presente na medida em que a matéria se restringe às religiões evangélicas e sua aprovação incidiria sobre pessoas 
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seguidoras de outras crenças, que não se beneficiariam ou até se sentiriam constrangidas com a intervenção citada.  4.5.3.1 INFERÊNCIAS POSSÍVEIS  Ao se analisar o escopo acima citado, percebe-se que a atuação dos deputados evangélicos neopentecostais integrantes da CDHM na gestão 2013-14 foi marcada pelo compromisso com valores religiosos, morais e pessoais em diferentes graus e sob formas distintas. Observa-se que, enquanto tinham possibilidades diretas de legislar (seja como autores ou relatores de proposições) davam preferência aos temas que mais iam ao encontro ou, pelo contrario, mais contrariavam seus interesses particulares ou de classe, como no caso das questões referentes à homossexualidade. Já quando essa ameaça mostrava-se menor ou no caso de temas sobre os quais havia certo consenso social, como o do preconceito em razão da idade, por exemplo, pareciam menos interessados criar ou alterar leis. Mais uma vez, a inferência encontra respaldo nas já citadas contribuições de Dantas. A mesma autora, a propósito, afirma que a FPE utiliza-se da assistência jurídica de seus parlamentares e demais colaboradores com o objetivo de encontrar maneiras legais de impugnar proposições que contrariem seus interesses ideológicos, religiosos, morais e pessoais. Uma das formais mais frequentes de fazê-lo é comprovando a inconstitucionalidade das propostas. A asserção permite inferir que foi essa a lógica do parlamentar evangélico que, enquanto relator, emitiu parecer pela rejeição do Projeto de Lei (5370/2013) que vedava práticas discriminatórias de qualquer natureza nos procedimentos administrativos ou judiciais perante o Estado. Em consonância com o que postula Dantas, o relator justifica a negativa de seu parecer em argumentos jurídicos e na legislação vigente, apoiando-se justamente na Constituição Federal para relativizar a importância e a pertinência da proposta em questão. No caso específico dos seminários, mesas-redondas e audiências públicas, a análise puramente temática, dada a referida impossibilidade de acesso ao conteúdo do encaminhamento dado a cada questão, evidencia que foram privilegiados os grupos sociais que, por sua condição de suposta fragilidade, não ameaçam a ordem pública nem atentam contra a moral e os bons costumes, como o nascituro, a criança, e o portador de doença ou deficiência e aqueles que contribuem para a garantia da homeostase social, como o policial e o servidor público. Da mesma forma, porém na direção contrária, também se contemplou os grupos sociais que, segundo os valores religiosos, morais e ideológicos da FPE, devem ser combatidos, caso 
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dos indivíduos em conflito com a lei e dos que recorrem ou viabilizam a prática do aborto. Novamente corroborando Dantas, tais casos representaram 60% (12/20) dos temas contemplados dessas ações de caráter menos propositivo e mais expositivos realizados pela gestão analisada.  Os 40% restantes referiam-se a temáticas essencialmente religiosas (1/8), como a Audiência Pública destinada a debater a instituição do Dia Nacional do Capelão Evangélico Civil e Militar, ou concernentes ao meio ambiente e às comunidades tradicionais (7/8), como os índios e quilombolas. Tais temas, respectivamente, vão ao encontro dos interesses da religião evangélico ou não os contrariam.  4.5.3.2 CONCLUSÃO DA CATEGORIA  A partir das inferências acima citadas, conclui-se que também nesta categoria a religião interferiu na forma como atuaram os parlamentares evangélicos. Entretanto, em comparação com as duas categorias anteriores, o interesse essencialmente moral e religiosa dividiu espaço com motivações de natureza de ordem político-ideológica, como aquela, que traduzida na 
linguagem popular, prega que “direitos humanos é para humanos direitos. É o que se presume, por exemplo, das audiências públicas e seminários voltados à redução da maioridade penal e ao sistema socioeducativo para menores em conflito com a lei. Seja como for, os dados apontam para máculas no papel do político como representante do povo e para a dificuldade de isenção dos mesmos, que demonstram não se desvencilhar das posições e interesses particulares no exercício da função pública para a qual foram democraticamente eleitos.  4.6 TRATAMENTO DE PAUTAS ESPECÍFICAS  Depois de analisar, comparativa e qualitativamente, os índices de gestão da CDHM presidida pelo Dep. Pastor Marco Feliciano (PSC/SC), em âmbito geral, esta seção passa à análise qualitativa, pelo método da Análise de Conteúdo, do tratamento conferido pela mesma gestão aos seguintes temas: afrodescendentes; diversidade sexual, e mulheres.   



 

85 

4.6.1 AFRODESCENDENTES  No período entre março de 2013 e fevereiro de 2014, a pauta dos afrodescendentes foi privilegiada em 11 ocasiões, sendo em forma de nove proposições aprovadas, uma proposição rejeitada e uma audiência pública. No primeiro caso, tratava-se de um conjunto de proposições (a maioria datada da década de 1990 e início dos anos de 2000) que foram apensadas por tratarem de temas conexos, cujo eixo central eram práticas racistas e discriminatórias. O relatório coube ao deputado evangélico Henrique Afonso (PV – AC), membro da gestão da CDHM durante os anos de 2013-14, e foi votado por seus colegas de Comissão. No que tange especificamente aos afrodescendentes, as proposições reconheciam que aqueles são vítimas de práticas preconceituosas, racistas e discriminatórias diárias, as quais atentam contra direitos fundamentais e princípios constitucionais como o direito à igualdade e à diferença, a dignidade humana, e a cidadania. Consideravam que apesar de rigorosa, a legislação referente à matéria muitas vezes revelava-se falha e/ou insuficiente, uma vez que as sanções previstas não produziam o respeito efetivo. Por essa razão, as matérias apreciadas criminalizam práticas racistas antes toleradas ou consideradas meras contravenções, como caluniar, injuriar e difamar com motivos referentes à raça e cor; negar acesso a estabelecimentos comerciais, de assistência à saúde e de lazer; negar matrícula em instituições educacionais; obstar acesso a locais e cargos públicos ou a postos de trabalho; constranger afrodescendentes; praticar discriminação baseada em raça e cor no uso dos chamados ‘elevadores sociais’ e “de 

serviço dos edifícios”, ou fazer apologia a racismo. Além disso, os despachos criavam ou adequavam penas a crimes tipificados como racismo (como nos casos em que a vítima é menor de dezoito anos ou o autor, agente público em exercício da função); davam nova redação a parágrafos e artigos de leis defasados ou imprecisos (principalmente no que concerne a quais crimes podem ser enquadrados como racismo) e revogava leis anteriores que já não davam mais conta do tema. Em seu parecer pela aprovação do conjunto de proposições, o relator afirma que a 
iniciativa “representa definitivamente um avanço (...) “valoriza a dignidade humana” (PL 1.565/2007, p. 57) e corrige a falha recorrente nos tribunais de tratar a questão da igualdade racial como casos particulares isolados.  Porém, o relator vetou o artigo que previa a apreensão de materiais, a cessação de transmissões de rádio e televisão e suspende atividades consideradas racistas. No entendimento do mesmo, tais expedientes implicariam em censura prévia dos conteúdos. Ele justificou sua 
posição dizendo: “acreditamos, que o valor da liberdade de expressão aqui se sobrepõe como 
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dever prima facie”. Quanto aos demais artigos vetados, a razão para tal foi a de serem considerados desnecessários, uma vez que já há decisões judiciais da Suprema Corte ou outros dispositivos legais prevendo o mesmo que se reivindica. Por sua vez, a proposição rejeitada (PL 756/2011) previa a criação de normas de equidade de gênero e raça no serviço público. A mesma foi justificada aludindo ao artigo 5º da 
Constituição Federal em seu capítulo que afirma “todos são iguais perante a Lei, sem distinção 

de qualquer natureza…” (PL 756/2011, p. 2).   Além disso, a proposição previa ainda a necessidade de se apurar, por órgão responsável e em até 30 dias, denúncias de violência e assédio moral ou sexual contra servidor público em ambiente de trabalho; de se promover seminários e palestras sobre as formas de violência enfrentadas pelo funcionalismo público no trabalho; e de se contribuir para grupos de apoio às vitimas dessas ações. A esse respeito, seu parecer pela rejeição, o relator, Deputado evangélico Marcos Rogério (PDT – RO), argumentou que a proposta era inconstitucional na medida que 
“ofende o princípio da separação dos Poderes previsto no art. 2º da Carta Magna, na medida em 
que dá ordem ao Poder Executivo para realizar competência que lhe é própria” (PARECER PL 756/2011: 2). Ademais, segundo ele, o critério de acesso a cargo público deveria ser unicamente a competência técnica. Não foi possível ter acesso ao conteúdo da Audiência Pública cujo tema central era a discussão do Programa Brasil Quilombola. No entanto, o requerimento para a realização da mesma, de autoria do Deputado Anderson Ferreira (PR – PE), também evangélico, explicitava a obrigação constitucional do Estado para com essas comunidades, principalmente no que diz respeito à proteção e a valorização da cultura afro-brasileira. Mais além, reiterava que é papel da CDHM defender as minorias, bem como criar e executar políticas públicas para a solução dos problemas que elas enfrentam. Diante do exposto, verifica-se que a pauta dos afrodescendentes recebeu relativa atenção da CDHM na gestão em análise, uma vez que foi tema de 11 das 51 (21,5%) atividades realizadas pela chapa.  Desse total de 11, pôde-se observar a obediência ao requisito de interesse público – entendido como aquilo que diz respeito à coletividade, devendo ser, portanto, matéria da Administração Pública. Por outro lado, não observamos indícios de interferência de natureza religiosa na elaboração e/ou votação das proposições examinadas.   
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4.6.2 DIVERSIDADE SEXUAL  No mesmo período, a pauta da diversidade sexual foi privilegiada pela CDHM em 10 ocasiões, sendo na forma de oito proposições aprovadas e duas rejeitadas. Quanto às matérias que receberam aprovação, quatro datavam das décadas de 1990 e início dos anos de 2000 e foram apensadas por tratarem de temas conexos, cujo eixo central era  o das práticas racistas e discriminatórias. Os pareceres e votos dados a ela estão descritos no item 4.3.1. No que tange especificamente à questão da diversidade sexual, a análise do corpus empírico revelou duas tendências distintas: uma que reconhece que, assim como os afrodescendentes, os homossexuais também são vítimas constantes das mais diversas formas de preconceito e discriminação. A outra lhes nega alguns direitos alegando serem inconstitucionais. De acordo com as proposições examinadas, esse comportamento segregador desencadeia-se a partir de crimes violentos, como os motivados por ódio, até os atos mais corriqueiros, como a distinção no uso de elevadores. Em comum, eles ferem o princípio constitucional que veda qualquer tipo de discriminação. A leitura do material deixa claro que as proposições em questão têm por objetivo promover a cultura da paz. Para tanto, buscam aperfeiçoar a legislação vigente seja ampliando o rol de crimes de discriminação para além da questão racial, seja estabelecendo penas realmente efetivas e que coíbam a impunidade. Dentre essas medidas, ficou estabelecido que o critério para o uso do elevador de serviços, por exemplo, é única e exclusivamente estar transportando carga. Já a outra tendência também usa a Constituição Federal como parâmetro, mas para defender que a reivindicação de determinados direitos por parte dos homossexuais fere a Carta Magna e oferece risco ao ordenamento jurídico. Seguem exemplos: 
• o Projeto de Lei que pede a sustação os efeitos de resolução do Conselho Federal de Psicologia, segundo a qual a orientação sexual não pode ser tratada como uma patologia curável, alegava que o CFP usurpa a competência do Poder Legislativo, detentor da legislação sobre direitos e deveres. Além disso, sendo entidade vinculada ao Poder executivo, contrariava o princípio da divisão de Poderes. Também sobreporia direitos profissionais inexistentes ao direito do cidadão que busca assistência conscientemente, da mesma forma que  viria a ferir o direito profissional de escolher a abordagem de preferência na condução do acompanhamento psicológico. Por fim, atentaria contra a liberdade de atividade intelectual e científica. Assim, mostrava-se inconstitucional; 
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• o Projeto de Lei que visava a descaracterizar como crime de discriminação a recusa em celebrar a união de pessoas do mesmo sexo por parte de organizações religiosas cujas crenças não estão de acordo com a prática da homossexualidade. Pela aprovação da preposição, o relator argumentou que o princípio da liberdade de consciência e de crença é uma cláusula pétrea da Constituição Federal. O deputado afirmou que, ao mesmo tempo em que reconhecia os diretos das minorias e a necessidade de promoção da igualdade, esta deveria ser feita sem prejuízo a outros direitos e garantias constitucionais. Na mesma linha de raciocínio, ressaltou que as organizações religiosas tinham direito de definir as regras de seu funcionamento interno, inclusive aquelas concernentes às condutas morais; e que a opção por se filiar a uma religião era uma escolha individual e consciente que implicava respeito aos preceitos dessa religião. Por fim, ponderou que, em caso de discordância dessas regras, bastaria não participar voluntariamente dos cultos em questão; 
• o Projeto de Decreto Legislativo que sustava os efeitos da Resolução do Conselho Nacional de Justiça, segundo a qual se previa penalizar a recusa à celebração do casamento civil e a conversão de união estável em casamento entre pessoas do mesmo sexo. O relator alegou que o CNJ usurpou do Congresso Nacional a prerrogativa constitucional de legislar sobre direitos e deveres, abrindo um perigoso precedente para a diminuição da atuação dos representantes do povo, uma vez que a prática era ilegal e inconstitucional; 
• o Projeto de Lei que convocava plebiscito sobre o reconhecimento jurídico da união homossexual como entidade familiar. Em virtude do deferimento de requerimento que pedia alterações na redação do texto visando maior clareza, a matéria teve dois relatores distintos. A primeira, uma mulher sem vínculo religioso explícito, votou pela rejeição da proposta. Segundo seu parecer, a manifestação popular era um mecanismo legítimo que, inclusive, deveria ser incentivado, visto que era pouco empregado pela sociedade brasileira. Contudo, ponderou que a democracia contemporânea se estrutura a partir do ponto de intersecção entre o princípio da maioria e a defesa dos direitos das minorias. Nesse sentido, a não equiparação das relações homoafetivas às heteroafetivas constituiria ofensa à liberdade individual e à igualdade, que legitimaria a intolerância e a homofobia. 
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Já o segundo relator, um homem evangélico, citou a natureza polêmica e a relevância social do tema para justificar a necessidade do plebiscito. De acordo com ele, o reconhecimento da união homossexual pelo Superior Tribunal Federal “causou perplexidade e consternação na sociedade brasileira, uma vez que o texto expresso da Constituição Federal reconhecia como 
entidade familiar apenas a união estável entre homem e mulher” (PL, 521/2011, p. 2) indo 

“contra o sentido original da Constituição e a vontade do Constituinte de 1988” (p.3) já que 

“adulterou seu texto e sua eficácia, o que exige manifestação soberana do povo, titular do poder 

constituinte originário, para repor a questão nos seus termos” (p. 3),  sob pena de se “castrar a 

democracia” (p.3). 
A depender da vontade dos cidadãos, caberia ao Congresso Nacional votar “reformas 

nas normas vigentes em sua primeira sessão legislativa” (p. 5), de modo a adaptar a legislação à decisão popular. O parlamentar lembrou que a questão implica “mudança de costumes milenares, desperta aguerridos posicionamentos diametralmente opostos e até enfrentamentos 
físicos. Dessa forma, o pretenso plebiscito contribuiria “para pacificar os grupos em confronto e definir o marco legal da questão” (RELATÓRIO, PDC 232/2011, p 3). Endossando o caráter polêmico da pauta, os deputados José Guimarães (PT-CE) e Jô Moraes (PC do B – MG) requereram a retirada de suas respectivas assinaturas apostas à preposição em questão. Ambos os requerimentos foram indeferidos. O Projeto de Lei que acrescentava um parágrafo à lei específica no sentido de incluir companheiro homossexual como dependente, para fins previdenciários, de segurado e servidor público civil federal. Conforme o autor, sem vínculo religioso explícito, a CF preceitua que todos são iguais perante a lei e que a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação é um objetivo da República Federativa do Brasil. Pela rejeição da matéria, o relator, Pastor evangélico, contra- argumentou que todas as contribuições favoráveis ao PL se sustentavam em um conceito genérico de igualdade, o qual não era reconhecido perante a lei, pois esta não reconhece, em âmbito constitucional, a união homossexual como entidade familiar. De acordo com o relator, a impossibilidade de reprodução retiraria dos casais homossexuais o papel relevante da criação de filhos. Dessa forma, a lei em análise não promoveria segregação à medida que os grupos em litígio (casais heterossexuais e casais homossexuais) não apresentavam os mesmos requisitos para pleitear um mesmo direito. Ele esclareceu:   
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A especificação da diversidade de sexo como requisito para reconhecimento da ‘união 
estável’ foi inserida na CF exatamente para não haver a possibilidade de evocação das características comuns a todos os tipos de relacionamento afetivos entre pessoas como justificadoras de gozo dos direitos nascidos da proteção do Estado à família.  que, para se chegar a um raciocínio de igualdade, primeiro é necessário afastar um requisito fundamental que permeia a família e que não está presente nas relações homossexuais, qual seja: a reprodução. (PARECER 2.697/2005, p. 6)  Finalizando sua exposição pela rejeição da proposta, o relator considerou que no atual cenário econômico, que prevê reformulações de ordem previdenciária a fim de reduzir os gastos com o pagamento de pensões, não seria razoável estender a concessão desse direito a quem não apresentava atributos que a justifiquem. Em seguida, ressaltou que o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) reconhece, desde o ano 2000, os direitos previdenciários de casais homoafetivos, por força de liminar concedida pela Justiça Federal. No entanto, pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Opinião Pública (Ibope), em 2011, mostrou que a maioria dos brasileiros eram contrários à equiparação entre relações homossexuais e o conceito de família. E ainda que fossem favoráveis, a eventual aceitação pela sociedade da existência do comportamento não transforma e 
não cria, de per si, novo ‘papel social’ identificável para as relações homossexuais e não se observa um comportamento generalizado entre os homossexuais que os faça cumprir o mesmo papel da família” (PARECER 2.697/2005, p. 9.   Se assim fosse, sustentou o deputado, haveria degradação social.   4.6.3 MULHERES  As questões concernentes à mulher receberam relativa atenção da CDHM na gestão 2013/2014. A pauta foi apreciada em seis ocasiões, sendo na forma de quatro proposições aprovadas, uma proposição rejeitada e uma audiência pública. As matérias aprovadas constituíam um conjunto de propostas apensadas que visavam a criminalizar e punir as mais diversas formas de discriminação e preconceito, inclusive a de gênero (PL 1026/1995), como, por exemplo, a diferenciação praticada no uso de elevadores sociais e de serviços (PL 2252/1996) e a que interfere, direta ou indiretamente, no provimento de cargos sujeitos à seleção, sejam eles públicos ou privados (PL 5.452/2001) Além delas, também foi aprovado o apenso PL4.690/2012,  que obrigava o uso dos gêneros masculino e feminino, seja no singular ou no plural, na alusão a cargos, funções e empregos públicos. A preposição rejeitada tratava do estabelecimento de normas de equidade de gênero e raça no serviço público (PL 756/2011). A respeito do tema, o autor da proposta argumentava que impera no Brasil uma histórica desigualdade entre homens e mulheres no que se refere às 



 

91 

condições de trabalho. De acordo com ele, que reiterava a igualdade de todos perante a Lei, garantida constitucionalmente, caberia ao Poder Público garantir igualdade de oportunidade, condições de trabalho e de remuneração a homens e mulheres que ocupassem cargos idênticos e/ou desempenhassem funções também idênticas. Em um primeiro momento, a relatoria do referido projeto de lei coube a uma mulher, que votou pela aprovação da proposta. Em seu parecer, a relatora corrobororou a justificativa do proponente e acrescentou que a garantia constitucional de igualdade costumava sofrer 
violações na vida cotidiana, sobretudo contra “os que se encontram em situação de maior 

vulnerabilidade social em função do gênero, orientação sexual, raça e etnia” (PL 756,2011, p. 1). Ademais, a parlamentar expôs que: Hoje há quase uma paridade entre o número de homens e mulheres nos quadros de servidores públicos. Por outro lado, pesquisas recentes demonstram que o acesso a cargos de direção nos órgãos públicos ainda é extremamente desigual. É muito maior o número de homens nos cargos mais altos da administração (PL 756/2011, p. 3)  Contudo, depois de apensado ao Projeto de Lei em questão, o PL 4.690/2012, já mencionado, foi designado novo relator. Desta vez, um homem evangélico. Este, por sua vez, 
emitiu parecer favorável à rejeição da proposta, argumentando que a mesma apresentava “vício 

notório de inconstitucionalidade” (p.2), pois “ofende o princípio da separação dos Poderes previsto no art. 2º da Carta Magna, na medida em que dá ordem ao Poder Executivo para realizar 
competência que lhe é própria” (PL 756/2011, p. 2). Por fim, acrescentou que o único critério a ser observado no caso de seleção pública profissional deveria ser a qualificação para o cargo ou função. Uma audiência destinada a debater a questão do aborto foi requerida pelo deputado evangélico João Campos (PSDB – GO) e realizada no dia 4 de dezembro de 2013. Como debatedores, foram convidados uma representante do Ministério da Saúde e o Coordenador da Comissão Diocesana em Defesa da Vida e do Movimento Legislação e Vida, da Diocese de Taubaté (SP). A exposição da representante ministerial foi essencialmente técnica. Ela esclareceu que o Ministério da Saúde é órgão subordinado ao Poder Executivo e tem, dentre suas funções, a função de elaborar políticas públicas de atenção à saúde de populações vulneráveis, como as mulheres vítimas de violência, seja doméstica ou sexual. A servidora frisou que tais políticas estão definidas na Constituição Federal – que estabeleceu o Estado democrático de direito – e cumprem com o ordenamento jurídico do país. 
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A expositora fez menção à Lei nº 9.263, que regulamenta a oferta de métodos anticoncepcionais, como laqueadura e vasectomia, e salientou que o Código Penal brasileiro, elaborado em 1940, estabeleceu no seu art. 128 que não se pune o aborto em caso de: não haver outra forma de salvar a vida da gestante; a gravidez resultar de estupro (desde que haja consentimento da gestante ou seu responsável legal). Além disso, relembrou que o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu pelo direito à interrupção de gestação de fetos anencéfalos (PL nº 1.135-91), A nossa legislação é muito clara, há 73 anos se estabeleceu uma normativa neste País em relação a essa temática desta Comissão [o aborto], e o Ministério da Saúde cumpre o que está estabelecido pela nossa legislação [...] Não legislamos, cumprimos aquilo que está na legislação (AUDIÊNCIA PÚBLICA, 2164/13, CDHM, 2013).  Por fim, a expositora reiterou que, conforme constitucionalmente previsto, busca-se assegurar à mulher o direito de decidir qual o melhor momento para se ter um filho. Da mesma forma, afirmou a preocupação com o cumprimento da Lei do Planejamento Familiar e com a atenção à saúde sexual e reprodutiva de homens e mulheres. Em outras palavras, sintetizou que tratava-se de esforços para prevenir gravidezes indesejadas. Em suma, a partir de uma fala baseada em dados estatísticos, a representante do Ministério da Saúde informou que, no que concerne à temática do aborto, o órgão atua por meio de um conjunto de medidas baseadas em experiências e evidências científicas e em acordo com o que preconizam a legislação e o ordenamento jurídico do Brasil. Diferentemente, o expositor que representava uma diocese da Igreja Católica, misturou em sua exposição dados empíricos, preceitos religiosos, elementos de apelo emocional, ataques a partidos e ao governo vigente na época, além de organizações internacionais, para caracterizar 
o aborto como um crime que “mata a criança no ventre materno e provoca danos à saúde da mulher, ao corpo e à alma da mulher, pois os efeitos pós-abortos são causas muitas vezes de 
depressão, de angústia, de graves problemas psíquicos e até mesmo suicídio”. Ele iniciou sua fala dizendo-se porta-voz do povo brasileiro, do qual 86% mostraram-
se contra o aborto, segundo pesquisa de opinião realizada à época, e salientou que “a esmagadora maioria dos Deputados, em consonância com o pensamento e o sentimento do povo brasileiro, decidiu pela vida”; ou seja a favor do [...] “primeiro e principal de todos os direitos 
humanos”. Em seguida, afirmou que o aborto era um crime que vitimava os seres humanos mais indefesos e que requeriam a maior proteção e saudou o requerente da CPI do aborto, Deputado João Campos (PSDB – GO), a quem chamou de “árduo guerreiro pela vida e em defesa da 
família” 
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O representante católico desqualificou como falaciosos os discursos pró-aborto, os quais abririam brecha para a legalização paulatina da prática e acusou de haver a imposição de uma 
agenda sobre o tema por parte de “grupos financiados por fundações internacionais que servem-
se do Estado para os seus fins, influem na estruturação das leis de um país”. Tal cenário configurava para ele, “[...] a pior forma de todas as violências, que é a da manipulação” O convidado criticou uma suposta inversão promovida pela legalização do aborto, a qual tutelaria o desejo da mãe de assassinar o filho em detrimento do direito à vida deste, criando, assim, categorias de seres humanos com e sem o direito de viver. Ademais, alegou que tratar o aborto como questão de saúde pública era, na verdade, uma estratégia de marketing daqueles favoráveis à sua legalização. A partir de então, teceu críticas e acusações aos grupos favoráveis ao aborto, os quais conquistariam a mídia e os universitários graças a propagandas mentirosas; ao Governo Federal, que promoveria tal agenda ao favorecer a ideologia de gênero e a cultura da morte; ao Supremo Tribunal Federal, praticante de um suposto ativismo judicial que facilitaria a atuação dos grupos pró-aborto; ao Partido dos Trabalhadores (PT), segundo ele, “o partido político mais 

comprometido com essa agenda”, inclusive punindo dois Deputados Federais da própria sigla que atuavam contra o aborto; e às ligas, nas palavras dele, falsamente católicas, que defendiam o direito da mulher de decidir sobre sua gravidez. Segundo ele, na lógica perversa de legalização do aborto e de aceitação do aborto como direito humano, a vida que requereria mais acolhimento, amor e cuidado acabaria reputada inútil, ou considerada como um peso insuportável. Nesse contexto, ter-se-ia criado um novo 
totalitarismo e revolução cultural de onde emergiram os “novos direitos humanos” para 

justificar essa “conjura contra a vida”; e os “direitos sexuais e reprodutivos”, para que a aceitação do aborto como direito humano e outras formas de comportamento pudessem encontrar menos resistência, graças ao relativismo cultural e moral fomentado por tais forças nos meios de comunicação, acadêmicos, e até nas igrejas cristãs. Por fim, o expositor acusou de ser também falacioso o discurso segundo o qual a legalização do aborto favoreceria as mulheres mais pobres, uma vez que a realidade mostraria, pelo contrário, o que parecia caracterizar uma forma de eugenia. Nesse sentido, citou um crescente movimento norte-americano de revisão da legalização do aborto, da eutanásia, do 
casamento entre homossexuais e de tudo que promoveria “destruição da família”, e chegou a alegar que a baixa fecundidade, resultante da legalização do aborto, redundaria na crise do sistema previdenciário brasileiro, tal qual ocorre na Europa. 
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“Lembrando o que o próprio Jesus disse: ‘Vim para que todos tenham vida, e a tenham 
em abundância’”, finalizou. Depois da exposição dos dois convidados, abriu-se um debate que contou com a participação do Presidente da CDHM, Dep. Federal Pastor Marco Feliciano (PSC – SP), do requerente da Audiência Pública em questão, Dep. Federal. João Campos (PSDB – GO), ambos evangélicos neopentecostais, além de outros seis deputados, dos quais quatro pertenciam à mesma denominação religiosa. O presidente da Comissão agradeceu a presença da representante do Ministério da 
Saúde, “graças a Deus” e lamentou o fato de o órgão não se ter feito presente nas cinco audiências públicas promovidas pela CDHM em dois anos. Ficou notória a diferença de tratamento dispensado por ele aos dois expositores. Ao convidado que, assim como ele, era contra o aborto, declarou que jamais o interromperia, mesmo que sua fala ultrapassasse os 20 minutos previstos para a exposição. Já à representante do MS, que defendia os casos de aborto legais e os métodos contraceptivos, limitou-se a agradecer com um “muito obrigado!”.  Da mesma forma, elogiou todos os deputados evangélicos ou contrários ao aborto que participaram do debate: parabenizou à sua Primeira Vice-Presidente, também evangélica, pela intervenção que fez ao longo do evento; elogiou por ser sempre transparente Bolsonaro, que na qualidade de capitão, era o responsável pelas atividades de cunho religioso realizadas durante 
a gestão, e saudou a Deputada Keiko Otta afirmando que “ com sua paixão pela vida, contagia 
o ambiente”. Ao encerrar a sessão em questão, o Presidente, contrapondo-se à legalização do aborto de anencéfalos, contou a história de vida de uma criança batizada com o nome de Vitória de Cristo, que sobreviveu por três anos, apesar da anencefalia e relativizou o argumento de amparo legislativo utilizado pela representante do Ministério da Saúde em sua exposição sobre casos legais de aborto. Segundo ele, nem sempre as leis são feitas pelos legisladores de direito, uma vez que, em muitos casos, ocorreria usurpação de poderes. Feliciano ainda acusou a Câmara Federal de manipular dados, que contradiziam as estatísticas do próprio MS, no site da Casa, para legitimar as iniciativas tomadas em favor do aborto. Autor do requerimento da Audiência Pública que ora analisamos, o deputado João Campos (PSDB – GO), que também requereu a abertura da CPI do Aborto, iniciou sua explanação contando sua própria história de vida e disse ser filho de mãe pobre e de pouca instrução formal, que não só tentou realizar autoabortos como possuía uma clínica clandestina na qual realizava abortos, seja como forma de renda, seja por acreditar que estava ajudando àquelas gestantes contrariadas. Em seguida, afirmou que existia uma apologia grotesca ao 
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aborto no Congresso Nacional e citou a tramitação projetos contra o aborto cuja autoria é da bancada cristã da Câmara. O discurso do requerente foi permeado de apelo moral, religioso e emocional, com uso 
de expressões como “a criança é uma vida, independentemente de como ela tenha sido gerada”, 

“a vida não tem preço”, pois “é um dom divino”, “quem dá a vida é Deus; quem tira a vida é 

Deus”; além do questionamento: “sabemos a dor de uma mãe. Mas que culpa tem a vida que 

dentro dela está sendo gerada?”. A linha argumentativa sustentada por Campos centralizou-se na tese de que a Câmara Federal serve como uma amostragem da sociedade brasileira e, tal como esta, derrotou em votação todos os projetos pró-aborto desde 2008, por unanimidade ou ampla vantagem. Assim, reiterou o compromisso com a defesa da “família natural, tradicional”, bem como da liberdade religiosa e do Estado Laico. O parlamentar acusou a então Presidente da República, Dilma Rousseff (PT – RS) de mentir durante a campanha eleitora de 2010 ao afirmar ser pessoalmente contra o aborto e garantir que sua gestão não apoiaria iniciativas que visassem à legalização do aborto. Segundo ele, contudo, o governo petista vinha desenvolvendo várias ações pró-aborto, comprometido que estava com aquela pauta. A esse respeito, ressaltou a necessidade de todo candidato à Presidência da República posicionar-se publicamente acerca do tema do aborto. A respeito da CPI do aborto, esclareceu que ela objetivava apurar a quem interessava e quem financiava as ações pela legalização do aborto e negou que, conforme apregoava a corrente contrária, a CPI pretendesse investigar quem eram as mulheres que se submetiam ao aborto.  Por fim, criticou a postura, que considerou radical e intolerante, dos segmentos favoráveis ao aborto, os quais teriam a conivência de uma mídia cuja cobertura dos fatos era parcial e panfletária. Igualmente, invalidou o argumento de que o aborto seria uma questão de saúde pública. Para ele, tratava-se, sim, de uma questão de consciência, visto que gravidez não 
era doença. “Parece que existe uma força invisível que luta para macular a imagem do que é 
vida diante da sociedade” – ponderou. Primeira Vice-Presidente da CDHM, a Deputada Antônia Lúcia classificou a explanação da representante do Ministério da Saúde como “teórica e pálida”, chamou a 

legalização do aborto de “proposta indecorosa e covarde” que vinha sendo implantada de maneira sorrateira, cobrou do Governo Federal medidas educacionais de prevenção do estupro e da gravidez não planejada e defendeu que aqueles que lutavam pela vida eram verdadeiros porta-vozes das crianças e fetos, os quais não podiam falar  nem pedir socorro, e das mães que por ignorância e falta de oportunidade optavam pelo aborto. 
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A deputada também atacou o Partido dos Trabalhadores por suas iniciativas em prol da legalização do aborto e fez apelos emocionais ao afirmar que não caberia às autoridades de um 
país permitir ou não “que uma criança, um feto venha nos dar o ar da sua graça e um sorriso feliz, que é o que nós temos presenciado, apesar de tanta pobreza neste País. Ainda se olha para uma criança e se vê que, independentemente da cor, raça, classe social, ela tem um sorriso para 
te dar, e isso nós precisamos respeitar” Já o Deputado evangélico Marcos Rogério demonstrou parcialidade já no início de sua 
fala. Classificou como “extraordinária” a explanação do representante da Diocese católica e se limitou a dizer que também houve a participação de uma representante do Ministério da Saúde. De acordo com ele, haveria uma tentativa de burlar o legislativo tirando do aborto a natureza de crime e dando-lhe o teor de questão de saúde pública. Como exemplo, citou um futuro novo Código Penal que prevê a vontade da gestante como critério para permitir a interrupção de uma gestação que tenha até 12 semanas, desde que a mãe não apresente condições físicas ou psicológicas para manter a gravidez. O parlamentar posicionou-se contrariamente ao dispositivo legal defendendo que, 
conforme princípio constitucional “O Estado não pode dispor da vida de ninguém”. Ainda, criticou a legislação do país, que proíbe a pena de morte para criminosos, mas concede licença 
para matar inocentes no caso do aborto. Conforme ele, “aqui não se trata de uma questão de fundo religioso, filosófico. Aqui se trata do bem mais valioso que há: a vida. Nada se compara à vida. E a Constituição colocou a salvo como um direito inviolável. A criança tem o direito de 
nascer, crescer e ser feliz, e ninguém tem o direito de tirar a vida dela”. Assim como seus colegas, Marcos Rogério criticou a exposição da representante do Ministério da Saúde, considerando-a conservadora, pouco clara e, sobretudo, contraditória. 
Afinal, “quem busca saúde, [...] busca vida, não busca a morte”. Por fim, declarou que, como representantes do povo, os deputados continuariam gritando pela vida e contra a morte, em nome dos fetos, que não podiam gritar. Por sua vez, o deputado Roberto de Lucena asseverou que a permissão para o aborto de 
fetos anencéfalos abriria precedentes para o “descarte” de outros, com deficiência física ou Síndrome de Down, por exemplo. Já o deputado Walter Tosta lembrou que, em nenhum momento, a representante do MS falou sobre a garantia do direito à vida. De sua parte, a deputada Liliam Sá denunciou a existência de laboratórios farmacêuticos que financiavam campanhas pela legalização do aborto a fim de comercializar drogas abortivas 
e de sítios da internet que ensinavam a como fazer um aborto. Dizendo gostar de “glorificar 

Deus em tudo o que eu faço”, citou uma passagem bíblica que defende o início da vida na 
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concepção e mencionou que também o judaísmo pregava o mesmo, considerando a vida um 
presente de Deus. A parlamentar defendeu que era preciso “orientar os nossos jovens quanto ao fato de que sexo antes do casamento pode resultar em crianças indesejáveis”, pregou políticas preventivas de gravidez prematura, reconheceu o direito da mulher sobre o próprio corpo, mas fez a ressalva de que um aborto poderia ter impedido a existência de pessoas que mudaram o mundo, tais como Gandhi e Martin Luther King.  O deputado Arolde de Oliveira também disse concordar que a mulher tinha direitos sobre o próprio corpo, mas ressalvou que um bebê no útero é uma segunda vida, outro corpo. Finalmente, falaram os deputados católicos Jair Bolsonaro e Keiko Otta. Militar, o primeiro fez críticas ao Governo Federal, a quem acusou de desmoralizar as Forças Armadas. e tangenciou a temática do aborto ao criticar homossexuais e o passado militante da Presidente Dilma Rousseff, inclusive com uso de termos indecorosos. Já a última disse acreditar que cada ser humano vinha ao mundo com uma missão grandiosa e citou casos de supostos milagres, nos quais a ciência fora contrariada inexplicavelmente. Tratava-se dos episódios em que fetos 
gemelares “chutaram para fora” um tumor alojado no útero da mãe, a quem o médico recomendara a interrupção da gestação, e do feto que chorara durante um exame de ultrassonografia, porque sentia dor da mãe, sistematicamente agredida pelo marido. A deputada encerrou sua fala afirmando que seu mandato só fazia sentido se fosse para lutar pela vida. Na fase final do evento, destinada a dirimir dúvidas dos presentes, o representante diocesano lembrou que a Alemanha nazista também fazia uso do discurso técnico e do argumento do cumprimento legal para cometer crimes bárbaros e disse temer que acontecesse o mesmo no Brasil em relação ao aborto. E, lá na frente, depois que o Governo passar, depois que este tempo passar, no futuro {...} essas pessoas poderão ter um julgamento muito severo da história pelas omissões e pela conivência com isso (CDHM, 2013).  Além disso, afirmou que é dever do Estado oferecer à gestante vítima de estupro 
alternativas que não “a falsa solução” do aborto; reiterou que não considerava a questão como de saúde pública; e condenou a tutela do Poder Público a essa forma de crime. Em seguida, fez agradecimentos a alguns padres, pastores evangélicos e associações católicas. Por seu turno, a representante do Ministério Público limitou-se a responder aos questionamentos feitos pelos presentes e esclareceu que, contrariamente ao que fora afirmado em plenário, a lei que permite o aborto em caso e estupro respeita tanto a cláusula de objeção de consciência médica quanto a confessionalidade de hospitais que não aceitem fazer o procedimento em virtude de crença religiosa. A profissional reiterou ser dever dos profissionais 
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de saúde orientar sobre as possibilidades e etapas de uma interrupção gestacional, mas frisou que a decisão sobre adotá-la ou não caberia única e exclusivamente à gestante; explicou que a citada existência de interesses econômicos de laboratórios farmacêuticos e de sítios clandestinos que ensinavam a como fazer um aborto era  da competência da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa) e finalizou garantindo que  “O que lhe cabe o Ministério da 
Saúde está fazendo, do ponto de vista da legislação que está estabelecida” e ponderando que  

“se as leis estão ou não de acordo, isso é outra questão que esta Casa vai levar à sociedade, vai 

levar ao povo brasileiro”.  4.6.4 INFERÊNCIAS POSSÍVEIS  Segundo Dantas, Os deputados evangélicos, sobretudo os mais experientes no exercício do mandato parlamentar, começam a substituir o discurso excessivamente religioso, que caracterizava os congressistas de outra, por um discurso mais adequado ao universo legislativo. Em seus pronunciamentos e declarações, utilizam argumentações políticas e demonstram uma maior preocupação com questões de natureza social. Contudo, na prática legislativa, a maioria dos integrantes da frente [Parlamentar Evangélica] não parece empenhada em atender às demandas sociais do país, atendendo-se às pautas religiosas e morais. Logo, as assertivas jurídicos-sociais dos parlamentares evangélicos nada mais são do que meras ideologias, que servem apenas para esconder o caráter religioso e corporativa de suas ações (DANTAS, 2011, p. 167). A citação corrobora a inferência de que as argumentações de fundo jurídico, em especial a alegação de inconstitucionalidade, são meros artifícios utilizados pelos parlamentares em questão para escamotear motivações religiosas, ideológicas, de classe ou pessoais, que mascaram a parcialidade e o preconceito dando-lhes uma roupagem de legitimidade legal e preocupação com o bem comum. No entanto, o emprego de tal estratagema mostrou-se mais frequente e sutil no que se refere aos temas dos afrodescendentes e da diversidade sexual. Já no caso do aborto, entende-se que a esfera da moral e da religião se sobrepôs ao discurso técnico-político ao evidenciar o uso de elementos eminentemente emocionais e referências explícitas a Deus e a passagens bíblicas. Sobre a força o apelo emocional, aliás, Gaarder et. al,  2006 já ressaltavam ser ele uma marca distintiva dos neopentecostais conservada desde o pentecostalismo clássico.   
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4.6.5 CONCLUSÃO DA CATEGORIA  Após a análise do corpus empírico, conclui-se que a presente categoria foi a que a permitiu evidenciar uma influência mais acentuada e explícita dos valores e práticas da religião evangélica neopentecostal. O material analisado mostrou que o discurso religioso se fez presente, em diferentes graus, durante toda a condução das proposições e ações examinadas, interferindo diretamente no resultado final da tramitação das mesmas e, consequentemente, no trabalho legislativo dos parlamentares envolvidos.  4.6.6 BREVE CONCLUSÃO DA ANÁLISE EMPÍRICA  Após investigar e inferir sobre o corpus empírico enquadrado nas quatro categorias acima, conclui-se que, no período de 2013 e 2014, a CDHM, então sob a presidência do Deputado Federal Pastor Marco Feliciano (PSC – SP) teve uma gestão fortemente marcada pela presença dos valores neopentecostais e outros alheios ao interesse público e à livre atividade político-parlamentar graças a atuação de deputados integrantes da FPE que também era membros da Comissão à época. Dessa forma, a defesa pelos direitos das minorias, que deveria ser o papel primordial da CDHM, foi preterida em favor dos interesses e convicções religiosas e morais de seus componentes. Como resultado, a interferência da religião na política prejudicou não só a democracia como relativizou, na prática, a laicidade do Estado brasileiro, constitucionalmente garantida.   



 

100 

  



 

101 

CAPÍTULO 5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS  Realizada a análise empírica dos dados constantes nos relatórios anuais de atividades da CDHM, datados de março de 2012 a fevereiro de 2015, em especial no que tange ao período de março de 2013 a fevereiro de 2014, quando a referida Comissão foi presidida pelo Deputado Federal Pastor Marco Feliciano (PSC – SP), também missionário da Catedral do Avivamento, igreja neopentecostal ligada à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, é possível responder afirmativamente a questão central que motivou a presente pesquisa. Os estudo teórico-empírico que buscou evidenciar se a política nacional brasileira está sendo influenciada pela religião, em especial pelas denominações religiosas neopentecostais popularmente conhecidas como religiões evangélicas conclui que sim e que o período concernente aos anos de 2013 e 2014 serve como evidência desse fenômeno em pelo menos duas vias distintas. Primeiramente, a gestão da CDHM sob presidência do Deputado Federal Pastor Marco Feliciano (PSC-SP) atestou o protagonismo das questões e valores próprios das religiões evangélicas neopentecostais no que se refere tanto às temáticas que foram privilegiadas pelos trabalhos legislativo e deliberativo da Comissão, quanto ao tratamento dado a elas quando iam ao encontro ou contrariavam os interesses daquela comunidade religiosa. Como exemplos, é possível citar o aumento na apreciação de pautas sobre questões de ordem moral e religiosa e acerca da diversidade sexual. Já, em outro sentido, a mitigação da temática da Ditadura Militar, a qual se mostrou bastante presente nas propostas e ações da pasta nas gestões imediatamente anterior e posterior. Em seguida, nas eleições de 2014 foi possível observar a força dos fiéis evangélicos enquanto eleitores e atores decisivos no jogo político nacional. Nesse caso, a interferência da religião na política revelou-se operar de dois modos: na eleição de grande número de parlamentares explicitamente ligados a denominações religiosas, especialmente as evangélicas neopentecostais, e na orientação dos planos de governo a fim de contemplarem, sem jamais contrariar, as crenças e valores religiosos do eleitorado. Serve de exemplo, aqui, o caso da candidata à Presidência da República Marina Silva (Rede Sustentabilidade), evangélica, que retirou de sua plataforma o apoio dado inicialmente ao casamento civil igualitário e a legalização do aborto em casos previstos após sofrer forte pressão de segmentos religiosos. Nesses termos, entende-se que foi confirmada nossa hipótese inicial de que a agenda política e o discurso político brasileiros vêm sofrendo uma contaminação por parte de agendas e de discursos religiosos. Esse fato não sendo natural à linguagem de um Estado de Direito 
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constitucionalmente laico, é todavia menos estranho ao Estado brasileiro enquanto entidade sociológica e cultural. De acordo com o que apresentamos nesta pesquisa, essa naturalização pode se dever à combinação de múltiplos fatores, como a legitimidade social alcançada no Brasil pelas religiões evangélicas e por seus representantes, bem como a características próprias aos sistemas político, eleitoral e jurídico nacional. No primeiro, a legitimidade social em questão parece em grande parte viabilizada pela presença constante de determinadas denominações religiosas evangélicas, sobretudo neopentecostais, nos meios de comunicação de massa, os quais ocupam ou detêm. No segundo, a facilidade para a criação de partidos, a não obrigatoriedade de compromisso e coerência ideológica entre parlamentar e legenda partidária a que pertence e a possibilidade de inúmeros recursos jurídicos interpostos à tramitação de propostas legislativas indicam configurar um cenário de pulverização e flexibilidade política e legal que colabora para a ocorrência do fenômeno político e social analisado. O protagonismo religioso forjado a partir desses fatores foi observado especialmente na gestão do Deputado Federal Pastor Marco Feliciano (PSC-SP) à frente da CDHM. Naquele período era comum por parte dos parlamentares evangélicos o uso de expedientes para retardar a tramitação ou alterar o nome do relator, por outro preferencialmente também evangélico, das proposições apresentadas e votadas, como os pedidos para alteração de trechos da redação dos projetos.  Constitui caso particularmente interessante o uso relativo e condicional do princípio da constitucionalidade por integrantes da gestão 2013-2014 da CDHM. A análise empírica apontou que, comumente, os parlamentares evangélicos orientavam seus votos a partir do argumento da existência ou falta de constitucionalidade nas proposições sobre as quais deliberavam. Quando a mesma justificativa é, no entanto, usada na proposição ou voto de propostas que contrariem os seus interesses religiosos e pessoais, argumentam que o princípio constitucional nem sempre pode servir de parâmetro e invalidam a legalidade. Para tanto, ressaltam que nem sempre a lei é feito pelos legisladores de fato e de direito e, em casos extremos, lembram que práticas abomináveis como o nazismo eram feitas de acordo com a lei. Da mesma forma, citam a dificuldade de seus opositores em separar o posicionamento pessoal do exercício político, como no caso da Presidente Dilma Roussef quanto ao aborto, mas o fazem em nome de suas crenças religiosas ou evocando Deus. Em conformidade com o seu objetivo central, esta investigação atesta a penetração da religião no campo político, mas não verificou, para tanto, a existência de outras motivações que 
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não a religiosa. De acordo com o corpus analisado e as inferências resultantes dessa análise, a comunidade evangélica, quando investida de poder político, defende pautas essencialmente ligadas aos valores e princípios morais e religiosos. Dessa forma, parecem agir no sentido de pretender ditar os padrões e comportamentos a serem socialmente aceitos, constituindo o que 
Tadvald (2015) definiu como um “primado moral”. Não nos foi possível encontrar, por exemplo, razões de natureza econômica ou política no fenômeno social analisado. Em outra direção, os aspectos econômicos, expressos por exemplo, na Teologia da Prosperidade, na qual as denominações evangélicas neopentecostais ancoram-se não parecem avançar sobre os domínio além da igreja.  Diferentemente, o estudo aponta que os templos e cultos, com seus ritos e normas, funcionam como uma plataforma que converte fiéis em eleitores e de onde podem advir recursos para financiar campanhas políticas, embora essa não tenha sido uma evidência observada.  Nesses termos, parece-nos mais correto afirmar que, com base na análise empírica, conclui-se que a legitimidade social alcançada pela religião evangélica, principalmente neopentecostal, normalmente conta com o apoio midiático e econômico e visa um projeto de poder comprometido com a disseminação de valores morais e religiosos. No todo, a presente pesquisa aponta para a existência no Brasil de uma laicidade que, apesar de garantida constitucionalmente, nunca é plenamente respeitada e exercida de fato. Há assim um risco permanente para o Estado laico brasileiro, muito em função da contaminação da atividade política por discursos, práticas e valores próprios do campo religioso. Uma breve análise das eleições de 2014 no Brasil, a exemplo de 2010, marcam um crescimento significativo de parlamentares declarados evangélicos na disputa eleitoral.  Conforme um levantamento realizado pelo jornal O Estado de São Paulo, foram 226 os candidatos que usaram em seus nomes de campanha referências religiosas como “Pastor, Bispo 

e Missionário”, títulos estes atribuídos ao Protestantismo.  Já em 2014, este número chegou a 328 candidatos, assinalando um crescimento de 45% em relação à disputa eleitoral anterior. Este percentual significativo do universo de candidatos representantes evangélicos estava dividido por quase todas as 35 siglas partidárias brasileiras, porém, sua maioria concentrava-se no Partido Social Cristão (PSC), do qual faz parte o deputado Federal Pastor Marco Feliciano e também do candidato a Presidente à época, Pastor Everaldo. Segundo o presidente do Conselho de Pastores do Brasil, Pastor Silas Malafaia, esta distribuição de candidatos por diversas siglas partidárias tem por objetivo evitar que 
determinado partido político seja marcado como o “partido da Igreja”. 
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O aumento em questão acabou também por refletir no crescimento da chamada Bancada Evangélica no Congresso Nacional. Segundo o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (DIAP), em 2010, do total de 226 candidatos postulantes, foram eleitos 73 destes, sendo 70 Deputados Federais e três Senadores. Na eleição de 2014, este número passou para 80 Deputados Federais. O aumento de 14% no número de evangélicos eleitos para Frente Parlamentar Evangélica, ficou abaixo do esperado pelos líderes religiosos, que esperavam crescer 30% no Congresso.  Ainda assim, o índice pode ser considerado expressivo, haja vista que representa o maior número de parlamentares evangélicos já registrado na história do país.  Especificamente quanto aos candidatos à Presidência da República naquele ano, eles eram apenas três de um total de onze: o estreante Pastor Everaldo, do PSC, do qual era também presidente nacional; José Maria Eymael (PSDC), em sua quarta tentativa de ocupar o cargo máximo da política nacional; e Marina Silva (Rede Sustentabilidade), concorrendo ao cargo pela segunda vez, na ocasião assumiu a titularidade da chapa após a morte trágica de Eduardo Campos (PSB), de quem seria vice, que perdera a vida em um acidente aéreo há dois meses do pleito. Quinto colocado na disputa presidencial, com 0,75% dos votos válidos, o candidato do PSC apresentou um programa de governo baseado nos valores familiares, cujo objetivo era 
“defender os princípios cristãos e a valorização da família” (EBC, 2014)42 Dentre suas propostas, estavam: a luta contra o aborto, a redução da maioridade penal, uma economia livre a partir do empreendedorismo individual; e o combate à criminalidade e ao tráfico de drogas, além de outras ações em defesa da dignidade humana.  O elegível também propunha a facilitação do processo de abertura de escolas; a ênfase no ensino profissionalizante; a redução da intervenção estatal; e o fim do voto obrigatório.   O mesmo teor moral e religioso esteve presente no plano de governo do candidato do PSDC, que alcançou apenas a antepenúltima colocação, com 0,06% do total de votos válidos. Eymael propunha o cumprimento integral e incondicional da Constituição Federal, o resgate e a proteção dos valores éticos e da família e, o desenvolvimento da polí tica nacional de segurança, Para tanto, defendia a criação dos Ministérios da Família e da Segurança Pública, apesar de pregar a necessidade de se reduzir o número de pastas do governo federal, para desonerar a máquina pública (EBC, 201443).                                                            42 http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2014-07/pastor-everaldo-tem-programa-de-governo-baseado-na-familia-e-contra-o 43 http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2014-09/entrevista-eymael-defende-estado-necessario-para-moralizar-poder-publico 

http://divulgacand2014.tse.jus.br/divulga-cand-2014/proposta/eleicao/2014/idEleicao/143/UE/BR/candidato/280000000065/idarquivo/128?x=1405276994000280000000065
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Diferentemente, Marina Silva manteve um discurso mais sóbrio e neutro quanto à religião, tanto em seu plano de governo quanto em sua propaganda eleitoral. A postura foi a mesma adotada no pleito anterior em 2010, quando a campanha da candidata investiu no valor da seriedade, apresentando-a como detentora de conhecimento especializado, sobretudo nas questões econômicas e ambientais, e intenções nobres (Czizewski, 2010).  No que tange estritamente ao seu plano de governo de 2014, a candidata não fazia menção a valores morais e religiosos e apresentava propostas consistentes, como a priorização do ensino integral na educação básica; a valorização salarial dos professores; a criação de um novo modelo de repasse de recursos da União que garantisse mais verbas e maior autonomia aos estados e municípios; revisão das formas e critérios para concessão de aposentadoria; federalização da segurança pública; e o aprimoramento das políticas de Direitos Humanos; dentre outras propostas para às áreas de habitação, moradia, mobilidade urbana e geração de energia. Chamavam atenção às propostas tocantes aos temas do aborto e a homossexualidade. Pelo documento, Marina Silva se comprometia a consolidar a oferta dos serviços de interrupção gestacional, nos casos previstos por lei, na rede de saúde  pública; a aprovar projetos já em tramitação em favor casamento civil igualitário (entre pessoas do mesmo sexo), tornando um direito constitucional e civil; e a facilitar os processos de adoção de crianças por casais homoafetivos.  Em síntese às propostas voltadas à comunidade LGBT (lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais pretendiam: olhar com respeito às demandas de grupos minoritários e de grupos discriminados. A população LGBT (lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais) encontra-se no rol dos que carecem de políticas públicas específicas. O direito de expressar sentimentos e vivenciar a sexualidade deve ser garantido a todos. As demandas da população LGBT já estão nas agendas internacionais. No Brasil, no entanto, precisamos superar o fundamentalismo incrustrado no Legislativo e nos diversos aparelhos estatais, que condenam o processo de reconhecimento dos direitos LGBT e interferem nele (G1, 201444).  Além disso, previam a criação e distribuição de material didático para combater o preconceito e homofobia e informar sobre diversidade sexual e novos modelos familiares. Esse compromisso fazia parte de outro, ainda mais amplo, assumido pela candidata da Rede Sustentabilidade, a saber: manter o plano de governo do PSB, sigla que a promoveu de                                                            44 http://g1.globo.com/politica/eleicoes/2014/noticia/2014/08/veja-os-principais-pontos-do-programa-de-governo-de-marina-silva.html 
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candidata a vice para postulante ao cargo de Presidente da República após a morte repentina do então titular Eduardo Campos, daquele partido. Esse acordo foi rompido, porém, pela nova candidata a presidente um dia após a divulgação do documento. Alegando erro de revisão, a equipe de Marina Silva emitiu uma nota à imprensa na qual informava a retirada do trecho sobre o apoio à legalização do casamento civil igualitário e ao combate à criminalização da homofobia. Sob o argumento de que o texto inicialmente divulgado “infelizmente, não retrata com fidelidade os resultados do processo de discussão sobre o tema durante as etapas de formulação do 
plano de governo" [...] e “não contempla a mediação entre os diversos pensamentos que se dispuseram a contribuir para sua formulação e os posicionamentos de Eduardo Campos e Marina 
Silva a respeito da definição de políticas para a população LGBT”, o trecho foi modificado, passando a vigorar com a seguinte redação: "Garantir os direitos oriundos da união civil entre pessoas do mesmo sexo". A mudança foi justificada pelo comitê de campanha da Rede Sustentabilidade pela dificuldade da sociedade em lidar com as diferentes visões de mundo. A nota reconhecia, entretanto, que, como uma minoria social, a comunidade LGBT precisava ter seus direitos civis resguardados e reafirmava o compromisso da candidata com a promoção do convívio respeitoso entre pessoas de convicções e condutas distintas. Pessoalmente Marina Silva declarou respeitar a laicidade do Estado e reconhecer a garantia dos direitos civis de todos, mas reiterou que, assim como defendera na campanha presidencial de 2010, a união civil entre pessoas do mesmo sexo contrariava as suas convicções pessoais. Na época, a imprensa desacreditou da ocorrência de erro no processo de revisão do documento e afirmou que a mudança de postura sofreu pressão da Bancada Evangélica e principalmente do Presidente do Conselho de Pastores do Brasil, Pastor Silas Malafaia, que afirmou que os evangélicos têm força para decidir qualquer eleição.  Na prática, houve recuo em relação aos pontos mais polêmicos e rejeitados pelos pastores de denominações evangélicas, nas quais está parte considerável do eleitorado de Marina. A própria candidata pertence à igreja Assembleia de Deus. Logo após a divulgação do programa, na sexta, ao mesmo tempo em que as redes sociais registravam manifestações de apoio da comunidade LGBT, pastores e políticos da bancada evangélica disparavam críticas. Segundo Rivero (2014), o aumento da participação política de líderes e seguidores evangélicos pode ser explicado a partir de três fatores: a crença neopentecostal do protagonismo político como missão; o tom messiânico dos discursos comum a esses candidatos, por meio do qual 
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eles definem seu projeto eleitoral a um desígnio de Deus; e a presença massiva de determinadas igrejas e candidatos-pastores nos meios de comunicação, que pesa na decisão de voto dos eleitores. Ao discorrer sobre a mesma questão, Tadvald (2015) cita uma mudança de postura por parte das religiões evangélicas em relação ao meio político. Segundo ele, até a redemocratização do  país, 
e  5, vigo ava a áxi a segu do a ual c e te ão se ete e  política . A pa ti  da etade da 

década de , o e ta to, o discu so udou pa a o i pe ativo de ue c e te vota e  c e te . Desde então, aumentou a penetração de representantes evangélicos neopentecostais na vida pública, ondem defendem, sobretudo, bandeiras de natureza religiosa e moral.  Segundo o autor, essa transformação de conduta adveio de um desejo de poder por parte dos evangélicos, que foi viabilizada pela participação direta da referida comunidade religiosa na elaboração da Constituição Federal de 1988, porém dissimulada diante da falsa ameaça do desejo da Igreja Católica de transformar o Brasil em um país também católico oficialmente. A investida evangélica na política que começou ali só se intensificou de lá pra cá, beneficiada em partes pela conquista de espaço e até propriedade nos meios de comunicação por diferentes denominações neopentecostais, conforme apresentado no Capítulo 3 desta pesquisa e ratificado por Tadvald (2015). Para as eleições presidenciais de 2018, a tendência aponta crescimento do êxito de candidatos evangélicos a cargos eletivos. O jornal abordou a questão por meio de uma 
reportagem intitulada “Fé evangélica abraça as urnas na América Latina”. A publicação afirma que tal doutrina transformou-se em um ator político decisivo no Brasil e, com isso, fez das igrejas evangélicas verdadeiros palanques políticos. Além disso, informa qu o fenômeno cresceu vertiginosamente e se espalhou rapidamente por toda a América Latina, em países como Colômbia e México. De acordo com o periódico, como consequência, os evangélicos acabam impondo na agenda valores retrógrados e com o risco de fazer retroceder liberdades que, na maioria dos países, mal começavam a ser implementadas. O jornal cita como exemplos o caso do combate à legalização do aborto e d casamento civil igualitário, e o Brasil como melhor exemplo da penetração religiosa, em especial a evangélica, na política. Esse êxito residiria no fato de que os pastores brasileiros orientariam seus fieis a votarem no candidato que defendesse um modelo de família compatível com o modelo de família pregado pela sua igreja. A mesma imprensa que contextualiza o fenômeno sociológico registra provas concretas do poder dos evangélicos na política brasileira.  Presidente do Conselho de Pastores do Brasil, Pastor Silas Malafaia, já declarou em entrevistas a jornais que a bancada evangélica continuará crescendo e ponderou que "Política é poder. Se aumentar em número, aumenta o poder e a 
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influência”. Já o jornal Folha de São Paulo repercutiu o projeto do Senador Magno Malta (PR 

– ES) de eleger um senador evangélico por estado. Conjuntamente, os fatos e postulados acerca do crescimento da mistura entre política e religião no Brasil, expostos nos parágrafos anteriores, ao mesmo tempo, indicam que o fenômeno deve se repetir intensificadamente no pleito de 2018 e atestam a pertinência do que  foi apresentado por este trabalho, especialmente no Capítulo 3 e nas seções 4.4 e 4.5 Fica, assim, manifesta a existência no Brasil do fenômeno político-social de o esbatimento dos limites entre a política e a religião no âmbito da vida pública motivou a realização desta pesquisa. Crescente, ele intensificou-se a partir da gestão do parlamentar evangélico Deputado Federal Marco Feliciano na Comissão de Direitos Humanos e Minorias (CDHM), no período de março de 2013 a fevereiro de 2014, repetiu-se nas eleições gerais daquele ano e mostra tendência de continuidade e crescimento no pleito a ser realizado em 2018. Consequentemente, evidenciam-se com isso também a tendência de risco à laicidade do Estado democrático brasileiro e a pertinência e necessidade de novas pesquisas que se debrucem sobre a problemática da relação entre política e religião no Brasil.   
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ANEXO I Resumo do Plano de Governo Candidata Marina Silva Eleições 2014  Educação e cultura "Nosso governo vai priorizar a educação integral na Educação Básica, tornando-a uma política de Estado. Educação integral requer vontade política e desejo de ensinar, atendendo ao direito de crianças e adolescentes a uma escola digna, justa e significativa em suas vidas. É, portanto, um dever do Estado que deve ser traduzido em uma política pública consistente, factível e propulsora de parâmetros que garantam equidade e qualidade de ensino." Formação dos professores 
“Não à contínua precarização da formação docente e aos baixos salários. Não à falta de condições de trabalho. A valorização do professor como um projeto de futuro, uma utopia de país. Implementar um programa federal para que a União apoie financeiramente estados e municípios a 

fim de que aumentem o piso nacional dos professores em quatro anos.” Combate à discriminação 
“É preciso olhar com respeito às demandas de grupos minoritários e de grupos discriminados. A população LGBT (lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais) encontra-se no rol dos que carecem de políticas públicas específicas. O direito de expressar sentimentos e vivenciar a sexualidade deve ser garantido a todos. As demandas da população LGBT já estão nas agendas internacionais. No Brasil, no entanto, precisamos superar o fundamentalismo incrustrado no Legislativo e nos diversos aparelhos estatais, que condenam o processo de reconhecimento dos direitos LGBT e interferem nele." Casamento gay "Apoiar propostas em defesa do casamento civil igualitário, com vistas à aprovação dos projetos de lei e da emenda constitucional em tramitação, que garantem o direito ao casamento igualitário na Constituição e no Código Civil." Eliminar obstáculos à adoção de crianças por casais homoafetivos." Direitos da população LGBT "É preciso olhar com respeito às demandas de grupos minoritários e de grupos discriminados. A população LGBT (lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais) encontra-se no rol dos que carecem de políticas públicas específicas. O direito de expressar sentimentos e 
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vivenciar a sexualidade deve ser garantido a todos. As demandas da população LGBT já estão nas agendas internacionais. No Brasil, no entanto, precisamos superar o fundamentalismo incrustrado no Legislativo e nos diversos aparelhos estatais, que condenam o processo de reconhecimento dos direitos LGBT e interferem nele." "Incluir o combate ao bullying, à homofobia e ao preconceito no Plano Nacional de Educação, desenvolvendo material didático destinado a conscientizar sobre a diversidade de orientação sexual e às novas formas de família.” Economia "Ampliar o repasse de recursos da União para estados e municípios a partir de transferências de recursos fundo a fundo." "Garantir o aumento imediato de 23,5% para 25,5% nos recursos transferidos aos municípios pelo FPM, propondo condicionalidades como investimento em transporte coletivo e custeio do passe livre." "Propor um novo modelo constitucional de repartição de receitas tributárias a fim de garantir mais recursos e maior autonomia a estados e municípios." "Ajustar legislação e arcabouço infralegal ao novo modelo federativo, favorecendo a colaboração federativa, a coordenação de políticas e a diminuição das sobreposições entre União, estados e municípios." "Estimular a formação de consórcios públicos interfederativos e outras formas de associativismo territorial que sejam socioambientalmente sustentáveis." Saúde "Implementar gradualmente, ao longo de quatro anos, a proposta do projeto de lei de iniciativa popular de vincular 10% da Receita Corrente Bruta da União ao financiamento das ações de saúde." "Consolidar no Sistema Único de Saúde (SUS) os serviços de interrupção da gravidez conforme a legislação em vigor." "Rejeitar qualquer Desvinculação de Receitas da União para assegurar a manutenção das fontes orçamentárias da Seguridade Social." Fator previdenciário "A coligação Unidos pelo Brasil propõe a busca de alternativa ao fator previdenciário que concilie os princípios de justiça – beneficiando quem mais cedo começou a trabalhar, computando tempo suficiente para o custeio do seu benefício, e evitando, ao mesmo tempo, a imprevisibilidade derivada do fator previdenciário, que sofre alteração a cada ano, à medida que se eleva a expectativa de vida da população. Uma formula numérica que elimine o fator negativo, ou seja, a 
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redução do benefício, a partir de certo patamar, parece ser defensável e suficiente para mitigar os efeitos perversos do fator."  Habitação 
“O pacto pela vida começa com uma consistente política habitacional, que combata os guetos de pobreza com moradias sustentáveis, em bairros com infraestrutura.” Mobilidade urbana 
“O transporte público é um direito constitucional, assegurado a todos. Em contraste com o espírito da lei, há um esforço contínuo do governo federal de promover ações para reduzir o preço dos automóveis. O investimento é maciço, na forma de renúncia fiscal, e vem casado com ampla 

facilitação do acesso ao crédito”. "Implantar um programa de forte apoio da União a estados e municípios para que construam, em quatro anos, um total de no mínimo 1 mil quilômetros de vias para veículos leves sobre trilhos (VLTs) e de corredores de ônibus integrados (BRT) em todas as cidades brasileiras com mais de 200 mil habitantes." "Expandir as malhas metroviária e ferroviária de cada uma das regiões metropolitanas em 150 quilômetros ao longo de quatro anos." Controle da inflação: restaurar o compromisso do Banco Central com o centro da meta em um ambiente de autonomia; reconquistar a confiança dos agentes no governo e nos dados por ele apresentados." Segurança pública 
“Para melhorar a segurança pública, vamos fazer com que a União assuma responsabilidades numa Política Nacional de Segurança Pública viabilizando a integração com os demais entes federados e a articulação dos diversos órgãos do sistema entre si e com as 

organizacões da sociedade civil.” Cidadania 
“Aprofundar a participação da sociedade civil organizada e dos movimentos de direitos 

humanos no aprimoramento e na execução da Política Nacional de Direitos Humanos.” 
“Apoiar a formulação, a implementação e a avaliação de políticas e ações sociais para reduzir desigualdades econômicas, sociais e culturais existentes no país, priorizando as 

necessidades dos grupos socialmente vulneráveis.” Energia nuclear 
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"Aperfeiçoar e aumentar a escala dos atuais programas de promoção de energias fotovoltaica e eólica, utilização do hidrogênio em células combustíveis e energia nuclear, fundamentais para que o país se torne um ator relevante nesses setores, que serão vitais para a sociedade do futuro."  Observação: após a divulgação do texto, a campanha de Marina Silva divulgou uma errata do programa de governo em relação ao item energia nuclear. A íntegra da nota é a seguinte: "Lamentavelmente, por erro de revisão, na página 144, do Programa de Governo da Coligação Unidos pelo Brasil, o programa de energia nuclear foi citado como um dos que merecem atenção para aperfeiçoamento e aumento de sua presença na matriz energética do país. Os princípios que vão regular a expansão da produção de energia para o desenvolvimento sustentável do país no governo Marina Silva-Beto Albuquerque são os que estão listados na pág. 65, em especial o item 3 - "realinhamento da política energética para focar nas fontes renováveis e sustentáveis, tanto no setor elétrico como na política de combustíveis, com especial ênfase nas fontes renováveis modernas (solar, eólica, de biomassa, geotermal, das marés, dos biocombustíveis de segunda geração)".] Inflação e autonomia do Banco Central "Controle da inflação: restaurar o compromisso do Banco Central com o centro da meta em um ambiente de autonomia; reconquistar a confiança dos agentes no governo e nos dados por ele apresentados." Sistema carcerário "Aumentar a eficiência dos mecanismos de persecução com foco nos crimes mais graves, reduzindo a demanda de encarceramento massivo." "Promover penas alternativas, incentivar justiça restaurativa para a superação de conflitos e estimular penas de restrição da liberdade como alternativas às penas de privação da liberdade." Passe livre "Adotar o 'passe livre' para estudantes conforme a proposta apresentada na seção 
Mobilidade do Eixo 5 − Novo Urbanismo, Segurança Pública e o Pacto pela Vida. O passe livre para estudantes é um passo para se chegar a políticas mais abrangentes, como o atendimento à demanda por tarifa zero." Estados e municípios "Ampliar o repasse de recursos da União para estados e municípios a partir de transferências de recursos fundo a fundo." Um dia depois de divulgar o programa de governo da candidata, a campanha da presidenciável Marina Silva (PSB) decidiu retirar trecho que manifestava apoio a propostas para 

http://g1.globo.com/politica/eleicoes/2014/noticia/2014/08/veja-os-principais-pontos-do-programa-de-governo-de-marina-silva.html
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legalizar o casamento igualitário no Brasil, que permite a união entre pessoas do mesmo sexo. Além disso, foi eliminada defesa de um projeto em tramitação no Congresso que criminaliza a homofobia. Os dois pontos estavam num capítulo sobre os direitos da comunidade LGBT (lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transsexuais) e foram substituídos pela seguinte redação: "Garantir os direitos oriundos da união civil entre pessoas do mesmo sexo". Em nota divulgada neste sábado (30), a assessoria da campanha informou que o texto inicialmente divulgado, "infelizmente, não retrata com fidelidade os resultados do processo de discussão sobre o tema durante as etapas de formulação do plano de governo" e diz que uma "falha processual na editoração" da versão do programa divulgada na internet e em exemplares impressos permitiu a veiculação de uma redação "que não contempla a mediação entre os diversos pensamentos que se dispuseram a contribuir para sua formulação e os posicionamentos de Eduardo Campos e Marina Silva a respeito da definição de políticas para a população LGBT". No documento divulgado na internet e distribuído à imprensa, constava o seguinte trecho: "Apoiar propostas em defesa do casamento civil igualitário, com vistas à aprovação dos projetos de lei e da emenda constitucional em tramitação, que garantem o direito ao casamento igualitário na Constituição e no Código Civil". Também havia a defesa do PLC 122/2006, que equipara a discriminação contra gays aos crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor. A proposta, proposta em 2006 e atualmente em tramitação no Senado, sofre forte resistência da comunidade evangélica. Segundo informou ao G1 a assessoria da campanha, serão substituídas as páginas e 215 e 216 do programa, que abordam os direitos LGBT e tratam do casamento gay. Atualmente, uma resolução do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), órgão de controle externo das atividades do Judiciário, obriga os cartórios a cumprirem a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), de maio de 2011, de realizar a união estável de casais do mesmo sexo. Além disso, obrigou a conversão da união em casamento e também a realização direta de casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. Porém, não há nenhuma lei no país que regulamente o assunto. De acordo com a nota divulgada neste sábado pela campanha, "a sociedade tem muita dificuldade em lidar com as diferentes visões de mundo, de forma de viver e de escolhas feitas pelas pessoas". A nova versão do programa de governo de Marina Silva diz ainda que os grupos LGBT estão entre as minorias que têm direitos civis que precisam ser respeitados. 
“Apesar desse contratempo indesejável [no programa de governo], tanto no texto com alguns equívocos como no correto, permanece irretocável o compromisso irrestrito com a defesa dos direitos civis dos grupos LGBT e com a promoção de ações que eduquem a população para o 
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convívio respeitoso com a diferença e a capacidade de reconhecer os direitos civis de todos", afirma a nota. Nesta sexta-feira (29), durante o lançamento do programa de governo em São Paulo, Marina Silva foi questionada sobre o apoio a projetos de lei que garantam o direito de casamento entre pessoas do mesmo sexo, Ela disse respeitar e defender o Estado laico e afirmou que, como presidente, terá o compromisso de assegurar direitos civis para "todas as pessoas". 
“O nosso compromisso é que os direitos civis das pessoas sejam respeitadas. Queremos o respeito através do Estado laico tanto para os que creem quanto os que não creem. As pessoas têm sua liberdade individual e essa liberdade individual deve ser respeitada", disse. Em 2010, ano em que disputou pela primeira vez a Presidência, Marina afirmou que, na opinião dela, o casamento é um "sacramento" e que aceitar a união entre pessoas do mesmo sexo iria contra suas convicções religiosas. Apesar disso, na ocasião, se disse a favor da “união de bens” entre homossexuais. Ainda nesta sexta, horas após a divulgação do programa, a campanha de Marina também corrigiu outro trecho que mencionava a energia nuclear como um dos pontos que merecem atenção para o aperfeiçoamento da matriz energética do país.  Nota Leia abaixo a íntegra da nota divulgada neste sábado pela campanha de Marina Silva. NOTA DE ESCLARECIMENTO SOBRE O CAPÍTULO "LGBT", DO PROGRAMA DE GOVERNO DA COLIGAÇÃO UNIDOS PELO BRASIL O texto do capítulo "LGBT", do eixo "Cidadania e Identidades", do Programa de Governo da Coligação Unidos pelo Brasil, que chegou ao conhecimento do público até o momento, infelizmente, não retrata com fidelidade os resultados do processo de discussão sobre o tema durante as etapas de formulação do plano de governo (comentários pela internet sobre as diretrizes do programa, encontros regionais e as dinâmicas de escuta da sociedade civil promovidas pela Coordenação de Programa de Governo e pelos candidatos à Presidência pela Coligação). Em razão de falha processual na editoração, a versão do Programa de Governo divulgada pela internet até então e a que consta em alguns exemplares impressos distribuídos aos veículos de comunicação incorporou uma redação do referido capítulo que não contempla a mediação entre os diversos pensamentos que se dispuseram a contribuir para sua formulação e os posicionamentos de Eduardo Campos e Marina Silva a respeito da definição de políticas para a população LGBT. Convém ressaltar que, apesar desse contratempo indesejável, tanto no texto com alguns equívocos como no correto, permanece irretocável o compromisso irrestrito com a defesa dos 

http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/marina-silva-diz-que-nao-muda-de-discurso-conforme-o-publico.html
http://g1.globo.com/politica/noticia/2014/08/psb-retira-mencao-energia-nuclear-do-programa-de-governo-de-marina.html
http://g1.globo.com/politica/politico/marina-silva.html
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direitos civis dos grupos LGBT e com a promoção de ações que eduquem a população para o convívio respeitoso com a diferença e a capacidade de reconhecer os direitos civis de todos. Os brasileiros e as brasileiras interessados em conhecer as verdadeiras ideias defendidas pelos candidatos da Coligação Unidos pelo Brasil para a Presidência da República, Marina Silva e Beto Albuquerque, já o podem fazer por meio do site marinasilva.org.br ou pelos exemplares impressos que serão distribuídos a partir de hoje. O documento que expressa as reais propostas da chapa para o capítulo "LGBT" também pode ser lido abaixo: LGBT Ainda que tenhamos dificuldade para admitir, vivemos em uma sociedade que tem muita dificuldade de lidar com as diferenças de visão de mundo, de forma de viver e de escolhas feitas em cada área da vida. Essa dificuldade chega a assumir formas agressivas e sem amparo em qualquer princípio que remeta a relações pacíficas, democráticas e fraternas entre as pessoas. Nossa cultura tem traços que refletem interesses de grupos que acumularam poder enquanto os que são considerados minoria não encontram espaços de expressão de seus interesses. A democracia só avança se superar a forma tradicional de supremacia da maioria sobre a minoria e passar a buscar que todos tenham formas dignas de se expressar e ter atendidos seus interesses. Os grupos LGBT estão entre essas minorias que têm direitos civis que precisam ser respeitados, defendidos e reconhecidos, pois a Constituição Federal diz que todos são iguais perante a lei, independentemente de idade, sexo, raça, classe social. Assim como em relação às mulheres, aos idosos e às crianças, algumas políticas públicas precisam ser desenvolvidas para atender a especificidade das populações LGBT. A violência que chega ao assassinato, vitima muitos dos membros dos grupos LGBT. Dados oficiais indicam que, entre 2011 e 2012, os crimes contra esse grupo aumentaram em 11% em nosso país. Outros sofrem tanto preconceito que abandonam a escola e abrem mão de toda a oportunidade que a educação pode dar, o que também, de certa forma, corresponde a uma expressão simbólica de morte.  É preciso desenvolver ações que eduquem a população para o convívio respeitoso com a diferença e a capacidade de reconhecer os direitos civis de todos. Para assegurar direitos e combater a discriminação: 
• Garantir os direitos oriundos da união civil entre pessoas do mesmo sexo: Aprovado no Congresso Nacional o Projeto de Lei da Identidade de Gênero Brasileira – conhecida como a Lei João W. Nery – que regulamenta o direito ao reconhecimento 
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da identidade de gênero das “pessoas trans”, com base no modo como se sentem e veem, dispensar a morosa autorização judicial, os laudos médicos e psicológicos, as cirurgias e as hormonioterapias. 
• Como nos processos de adoção interessa o bem-estar da criança que será adotada, dar tratamento igual aos casais adotantes, com todas as exigências e cuidados iguais para ambas as modalidades de união, homo ou heterossexual. 
• Normatizar e especificar o conceito de homofobia no âmbito da administração pública e criar mecanismos para aferir os crimes de natureza homofóbica. 
• Incluir o combate ao bullying, à homofobia e ao preconceito no Plano Nacional de Educação. 
• Garantir e ampliar  a oferta de tratamentos e serviços de saúde para que atendam as necessidades especiais da população LGBT no SUS. 
• Assegurar que os cursos e oportunidades de educação e capacitação formal considerem  os anseios de formação da população LGBT para garantir ingresso no mercado de trabalho. 
• Considerar as proposições do Plano Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos Humanos LGBT na elaboração de políticas públicas específicas para populações LGBT.  
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ANEXO II 
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ANEXO III   DEPARTAMENTO DE TAQUIGRAFIA, REVISÃO E REDAÇÃO  NÚCLEO DE REDAÇÃO FINAL EM COMISSÕES  TEXTO COM REDAÇÃO FINAL  Versão para registro histórico  Não passível de alteração   COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E MINORIAS EVENTO: Reunião Ordinária e Audiência Pública REUNIÃO Nº: 2164/13 DATA: 04/12/2013 LOCAL: Plenário 9 das Comissões INÍCIO: 14h04min TÉRMINO: 17h52min PÁGINAS: 86  DEPOENTE/CONVIDADO - QUALIFICAÇÃO  HERMES RODRIGUES NERY - Coordenador da Comissão Diocesana em Defesa da Vida da Diocese de Taubaté - SP. THEREZA DE LAMARE FRANCO NETTO - Diretora Substituta do Departamento de Ações Programáticas Estratégicas da Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde.  SUMÁRIO  Deliberação dos itens constantes da pauta e debate sobre o aborto.  OBSERVAÇÕES  Há intervenções fora do microfone, inaudíveis e ininteligíveis. Há palavra ou expressão ininteligível. Há oradores não identificados em breves intervenções. Leitura feita pelo Deputado João Campos não conferida com original.   
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Pastor Marco Feliciano) - Boa tarde a todos.  Havendo número regimental, declaro aberta a 36ª Reunião Ordinária da Comissão de Direitos Humanos e Minorias.  Informo aos Srs. Deputados que haverá audiência pública após o término da deliberação das proposições.  Passamos agora à Ordem do Dia, que foi convocada para deliberação dessas proposições.  Tem sido praxe nas últimas três ou quatro reuniões desta Casa — e já é consenso entre o nosso colegiado — que os requerimentos sejam votados em bloco. Por isso eu indago ao Deputado Marcos Rogério se há alguma objeção a esse procedimento.  O SR. DEPUTADO MARCOS ROGÉRIO - Sem objeção, Sr. Presidente.  O SR. PRESIDENTE (Deputado Pastor Marco Feliciano) - Então, passamos à votação dos requerimentos, em bloco.  O SR. DEPUTADO MARCOS ROGÉRIO - Pela ordem, Sr. Presidente.  E quanto à ata da sessão anterior? Já foi aprovada?  (Intervenção fora do microfone. Inaudível.)  O SR. PRESIDENTE (Deputado Pastor Marco Feliciano) - É a emenda orçamentária. Acabaram de me informar.  O SR. DEPUTADO MARCOS ROGÉRIO - O.k., Presidente.  O SR. PRESIDENTE (Deputado Pastor Marco Feliciano) - Passamos à votação dos requerimentos.  Requerimentos nºs 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135,136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143 e 144, todos de 2013.  São requerimentos apresentados pelos Parlamentares que compõem o colegiado da Comissão de Direitos Humanos e Minorias.  Em discussão os requerimentos. (Pausa.)  Não havendo quem queira discuti-los, em votação. (Pausa.)  Aprovados os requerimentos.  Quero, antes de começarmos a votação dos projetos, dizer que temos cinco projetos e que sobre eles há consenso em nossa Comissão. Será tudo bem rapidinho, porque, na sequência, nós teremos uma linda audiência pública sobre o aborto.  Eu quero dar boas-vindas a todo esse pessoal bonito e ordeiro, que sabe se portar dentro da Casa do Povo. Quero dizer que vocês mandam aqui dentro. Que hoje nós possamos aprender sobre a vida! (Palmas.)  Em outros tempos, nesta Comissão, nós tínhamos um número de pessoas um pouco menor do que este, mas o barulho era tão extremo, e o radicalismo, tão grande, que a gente mal conseguia conduzir a reunião. É bom saber que pessoas de família estão aqui, portando-se deste jeito. Não consigo compreender a intenção de alguns Deputados da Casa de tentar retirar pessoas daqui.  Eu fiquei sabendo que, em uma Comissão paralela, duas pessoas entre vocês foram convidadas a se retirar. Isso é uma vergonha para a Casa. Isso, sim, é cercear a liberdade de expressão. Democracia é a arte do contraditório. Não se pode ter apenas o pensamento de um lado. Todas as pessoas têm que ter a sua objetividade. O que não existe no nosso País é o crime de opinião, graças a Deus.  Então, a liberdade de consciência é a primeira; ela vem antes de qualquer outro tipo de liberdade. Qualquer outra liberdade pode me ser cerceada e eu vivo muito bem sem ela, mas, se me tirarem o direito de expressão e a minha liberdade de consciência, eu não vivo; vegeto. E nós não somos nem animais irracionais nem vegetais; somos seres humanos. Acrescento, por conta deste Deputado, que somos seres humanos à imagem e semelhança do Criador. (Palmas.)  Item 21. Projeto de Lei nº 6.240/13, do Senado Federal, Vital do Rêgo (PLS 245/2011), que “acrescenta o art. 149-A ao Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), para tipificar o crime de desaparecimento forçado de pessoa, e acrescenta o inciso VIII ao art. 1º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, para considerar esse crime hediondo”. Relator: Deputado Jair Bolsonaro. Parecer: pela aprovação, com substitutivo.  O Relator não está presente.  Na ausência do Deputado Jair Bolsonaro, eu nomeio Relator ad hoc o nobre Deputado Marcos Rogério.  O SR. DEPUTADO MARCOS ROGÉRIO - Sr. Presidente, eu estou sendo informado agora em relação a este projeto e gostaria de fazer uma consulta a V.Exa. Há um pedido da Consultoria da Casa e do próprio Ministério Público ao Relator titular da matéria de uma audiência para dialogar sobre parte do projeto. Da minha parte, não há nenhum óbice quanto a fazer a leitura do voto e submetê-lo à apreciação do Plenário. Considerando, entretanto, que o Relator não está aqui — e houve esta conversa com ele —, eu gostaria de indagar a V.Exa. se não seria o caso de nós aguardarmos a posição do Relator, para não sermos deselegantes com ele com relação a esta matéria. 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Pastor Marco Feliciano) - Façamos assim. Eu vou deixar em aberto este projeto até que o Deputado Jair Bolsonaro esteja aqui presente, o que deverá acontecer daqui a pouco.  O SR. DEPUTADO MARCOS ROGÉRIO - Isso. Mantém na pauta. Se ele chegar a tempo, nós votamos o parecer; se ele não chegar, nós o retiramos da pauta e o submetemos a voto na próxima reunião, de maneira mais elegante.  O SR. PRESIDENTE (Deputado Pastor Marco Feliciano) - V.Exa. tem a minha aquiescência.  Item 22. Projeto de Lei nº 5.855/13, do Senado Federal, Cristovam Buarque (PLS 3/2010), que “altera a Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, para assegurar o registro público aos prenomes indígenas”. Relator: Deputado Roberto de Lucena. Parecer: pela aprovação.  Na ausência do Deputado Roberto de Lucena, que ontem conversou comigo e me pediu que nomeássemos um Relator ad hoc, eu indago ao Deputado Marcos Rogério se poderia fazer a leitura do relatório deste projeto, indo já ao seu final.  O SR. DEPUTADO MARCOS ROGÉRIO - O.k., Sr. Presidente.  Trata-se do Projeto de Lei nº 5.855, de 2013, que altera a Lei 6.015, de 31 de dezembro de 1973, para assegurar o registro público aos prenomes indígenas.  Vou direto ao voto, na parte dispositiva deste:  Elencadas as razões, o Relator considera de extrema relevância a aprovação do presente projeto de lei, que permitirá aos índios o registro dos prenomes de seus filhos de acordo com sua cultura e seus costumes.  Por estas razões e outras, o voto do Relator, por mim subscrito, é pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.855, de 2013, Sr. Presidente.  É como voto.  O SR. PRESIDENTE (Deputado Pastor Marco Feliciano) - Em discussão o parecer do nobre Relator. (Pausa.)  Não havendo quem queira discutir, em votação.  Os Deputados que aprovam o parecer do nobre Relator permaneçam como estão. (Pausa.)  Aprovado o parecer do Relator Roberto de Lucena, sendo aqui substituído pelo Relator ad hoc Deputado Marcos Rogério.  Item 23. Projeto de Lei nº 756/11, do Sr. Paulo Pimenta, que “dispõe sobre normas de equidade de gênero e raça, de igualdade das condições de trabalho, de oportunidade e de remuneração no serviço público” (Apensado: PL 4.690/2012). Relator: Deputado Marcos Rogério. Parecer: pela rejeição deste e pela aprovação do PL 4.690/12, apensado.  Concedo a palavra ao Deputado Marcos Rogério, para leitura do seu parecer ou do voto.  O SR. DEPUTADO MARCOS ROGÉRIO - Sr. Presidente, eu farei algumas considerações com relação a este projeto, dada a pertinência da matéria.  O projeto de lei em apreço dispõe sobre normas de equidade de gênero e raça, de igualdade das condições de trabalho, de oportunidades e de remuneração no serviço público.  Contendo 7 artigos, a proposição trata de idêntica remuneração para cargos ou funções iguais, independente do sexo do servidor público; e da igualdade de oportunidades e de trato entre tais servidores. Dispõe ainda sobre o desenvolvimento de políticas por parte da administração pública federal direta e indireta para combater preconceitos e propor medidas para eliminar distorções e consolidar a igualdade de oportunidades ao emprego, aos cargos e à remuneração.  O texto do projeto em tela determina ainda que a apuração de denúncias de violência e assédio sexual ou moral no ambiente de trabalho pelo órgão competente será feita no prazo máximo de 30 dias, a contar da apresentação de denúncia escrita.  Há projetos que foram apensados a esse, como o PL 4.690, de 2012, que “determina a maneira por meio da qual deve ser feita a alusão a cargos, empregos e funções públicas, inclusive os que sejam providos por meio de sufrágio eleitoral ou se revistam 
de natureza política, em documentos expedidos por órgãos e entidades da administração pública federal direta e indireta”, de autoria da nobre Deputada Sandra Rosado. A proposição apensada obriga a referência aos gêneros masculino e feminino na alusão a cargos, empregos e funções públicas, prevendo inclusive o emprego de neologismo para assegurar a flexão de gênero.  Este é o relatório.  Passo agora ao voto, apenas para dar conhecimento do que trata a matéria.  Como determina o art. 32, inciso VIII, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, cumpre a esta Comissão de Direitos Humanos e Minorias pronunciar-se acerca apenas do mérito dos Projetos de Lei nº 756, de 2011 e nº 4.690, de 2012. Contudo, desde já é possível verificar a dificuldade que a proposição terá para suplantar vício notório de inconstitucionalidade formal, atinente à iniciativa de matérias nela constantes. 
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 É que, quando o projeto, por iniciativa parlamentar, utiliza-se de expressões como a “administração pública federal direta 
e indireta garantirá...” (art. 2º); “a administração pública federal direta e indireta desenvolverá políticas públicas...” (art. 4º); “nas políticas a que se refere o caput, serão observados...” (§1º, art. 4º) ofende o princípio da separação dos Poderes previsto no art. 2º da Carta Magna, na medida em que dá ordem ao Poder Executivo para realizar competência que lhe é própria. No entanto, quanto a isso, melhor dirá a CCJC.  No mérito, de fato, o princípio da igualdade é um aspecto central de todo o ordenamento jurídico brasileiro e sua efetivação constitui uma meta a ser buscada em todas as esferas da vida pública e privada. No setor público, a adoção de concurso para preenchimento de cargos contribuiu para o aumento do número de mulheres e negros entre os servidores dos três Poderes da União, dos Estados e dos Municípios. Sabemos, também, que a despeito disso, essa medida não foi suficiente para garantir igual acesso desses segmentos a cargos administrativos mais elevados.  Contudo, é preciso muito cuidado nessa busca de igualdade. Não me parece razoável, sob o ponto de vista do Direito, tal qual se faz para cargos cujo acesso se dá por via de concurso público, objetivar os critérios de ocupação de cargos de mesma maneira no caso daqueles que têm a confiança como essencial ao seu provimento. Salvo melhor juízo, a objetivação dos critérios a serem preenchidos por quem ocupa cargos em comissão deve restringir-se às condições técnicas do ocupante, além do elemento confiança.  (...)  É dizer, em razão do que se propõe, haverá na prática, em certas circunstâncias, a prevalência do gênero sobre a capacidade técnica dos possíveis candidatos à nomeação, o que não se coaduna com a melhor prática administrativa. Esclareça-se, a propósito, em que consiste a confiança inerente à ocupação de cargos ou funções dessa natureza, segundo a melhor doutrina administrativista brasileira. E aqui trago à colação posicionamento de doutrinadores e julgados.  (...)  A despeito de sempre haver uma carga política na escolha, o que deve estar a salvo, por imposição constitucional, é a operatividade que se pretende garantir aos princípios da eficiência, da moralidade e da impessoalidade na administração pública em face das normas ínsitas no caput e no inciso V do art. 37 da Carta Maior.  O mesmo não se pode dizer quanto ao que propõe o Projeto de Lei nº 4.690, de 2012, que, legitimamente, a nosso ver, afirma a condição feminina em face da sociedade brasileira, sem promover qualquer arranhão aos princípios diretores da administração pública.  Assim, em que pese a boa intenção do autor do projeto principal, pelo exposto, voto pela rejeição, no mérito, do Projeto de Lei nº 756, de 2011, e pela aprovação do apenso Projeto de Lei nº 4.690, de 2012, que apenas obriga alusões a cargos, empregos e funções públicas com referência aos gêneros masculino e feminino, inclusive quando utilizados em número plural.  É como voto, Sr. Presidente.  O SR. PRESIDENTE (Deputado Pastor Marco Feliciano) - Em discussão o parecer do nobre Deputado Marcos Rogério. (Pausa.)  Não havendo quem queira discutir, em votação.  Os Deputados que aprovam o parecer do Relator permaneçam como estão. (Pausa.)  Aprovado o parecer do Relator.  Nas próximas semanas nós vamos ter nesta Comissão um embate sobre um tema semelhante a este, as cotas raciais para os participantes concurso público federal. Vai ser um embate terrível.  Item 24. Projeto de Lei nº 5.370/13, da Sra. Sandra Rosado, que “altera os arts. 14, 15, 16, 17 e 18 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, que institui o Código do Processo Civil, e os arts. 155 e 157 do Decreto Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, Código de Processo Penal, e dá outras providências”. Explicação da ementa: Cria mecanismos para prevenir e coibir toda e qualquer discriminação praticada nos procedimentos administrativos ou judiciais perante o Estado. Relator: Deputado Marcos Rogério. Parecer vencedor: Parecer vencedor, Dep. Marcos Rogério, pela rejeição.  O Deputado Marcos Rogério apresentou voto em separado em 19/11/2013.  Concedo a palavra ao nobre Deputado Marcos Rogério, para leitura do parecer vencedor.  O SR. DEPUTADO MARCOS ROGÉRIO - Sr. Presidente, na reunião em que deliberamos sobre o voto da Relatora inicialmente designada, eu apresentei, na forma de voto em separado, o parecer que hoje trago e do qual dou conhecimento a este Plenário. 
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 Apenas para constar, gostaria de fazer menção ao texto que o projeto de lei pretende aprovar. Ele altera artigos do Código de Processo Civil, bem como artigos do Código Penal.  Eu encaminhei requerimento à Mesa solicitando o apensamento desta matéria a matérias desse conteúdo que tramitam no âmbito desta Casa.  Nós estamos hoje votando no Plenário da Casa o novo Código de Processo Civil. Portanto, matéria que propõe modificações no Código de Processo Civil deve ser apensada a essa proposição principal. Todavia, não foi esse o entendimento da Mesa, que devolveu a matéria a este colegiado.  Também o fiz em razão da matéria penal, de igual modo objeto de debate nesta Casa, e, em razão de negativa da Mesa, nós estamos enfrentando esta matéria.  Apenas para fixar aqui o conteúdo sugerido para o art. 15 do CPC:   “Art. 15. É defeso às partes e seus advogados empregar expressões injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao juiz, de ofício ou a requerimento do ofendido, mandar riscá-las, podendo ainda determinar a extração de cópias para fins administrativos, de representações perante a Ordem dos Advogados do Brasil, penais ou civis, inclusive para providências requeridas pelo Ministério Público na qualidade de fiscal da lei.   Parágrafo único. Quando as expressões injuriosas ou discriminatórias forem proferidas em defesa oral, o juiz advertirá o advogado que não as use, sob pena de lhe ser cassada a palavra, sem prejuízo das representações requeridas em audiência em 
decorrência da ofensa praticada”. Segue o projeto: 

“Art. 18. O juiz ou tribunal, de ofício ou a requerimento, condenará o litigante de má-fé a pagar multa processual em montante a ser fixado de acordo com a gravidade da conduta e não superior a vinte por cento do valor da causa e a indenizar a parte contrária 
dos prejuízos que esta sofreu, mais os honorários advocatícios (...)”.  Na parte final, ele faz distinção, Sr. Presidente, com relação à questão de gênero no processo. Isso coloca a questão de gênero como uma hipótese para apenar, para processar, para... Deixe-me localizar aqui, porque eu gostaria de compartilhar com o Plenário:   “Art. 2º. Toda pessoa, independentemente de classe, gênero, sexo, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade, religião, opiniões políticas, condição física, origem nacional ou social, posição econômica, nascimento ou outro atributo social goza de direitos fundamentais, devendo-lhe ser asseguradas todas as oportunidades em igualdade de condições quanto ao exercício do direito de petição, informação ou procedimento administrativo junto aos poderes do Estado, bem como no curso do processo 
judicial”.  E segue:   “Art. 4º. Para os efeitos desta lei, caracteriza discriminação no curso do processo ou de procedimentos administrativos perante os Poderes do Estado toda ação tendente a ofender a dignidade, tendo em consideração elementos de classe, gênero, sexo, raça, etnia, orientação sexual, cultura, nível educacional, idioma, idade, religião, opiniões políticas, condição física, origem nacional ou social, posição econômica, nascimento ou outro 
atributo social de seus partícipes ou partes a qualquer título”.  O texto, do ponto de vista da redação, já seria redundante. Além de o mérito ser algo que promove mais discriminação, mais preconceito, ele, na sua própria redação, usa de uma metodologia da repetição de definições que apontam para o mesmo caminho, para a mesma coisa.  Por essas razões, e considerando o parecer que já apresentei na reunião anterior, Sr. Presidente, eu estou apresentando voto pela rejeição dessas imprecisões e inadequações. Reitero a convicção de que o melhor caminho para análise da matéria em questão vem a ser a sua apreciação em conjunto com outras proposições destinadas à reforma da legislação processual civil e penal, como salientei no requerimento que fiz à Mesa. 
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 Ante o exposto, estou votando pela rejeição do Projeto de Lei nº 5.370, de 2013.  O SR. PRESIDENTE (Deputado Pastor Marco Feliciano) - Parabéns pelo relatório, que é, por si só, bem esclarecedor.  Concedida a palavra ao Deputado Marcos Rogério, passo agora à votação.  Os Deputados que aprovam este projeto permaneçam como estão.  (Intervenção fora do microfone. Ininteligível.)  O SR. PRESIDENTE (Deputado Pastor Marco Feliciano) - O parecer vencedor deste projeto foi discutido na semana anterior.  Em votação.  Os Deputados que aprovam o parecer do Relator vencedor permaneçam como estão. (Pausa.)  Aprovado o parecer do Relator vencedor, que rejeita este projeto.  Item 25: Projeto de Lei nº 5.919/13, do Sr. Dr. Jorge Silva, que “altera a Lei nº 6.001, de 19 de dezembro de 1973”. Explicação da ementa: garante indenização de benfeitorias ao ocupante de boa-fé em terras indígenas. Relator: Deputado Marcos Rogério. Parecer: pela aprovação.  Concedo a palavra ao Deputado Marcos Rogério, para leitura do seu parecer.  O SR. DEPUTADO MARCOS ROGÉRIO - Sr. Presidente, este parecer já foi apresentado na reunião anterior, e houve, na época, uma sinalização de alguns Deputados que queriam contribuir para a matéria, até para trazer conteúdo ao aperfeiçoamento da norma. Entretanto, eu não recebi essas contribuições, não recebi essas ponderações e estou com a disposição de apreciarmos a matéria. Ela passará por outras Comissões, e ainda haverá possibilidade de acrescentar essas sugestões que os Deputados fizeram aqui verbalmente e não encaminharam a este Relator.  Por essas razões, mantenho o meu parecer pela aprovação do projeto.  O SR. PRESIDENTE (Deputado Pastor Marco Feliciano) - Em discussão o parecer do nobre Deputado Marcos Rogério. (Pausa.)  Na ausência dos Deputados que fizeram o seu apelo, mas não apresentaram as suas emendas, e não havendo quem queira discutir, em votação.  Os Deputados que aprovam o parecer do Relator permaneçam como estão. (Pausa.)  Aprovado o parecer do nobre Deputado Relator Marcos Rogério.  Voltaremos ao Item 21 da nossa pauta, porque chegou aqui o nobre Deputado Jair Bolsonaro.  Também quero registrar a presença da Deputada Antônia Lúcia, que é a Vice-Presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias; do Deputado Carlos Alberto, que está sempre conosco; e do Deputado Costa Ferreira.  Item 21. Projeto de Lei nº 6.240/13, do Senado Federal, Vital do Rêgo (PLS 245/2011), que “acrescenta art. 149-A ao Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), para tipificar o crime de desaparecimento forçado de pessoa, e acrescentar inciso VIII ao art. 1º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, para considerar esse crime hediondo”. Relator: Deputado Jair Bolsonaro. Parecer: pela aprovação, com substitutivo.  Aqui, agora há pouco, Deputado Jair Bolsonaro, o Ministério Público procurou o Deputado Marcos Rogério, dizendo que eles haviam procurado o senhor para um entendimento.  O SR. DEPUTADO JAIR BOLSONARO - Sr. Presidente, nós ouvimos o Ministério da Defesa e resolvemos acolher essa intenção, de modo que os agentes públicos atingidos pela anistia não fossem incluídos como criminosos, no tocante aos desaparecimentos forçados.  Foi feito esse primeiro entendimento, e, ato contínuo, o MP nos procurou. Como nós mostramos isenção no tocante a isso que vem acontecendo, pediram-nos — e solicito a V.Exa. agora — que o projeto fosse retirado de pauta por uma semana, só até a semana que vem, de modo que pudéssemos acolher possível aperfeiçoamento ao mesmo.  O SR. PRESIDENTE (Deputado Pastor Marco Feliciano) - V.Exa., como Relator, tem todo o tipo de autoridade sobre o seu projeto.  O projeto está retirado de pauta.  Apenas para que conste em ata, informo que a Mesa pediu uma mudança no requerimento de viagem até o Acre para uma audiência pública feito pela nobre Deputada Antônia Lúcia.  Para que tudo fique dentro do que é regimental, Deputada, estamos transformando a Comissão em uma mesa redonda. Só quero ter a aquiescência dos Deputados para que conste em ata essa mudança.  Os Deputados que acolherem esse requerimento poderão beneficiar o trabalho da nobre Deputada Antônia Lúcia. 
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 O SR. DEPUTADO MARCOS ROGÉRIO - O.k., Sr. Presidente.  A SRA. DEPUTADA LILIAM SÁ - Aprovamos.  O SR. PRESIDENTE (Deputado Pastor Marco Feliciano) - Aprovado, por unanimidade.  Passamos agora à audiência pública da Comissão de Direitos Humanos e Minorias destinada a discutir o aborto, conforme o Requerimento nº 89/13, de minha autoria.  Convido para compor a Mesa a Sra. Thereza de Lamare Franco Netto, Diretora Substituta do Departamento de Ações Programáticas Estratégicas da Secretaria de Atenção à Saúde — DAPES, do Ministério da Saúde. (Palmas.)  Eu gostaria de pedir uma salva de palmas um pouco mais calorosa para a nossa convidada, até porque hoje temos uma vitória. Até que enfim o Ministério da Saúde mandou alguém para a Comissão, depois de anos. Muito obrigado. Mais uma salva de palmas. (Palmas.) Fizemos cinco audiências públicas consecutivas, e o Ministério da Saúde não mandou ninguém. Questionando o nosso Ministro da Saúde, ele me disse que não tinha conhecimento disso. Desta vez chegou ao conhecimento dele, graças a Deus.  Também convidamos para compor a Mesa o nobre Sr. Hermes Rodrigues Nery, Coordenador da Comissão Diocesana em Defesa da Vida e do Movimento Legislação e Vida, da Diocese de Taubaté. (Palmas.)  Nós ainda estamos aguardando o nobre Deputado João Campos, que é autor do requerimento da CPI do Aborto. A assessoria me informou que ele estava a caminho. Assim que o Deputado chegar, nós iremos ouvi-lo.  Antes de iniciar as exposições, quero fazer os seguintes esclarecimentos, de acordo com o Regimento Interno desta Casa.  O tempo reservado para cada convidado é de até 20 minutos, prorrogáveis a critério da Presidência, não podendo haver apartes. Cada Deputado inscrito, na sequência, para interpelar o expositor poderá fazê-lo estritamente sobre o assunto da exposição, por 3 minutos, tendo o interpelado igual tempo para responder, facultadas a réplica e a tréplica pelo mesmo prazo, vedado ao orador interpelar qualquer um dos presentes.  Antes de passar a palavra aos nossos debatedores, eu queria apenas fazer uma introdução sobre este assunto, visto que o requerimento é de minha autoria.  Este requerimento me foi solicitado por um grupo de pessoas que respeitam a vida acima de tudo. Teve, logo de cara, a minha aquiescência — e não só a minha, mas de todo o Plenário, porque o requerimento foi aprovado por unanimidade por este colegiado.  Neste ano em que nós vimos trabalhando na Comissão de Direitos Humanos e Minorias, demos muita atenção a este assunto, que é envolvente, apaixonante. E parece que há apenas um viés, dentro desta Casa, para a questão do (ininteligível). Nós temos uma Comissão paralela a esta, que se dignou a ficar, a partir de hoje, das 9 horas da manhã, até amanhã — quase 1 dia e meio, portanto —, num seminário, apenas para tratar da apologia a este assunto, que é grotesco, que é assassinato, porque a criança é uma vida, independentemente de como ela tenha sido gerada.  Eu sinto muito pela forma como a nossa sociedade às vezes encara este assunto, a questão do estupro e outras coisas mais. É triste; é penoso; sabemos a dor de uma mãe. Mas que culpa tem a vida que dentro dela está sendo gerada?  Existem, dentro desta Casa, projetos feitos pela bancada cristã da Câmara — não a evangélica ou a católica, mas toda a bancada cristã —, como o Estatuto do Nascituro, por exemplo, um Estatuto lindo, que pode proteger a vida ainda na sua concepção 
e que, infelizmente, já foi apelidado por alguns órgãos da mídia de “bolsa estupro”, porque é assim que acontece nesta Casa quando qualquer tipo de projeto vai na contramão daquilo que pensam os órgãos governantes.  Esta audiência hoje está sendo transmitida — espero — pela TV Câmara e também pela Internet, ao vivo. Nós temos aqui uma plateia linda, que veio aqui para apoiar a vida. E como é bom ver vocês aqui! (Palmas.) Queria perguntar onde vocês estavam em março. Queria ter estado ao lado de vocês em março, em abril, em maio. Que pena! Mas vencemos, e estamos aqui para isso.  Quero dar um relato particular. Por que a questão do aborto deve ser debatida e deve ser explicada mais para a sociedade? Porque vida não tem preço.  Eu venho de uma família extremamente pobre, Dr. Hermes e Dra. Thereza, e, devido à pobreza em que eu fui gerado, minha mãe foi convidada a fazer um aborto. Ela até tentou, por duas ou três vezes, mas, graças a Deus, eu não fui embora. Poderia ter morrido na primeira, na segunda ou na terceira tentativa.  O Brasil todo sabe disto, porque foi matéria de jornais. Minha mãe tinha uma clínica clandestina de aborto dentro de casa. Eu assisti, quando criança, in loco, dada a pobreza e a miséria, ao assassinato de crianças. Hoje minha mãe carrega traumas e é uma mulher extremamente arrependida. Todas as vezes em que toca no assunto, ela chora por causa da questão da época, da questão social, por falta de cultura e falta de conhecimento. Ela diz até hoje que, na mente dela, ela estava ajudando as pessoas. 
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 Este assunto tem que ser debatido. A vida é um dom divino. Quem dá a vida é Deus; quem tira a vida é Deus. Esta é a concepção deste Parlamentar que aqui está falando.  Passaremos agora ao debate. Fizemos questão de convidar poucas pessoas, para que todos tenham tempo suficiente. Toda vez em que uma audiência pública é feita aqui, são 15 ou 20 minutos, e quase não dá para debater o assunto. Então, hoje vocês têm até as 10 horas da noite para nos explicar o “porque sim” e o “porque não”, como pensa o Governo e como pensam as nossas entidades.  Quero aqui também fazer menção ao nobre Deputado Walter Tosta, que é um grande Parlamentar da nossa Casa. Ontem foi um dia muito especial na Casa para uma das lutas e bandeiras pela qual ele luta: os portadores de deficiência física. Quero inclusive pedir uma salva de palmas ao nosso Deputado! (Palmas.) Esta Comissão tem orgulho de ter V.Exa. como membro!  Passemos, então, ao debate. Quero, antes de mais nada, ouvir aqui o Dr. Hermes Rodrigues Nery, que já me procurou ali à parte e me disse que sua fala vai ser um pouco mais extensa que 20 minutos. Ele me perguntou se eu permitiria. Está permitido.  Também registro aqui a presença do Deputado Roberto de Lucena. Eu não vi o senhor entrar; só fico olhando para cá. S.Exa. está aqui conosco, assim como o Dr. Paulo Fernando, que é um lutador pela vida, e o Padre Pedro. (Palmas)  Para quem não o conhece, o Padre Pedro é essa figura polaco-brasileira. Fique de pé, Padre! (Palmas.) Eu costumo não 
entender nada o que “a senhor” fala, mas o senhor é muito querido e muito bem-vindo aqui, assim como a Dra. Damaris, que é uma guerreira nos assuntos da família. (Palmas.)  Temos aqui também a visita de um nobre lá do Estado de Santa Catarina, o Jovino. Ele é Vice-Prefeito da cidade de Blumenau. Onde está o Sr. Jovino? Bem-vindo a esta Comissão! (Palmas.)  Passemos aos nossos debatedores.  Dr. Hermes.  O SR. HERMES RODRIGUES NERY - Exmo. Sr. Deputado Pastor Marco Feliciano, digníssimo Presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados; Exma. Sra. Dra. Thereza de Lamare Franco Netto, que representa aqui o Ministério da Saúde; demais Deputados aqui presentes e demais presentes.  Agradecemos a deferência do nobre Parlamentar em favor desta nossa exposição. Devemos ter aí, no máximo, 30 minutos. Então vamos nos empenhar para ser o mais enxuto possível.   Cumprimento também os que aqui estão presentes, e agradeço, desde já, a oportunidade de, neste momento, ser expressão da voz do povo brasileiro, cujas pesquisas de opinião, em relação à questão do aborto, têm se manifestado pela crescente rejeição à prática do aborto: 86%, pelo Voz Populi.   Em votação nesta Casa de Leis, em 7 de maio de 2008, por 33 votos a 0, a Comissão de Seguridade Social e Família rechaçou o PL nº 1.135-91, como bem lembrou o nobre colega Dr. Paulo Fernando, de autoria dos Deputados Eduardo Jorge, do PT, e Sandra Starling, do PT, e também na CCJ, por 57 a 4. Portanto, não há omissão do Parlamento Brasileiro quanto a aceitar a prática de um crime que vitima os seres humanos mais indefesos e que requerem, na fase de gestação, no ventre materno, a maior proteção.  Logo, é falacioso o discurso do Supremo Tribunal Federal, quando pratica explícito ativismo judicial ao aprovar a ADPF-54 autorizando o aborto em casos de anencefalia, abrindo, já naquela ocasião, a brecha para sua legalização, em processo por etapas.   O STF não pode dizer de modo algum que esta Casa se calou diante dessa matéria, pois foram 33 a 0, 57 a 4. Portanto, a esmagadora maioria dos Deputados, em consonância com o pensamento e o sentimento do povo brasileiro, decidiu pela vida, pela proteção da vida, pelo direito à vida, desde a concepção até a morte natural, corroborando assim o princípio fundamental dos direitos humanos que é o de que o primeiro e principal de todos os direitos humanos é o direito à vida, desde a fecundação, pois não há direito à saúde, à educação, à moradia, à liberdade e aos demais direitos sociais, sem que este primeiro e principal direito seja atendido e garantido: o direito à vida!   Esta audiência pública, Sr. Presidente, tem a sua importância histórica, pois traz à discussão esta questão relevantíssima dos direitos humanos, a partir da premissa e da prioridade do direito à vida sobre todos os demais direitos humanos.   É preciso, então, primeiramente entender hoje a questão do aborto como uma agenda imposta, quando grupos financiados por poderosas fundações internacionais, que “servem-se do Estado para os seus fins, influem na estruturação das leis de um país”, estão agindo de modo intenso para descriminalizar o aborto, tornar a sua prática aceitável na sociedade, inclusive como um direito humano, pois com a ênfase no direito de escolha da mulher; e que tal escolha “faz parte fundamental do direito à privacidade”.  O fato é que a verdade é cruelmente simples: “mesmo que tal direito seja chamado com diversos termos, trata-se sempre da morte da criança concebida e da destruição da sua vida”.  
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 O mais terrível nisso tudo é que, “aceitando-se o direito ao aborto, inverte-se tudo: cria-se o direito de a mulher assassinar a criança concebida e tutela-se tal realização. Desse modo, faz-se uma exceção no direito natural à vida de cada ser humano e se aceita que existam categorias de seres humanos aos quais o Estado pode negar tal direito”.   Naturalmente é tutelado não aquele que é morto, mas aquele que mata. Graças a tais ações, o crime de morte perde, sobretudo na mentalidade comum, o caráter de delito. É legalizado, adquirindo caráter de lei. O direito ao aborto não excluiria o direito à vida dos seres humanos antes do nascimento, mas, em sendo reconhecido como direito fundamental, obrigaria os Estados a legalizá-lo, realizá-lo e tutelá-lo.   É isso o que pretendem os que querem a legalização do aborto. E é o que já está acontecendo em nosso País, Sr. Presidente, Srs. Deputados aqui presentes, principalmente depois da sanção da Lei nº 12.845/13. Estamos vivendo a pior forma de todas as violências, que é a da manipulação.  Falaciosos os números que os promotores do aborto disseminam, propagandeando altos índices de mortes maternas por causa de aborto clandestino, dizendo ser uma grave questão de saúde pública. Ainda há pouco, Sr. Presidente, recebi uma informação que está em uma matéria hoje no site da Câmara: 4,2 milhões de abortos na região. Na região! E aqui indagamos, mais uma vez: de onde vêm tais estatísticas, tais números exorbitantes, se não apenas da estratégia de engodo de que o marketing abortista se utiliza para enganar os desinformados e justificar assim o embuste?  No próprio site do Ministério da Saúde, no DATASUS, temos lá os números exatos dessa realidade, e ficamos perplexos ao constatar o contraste entre aquilo que se propaga e o que realmente está lá, nos dados oficiais do próprio Ministério da Saúde. Consta lá:  
“As duas principais causas específicas de morte materna no Brasil são a hipertensão e a hemorragia. Outras causas obstétricas diretas importantes são a infecção puerperal e o aborto. Entre as causas indiretas, a de maior importância epidemiológica tem 

sido a doença do aparelho circulatório.”  E mais:  
“Entre 1990 e 2010, as alterações no padrão de causas específicas de morte materna mostram uma redução de 66% no risco de morrer por hipertensão; de 69,3% por hemorragia; de 60,4% por infecção puerperal; e de 81,9% por aborto” — redução! — “e de 

42,5% por doenças do aparelho circulatório que complicam a gravidez, o parto e o puerpério”.  Note-se que as quedas de risco mais evidentes ocorreram entre as mortes por aborto e por hemorragia. E ainda:  
“Em 2010 foram investigados 74% dos óbitos maternos. A investigação apontou que 17% dessas mortes ocorreram durante a gestação, 9% durante o parto e 56% no puerpério, até 42 dias após o parto. No mesmo ano, 92% dos óbitos maternos ocorreram no 

ambiente hospitalar.”   Então, Sr. Presidente, diante desses dados, indagamos: de onde vêm os números exorbitantes de mortes maternas por aborto propalados pelos militantes abortistas em seu proselitismo pró-legalização do aborto?  Lembro aqui o que disse o Dr. Bernard N. Nathanson sobre essa estratégia do embuste adotada pelos que querem a legalização do aborto:  
“É uma tática importante. Dizíamos, em 1968, que na América se praticavam um milhão de abortos clandestinos, quando sabíamos que esses não ultrapassavam os cem mil, mas esse número não nos servia e o multiplicamos por dez para chamar a atenção. Também repetíamos constantemente que as mortes maternas por aborto clandestino se aproximavam de dez mil, quando sabíamos que eram apenas duzentas, mas esse número era muito pequeno para a propaganda. Essa tática do engano e da grande mentira, se se repete constantemente, acaba sendo aceita como verdade.” Disse ainda o Dr. Nathanson:  
“Nós nos lançamos para a conquista dos meios de comunicações sociais, dos grupos universitários, sobretudo das feministas. Eles escutavam tudo que dizíamos, inclusive as mentiras, que logo divulgaram pelos meios de comunicações sociais, base da 

propaganda.”  Como hoje, agora, há essa informação sobre esse número exorbitante publicado aqui no site da Câmara dos Deputados. 
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 Essa é a forma de agir dos que querem promover a agenda da morte, vitimando o ser humano inocente, agindo, portanto, contra a população brasileira mais indefesa. E com eufemismos, ardilosidades, e até mentiras descaradas, o Governo brasileiro está promovendo essa agenda, a chamada ideologia de gênero e cultura de morte, comprometido com tais grupos internacionais e solapando a soberania nacional, por vis interesses.  Esta Casa, que tem o dever de defender a soberania nacional, assim o fez com os 33 a zero, os 57 a quatro, nessa matéria, mas os magistrados do Supremo Tribunal Federal, com o ativismo judicial e os mais sofisticados sofismas, somaram-se aos propósitos do Executivo, que de modo arbitrário, e com sutilezas manipulatórias, vem atendendo a esses grupos de pressão, facilitando-lhes a atuação em nosso País — daí, inclusive, a justificativa da abertura da CPI do Aborto —, e dessa forma sendo cúmplice da cultura da morte, promovida por fortes correntes culturais, econômicas e políticas, nessa guerra dos poderosos contra os débeis.  E nessa lógica perversa de legalização do aborto e de aceitação do aborto como direito humano, a vida que requereria mais acolhimento, amor e cuidado é reputada inútil, ou considerada como um peso insuportável, e, consequentemente, rejeitada sob múltiplas formas. Na deliberação sobre a ADIN 3510 e a ADPF 54, o Supremo Tribunal Federal usurpou as prerrogativas e passou por cima das decisões desta Casa de Leis, abrindo a porta para a legalização do aborto via judiciária, praticando essa verdadeira conjura contra a vida, conivente com o Executivo.  E aqui precisamos trazer um breve panorama de uma realidade mais profunda nessa questão. Desde o final da Segunda Guerra Mundial, grupos de poder financeiro de forte tendência malthusiana disseminaram a associação do desenvolvimento econômico e social das nações com o controle demográfico, reconhecendo, desde o Relatório Kissinger, de 1974 — isso está lá, Sr. Presidente —, o aborto como o meio mais eficaz de tal controle. Isso já constava no famoso Relatório Kissinger.  O planejamento dos nascimentos é apresentado como uma forma de “ajuda ao desenvolvimento”. E esse pensamento permeou os grandes eventos promovidos pela ONU, como a Conferência da Cidade do México, em 1984, e a Conferência do Cairo sobre a População e Desenvolvimento, em 1994, entre outros. Aliás, já desde a Conferência de Bucareste, em 1974, emerge essa dimensão voluntarista e eugênica do controle demográfico, especialmente dos pobres, pois são os pobres que se quer eliminar da sociedade, na lógica do pior darwinismo social, que tem por objetivo “conter” as populações do mundo segundo critérios que discriminam os pobres.  E é nesse contexto que aqui quero lembrar um documento que nós trouxemos também, Sr. Presidente, se V.Exa. me permite, de autoria de um Deputado Federal, como eu era nesta Casa, do PT, que divergiu com o PT nessa matéria e hoje em tantas outras questões, o Deputado Hélio Bicudo, que adverte:    “Os autores do Relatório Kissinger também reconhecem que muitos 

países não aceitariam de bom grado a ingerência direta (…) das entidades internacionais 
numa questão que pertence”, tão obviamente, “à esfera da soberania nacional. Por essa 

razão, sugerem que onde for necessário disfarçar essa ingerência” — isto é o Deputado Hélio Bicudo quem diz: disfarçar essa ingerência — “se recorra a organizações não 
governamentais” (é essa estratégia de que vamos agora tratar) “especializadas no controle 

populacional, devidamente apoiadas e financiadas, aberta ou veladamente”.  É o que está aqui, no documento publicado por esta Casa de Leis, Direito à Vida, do Deputado aqui mencionado. E é nesse 
contexto, de um novo totalitarismo e revolução cultural, que emergiram, Sr. Presidente, os “novos direitos humanos” — daí a importância desta audiência nesta Comissão — para justificar essa “conjura contra a vida”. Na Conferência de Copenhagen, em 

1995, eles passaram a fazer parte da agenda antivida, adotando, por exemplo, como palavra de ordem os “direitos sexuais e 

reprodutivos”, para que a aceitação do aborto como direito humano e outras formas de comportamento pudessem encontrar menos resistência, graças ao relativismo cultural e moral fomentado por tais forças nos meios de comunicação, acadêmicos, e até nas igrejas cristãs.  E aqui, cabe ressaltar, para Malthus, “ajudar os pobres significa infringir a moral natural; se a Senhora Natureza é violenta, 
também a sociedade deve ser violenta”. O aborto, portanto, é a expressão mais implacável dessa violência, pois vitima o ser humano inteiramente inocente em sua fase mais indefesa.  Falacioso também o discurso de que a legalização do aborto favoreceria as mulheres mais pobres. Pelo contrário, eu quero 
aqui ressaltar, os pobres compõe o alvo na cultura da morte. E, a partir do Relatório Kissinger, essas “políticas de população” produzidas pela ONU e suas agências foram imbuídas de axiomas altamente equivocados. É o que dizem. Ouçam o que dizem: 
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“Sem controle dos nascimentos, nenhuma segurança alimentar, nenhuma saúde para todos, nenhum desenvolvimento sustentável, nenhuma paz internacional, nada de recursos suficientes”. É o que dizem.  
Mesmo que essa “antologia de axiomas” não seja comprovada por nenhuma conclusão científica, ela tem embasado a 

“ideologia da segurança demográfica”, que penaliza hoje quase todas as nações, pois era necessário que as populações dos países ricos também praticassem o controle dos nascimentos, para que seu exemplo fosse seguido pelas populações dos países pobres. E até hoje, mesmo nas nações ricas, essa não é uma questão pacificada, tranquila. Essas políticas têm sido objeto de muitos questionamentos, pois — e esta é uma questão relevante — o resultado desse modelo de desenvolvimento trouxe lá para os países ricos o envelhecimento e o decréscimo da população, uma proporção crescente de pessoas anciãs dependentes; os sistemas de segurança social estão em crise; há baixa da fecundidade, o que favorece a desocupação, e violentos desequilíbrios na estrutura por idade das populações, entre outros, além das crises agudas que já estamos vendo, especialmente na Europa.  E o que está acontecendo hoje é que lá, como também nos Estados Unidos, saiba o Sr. Presidente, está havendo um forte movimento, de crescente capilaridade, para rever as legislações que lá impuseram o aborto, a eutanásia, o homossexualismo etc., e tudo de que decorre a destruição da família, a primeira e principal instituição humana.  Não é esse o modelo de desenvolvimento que queremos para o Brasil. Queremos o Brasil desenvolvido, pois que é uma Nação pujante, mas não com esse modelo que se volta contra o ser humano, a começar por uma ideologia política atrelada a interesses internacionais que exigem o sangue do ser humano inocente. Na verdade, esses planos destruidores da família devem ser considerados, esses, sim, cientificamente insustentáveis. E os fatos estão aí para mostrar de modo evidentíssimo o equívoco e o horror dessa realidade altamente desumana. Com o aborto, compromete-se a principal riqueza de uma nação: o seu povo. Ou, como bem o chamou o Prêmio Nobel de Economia de 1992, Gary Becker, o capital humano. Com a ideologia da cultura da morte, que inclui o aborto como direito humano, o perigo que se apresenta é a carência de homens, de pessoas, ou seja, a penúria de capital humano. E é isso que nós não queremos para o Brasil.  Queremos, sim, um Brasil desenvolvido a partir da promoção do seu capital humano, um Brasil que seja vanguarda na promoção da cultura da vida, que dê ao mundo um exemplo de coragem e energia para o bem, para o banquete da vida, lembrando o que o próprio Jesus disse: “Vim para que todos tenham vida, e a tenham em abundância”. Esses organismos que estão trabalhando internacionalmente pela aprovação do aborto são as fundações, que planejam e financiam as ações, e as organizações não governamentais, que as executam, e que promovem tudo isso com enormes somas de dinheiro.  Eu tenho aqui, Sr. Presidente, uma vasta documentação, que depois vou deixar aqui, para os Anais da Comissão. Só esse documento aqui que eu tenho, da ONU, mostra 3 milhões de dólares em contratos e convênios assinados de dezembro de 2010 a 31 de dezembro de 2013, certo? Está aqui também o documento da Secretaria Especial de Política para as Mulheres do Governo Federal. Estão aqui os documentos. Vou deixá-los aqui para a sua apreciação, e muitos outros que nós trouxemos, que estão aqui, olhem, da ONU.  Eu dizia que os organismos que estão trabalhando internacionalmente pela aprovação do aborto são as fundações, que planejam e financiam as ações, e as ONGs, que as executam, como a Fundação Ford, a Fundação Rockefeller, a Fundação MacArthur, entre as fundações; a IPPF, a Rede Feminista de Saúde e Direitos Reprodutivos, as Católicas pelo Direito de Decidir, que não são católicas, falsas católicas, que usam o nome para confundir principalmente os católicos (palmas prolongadas), a sociedade Bem-Estar Familiar no Brasil, a BEMFAM e o IPAS, entre as ONGs.   A filial norte-americana da IPPF, por exemplo, detém uma rede que abarca 20% de todas as clínicas abortistas dos Estados Unidos. Segundo a fundadora das falsas Católicas pelo Direito de Decidir, Frances Kissling, a IPPF só trabalhou na propaganda pela legalização do aborto nos Estados Unidos, mas não queria entrar diretamente no negócio das clínicas, para não ser estigmatizada pelo público.  Nós temos aqui também uma longa entrevista tornada pública por Frances Kissling. Ela mesma conta que as fundações que financiam as atividades da IPPF a obrigaram a entrar diretamente na estruturação e na gerência da própria prática do aborto, tornando-se hoje a maior promotora de abortos na América e no mundo.  O argumento, portanto, dos direitos sexuais reprodutivos não passa de retórica que seduz os desinformados, entre eles os políticos, em prejuízo de muitos, especialmente das mulheres pobres e negras, que são as mais vitimadas por essa lógica inumana. Basta vermos um recente documentário que faz essa importante denúncia, e inclusive até já existe nos Estados Unidos um movimento. Negros estão mobilizando-se para denunciar que as mulheres negras estão sendo, sim, as maiores vítimas dessa nova forma de velada eugenia que está sendo praticada com a retórica e a prática do aborto. 
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 Sr. Presidente, para finalizar, eu quero contextualizar aqui, rapidamente, um pouco mais essa questão no Brasil. Já vamos para o final. A Fundação MacArthur, por exemplo, desde 1988 decidiu investir em programas de controle populacional em nosso no País, alimentando várias ONGs para essa finalidade. No ano seguinte, em São Paulo, a então Prefeita do PT, Luiza Erundina, hoje Deputada nesta Casa, estabeleceu o primeiro serviço brasileiro de abortos em casos de estupro, no Hospital Jabaquara, dando início assim a uma rede que vem até hoje ampliando-se e trabalhando com o objetivo de legalizar o aborto no Brasil, utilizando a estratégia de oferecer serviços de abortos nos casos não punidos pela lei, que eles chamam de aborto legal quando não é legal, pois continua sendo crime no Código Penal.  Agora, querem também flexibilizar a legislação nesse sentido, com a reforma do Código Penal. Os médicos brasileiros passaram então a fazer parte de capacitações para aceitarem gradativamente a lógica do aborto legal iniciado no Hospital Jabaquara, depois também no Hospital Pérola Byington, em São Paulo, e no CAISM, Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher, sob a direção do Dr. Aníbal Fagundes, membro do Conselho Populacional de Nova Iorque.  A mesma Fundação MacArthur, de Chicago, investiu nos fóruns para o atendimento aos abortos previstos por lei, em congressos anuais, com profissionais da saúde e organizações feministas.  Vê-se que, nesse processo e nesse contexto, cabe ressaltar que o PT é o partido político mais comprometido com essa agenda. Foi em 1996, após os acordos de Glen Cove entre o FNUAP, ONGs e comitês de direitos humanos, que foi possível expandir os serviços de aborto legal no Brasil, criando assim um ambiente cada vez mais favorável, principalmente entre os médicos, para a banalização da prática do aborto, no intuito de chegar à sua plena legalização.   Muitos acreditam estar trabalhando realmente em defesa do interesse das mulheres, mas não têm conhecimento mais profundo da questão, e com isso favorecem os interesses das fundações internacionais. E ainda em 1990, na gestão do Ministro José Serra, tais grupos influíram para que o Ministério da Saúde adotasse a primeira norma técnica que permitiu, com uma medida do Executivo, ampliar tais serviços nos hospitais brasileiros.  Para se ter uma ideia, pela norma técnica, a mulher estaria dispensada de apresentar exame de corpo de delito para comprovar o estupro e solicitar um aborto, exigindo-se apenas a apresentação de um boletim de ocorrência, que pode ser obtido em qualquer delegacia de polícia, sem necessidade da apresentação de provas. Mais uma brecha, mais um ardil, fazendo avançar a agenda abortista, com o apoio do Governo!  Enfim, para encerrar, há hoje em nosso País uma rede de hospitais equipados para tais serviços, favorecidos não apenas por aquela norma técnica como por outras que vieram posteriormente; a segunda, por exemplo, eliminou a exigência do B.O, e o médico inclusive acaba sendo forçado a fazer o serviço, por conta dessa exigência.  Eu quero aqui, para concluir, dizer que de todas as formas o Governo brasileiro busca driblar as restrições legais, obcecado que está em cumprir seus compromissos com as agências da ONU e grupos internacionais. Desde 2005, de modo mais acentuado, como comprova a farta documentação que aqui trouxemos e vamos deixar à disposição dos Srs. Deputados, muito foi feito nesse sentido pelo Governo Lula. O partido do Presidente Lula e de Dilma Rousseff chegou a punir dois Deputados Federais do próprio PT de marcada atuação em defesa da vida.   Em 2007 foi criado o GEA, Grupo de Estudos sobre o Aborto, que declara em seu próprio site que conta com o inestimável apoio do Ministério da Saúde. Ainda em 2010, o coordenador do grupo de estudos para legalizar o aborto no Brasil, constituído pelo Governo brasileiro, disse que a intenção não é apenas despenalizar o aborto; a ideia é ir mais longe e não fazer mais do aborto um crime. Esse grupo é formado por militantes e ONGs que promovem o aborto no Brasil.   E aqui, como já dissemos, é preciso que o aborto não seja mais tido como crime para a anestesiada consciência moral utilizar então o Estado, com recurso público, para perpetrar esse abominável atentado contra a vida, sem que haja resistência nem restrição legal. O Estado, que é constituído para defender a vida e a família, acaba voltando-se contra a vida e a família, como um leviatã que oprime até à morte, por pressão das forças globalistas, e ainda, concluindo, com os eufemismos, a retórica, a demagogia, inverte todos os conceitos.   No discurso da descriminalização, da ausência de restrição legal, a defesa do aborto passa a ser a defesa da saúde pública. O SUS, então, passa a fornecer abortivos químicos, a exemplo da pílula do dia seguinte, à custa de perigosa intoxicação da mulher, por vezes com consequências desastrosas para a sua saúde. Mata a criança no ventre materno e provoca danos à saúde da mulher, ao corpo e à alma da mulher, pois os efeitos pós-abortos são causas muitas vezes de depressão, de angústia, de graves problemas psíquicos e até mesmo suicídio.  E ainda há mais um dado, Sr. Presidente, que queremos deixar como lembrança, nesta Casa: mente descaradamente o Governo brasileiro quando diz que não está comprometido com essa agenda (palmas prolongadas), como fez a então candidata 
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Dilma Rousseff, em 2010, ao falar sobre essa matéria. Ainda no segundo turno, ela assinou uma carta-compromisso de que era contra o aborto, dizendo, ipsis litteris:  
“Sou pessoalmente contra o aborto e defendo a manutenção da legislação atual sobre o assunto. Eleita Presidente da República, não tomarei a iniciativa de propor alterações de pontos que tratem da legislação do aborto e de outros temas concernentes à família e à 

livre expressão de qualquer religião no país.”  Mentira! Mente descaradamente a Sra. Presidenta da República nessa matéria! (Palmas prolongadas.) As iniciativas que visam legalizar o aborto no Brasil têm vindo do Executivo, com a complacência e a conivência do Judiciário. Sugiro aqui — é uma recomendação que me lembrou aqui o caro amigo Dr. Paulo Fernando — que assistam ao vídeo Dilma, Mãe do Brasil, que está no YouTube, feito pelo advogado da Pró-Vida Dr. Paulo Fernando, que aqui está presente.  Temos acompanhado há alguns anos o trabalho desta Casa de Leis e visto os esforços de Parlamentares para aplacar a sede de sangue inocente, mas as pressões não cessam, cada vez mais intensas, promovidas, estimuladas de modo sutil e sofisticado, e também muito bem planejadas e financiadas pelas fundações internacionais e por vários setores do Governo Federal, inclusive o Ministério da Saúde, que recentemente encaminhou a esta Casa de Leis, de modo vergonhoso — como foi vergonhosa a tramitação desse projeto de lei nesta Casa —, o PLC 03, hoje Lei nº 12.845/2013. Foi vergonhosa a sua tramitação, que foi feita sorrateiramente, votando-se sem discussão, sem que os Deputados sequer percebessem a armadilha e pudessem impedir o ardil do Governo, que mostrou, mais uma vez, o seu desprezo pela população, cuja maioria é contra o aborto e pela vida.  E a Sra. Presidenta sancionou a Lei nº 12.845, abrindo assim brechas para a prática do aborto no sistema SUS. Com a Lei nº 12.845/2013, que precisa ser revogada — aproveito aqui a presença de alguns Deputados para fazer este apelo no sentido da sua revogação —, por iniciativa do Ministério da Saúde, utilizando-se das normas técnicas já aprovadas, e agora com o endosso da Presidência da República, todos os hospitais do Brasil, independentemente de se tratarem de hospitais religiosos ou contrários ao aborto, serão obrigados a encaminhar as vítimas de violência à prática do aborto. O projeto não contempla a possibilidade da objeção de consciência. E, na sua versão original, o art. 3º do projeto afirmava que o atendimento deveria ser imediato. A partir da sanção presidencial, bastará apenas a palavra da mulher pedindo um aborto, e os médicos terão obrigação de aceitá-la, a menos que possam provar o contrário, o que dificilmente acontece.  Antes, pelo menos, a mulher deveria afirmar que havia sido estuprada; agora não será mais necessário relatar um estupro para obter um aborto. Bastará afirmar que o ato sexual não foi consentido, o que nunca será possível provar que seja inverídico. A técnica de ampliar o significado das exceções para os casos de aborto até torná-las tão amplas que na prática possam abranger todos os casos é recomendada, Sr. Presidente, pelos principais manuais das fundações internacionais que orientam as ONGs por elas financiadas. Com isso, elas pretendem chegar, gradualmente, por meio de sucessivas regulamentações legais, até a completa legalização do aborto neste País.  Vejam bem, as fundações usam as ONGs para os seus fins utilitaristas da forma mais pragmática. Fazem isso aqui no Brasil agências da ONU, a Fundação MacArthur e a Fundação Ford, entre outras. Fazem ingerência em nosso País com repasse de recursos, e isso deve ser motivo para se abrir uma CPI do Aborto — está aqui o nobre Deputado João Campos, que fez um requerimento nesse sentido —, para ver quem está sendo beneficiado, quem está recebendo para trabalhar, repito, contra a população brasileira mais indefesa.  Por isso, Sr. Presidente, caro Deputado João Campos e demais Parlamentares presentes, sugerimos que esta Comissão de Direitos Humanos crie um grupo de trabalho, um GT, do qual nos colocaremos à inteira disposição, para que toda a documentação existente, a fartíssima documentação existente seja compilada e sistematizada num relatório que possa subsidiar esta Casa de Leis no aprofundamento dessa matéria.  Isso sim, Sr. Presidente, seria uma marca de sua gestão nesta Casa de Leis, a formação desse grupo de trabalho. E, conforme o Sr. Presidente disse, se algum Deputado estiver disposto a formar esse GT, dar essa grande contribuição, tendo em vista a esperança de que esta Comissão faça história, contribuirá para as outras iniciativas em defesa da vida, como a PEC pela Vida.  Queremos um dia ver na Constituição Federal o direito à vida desde a concepção explicitado no art. 5º da nossa Carta Magna (palmas), o Estatuto do Nascituro, todas essas iniciativas que corroboram solenemente o preceito fundamental da inviolabilidade da vida humana desde a concepção, pois, como dissemos aqui inicialmente, e concluímos, o direito à vida é o primeiro e o principal de todos os direitos humanos. Muito obrigado. (Palmas prolongadas.) 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Pastor Marco Feliciano) - Agradeço ao nobre Sr. Hermes Rodrigues Nery, que teve aqui a sua oportunidade de falar. Em momento algum pensei em retalhar seu tempo. Eu disse que V.Sa. teria todo o tempo do mundo para expor, até porque isso fica como um marco na Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados; possivelmente, outra oportunidade como esta não virá, mas esta ficou registrada, ficou nos Anais da Casa, e tomara que as pessoas escutem, e não apenas ouçam, não é?  Eu queria registrar a presença do nobre Deputado João Campos, que é o autor do requerimento da CPI do Aborto, a quem eu convido para fazer parte da mesa (palmas), e antes de ouvir o Governo vou querer ouvir o Deputado, que com certeza tem alguns assuntos para tratar conosco sobre esse tema que, como eu disse no começo, é apaixonante.  Quero aqui registrar ainda a presença do Prof. Felipe Nery (palmas), que é um árduo guerreiro pela vida. Quero registrar também a presença do professor e advogado Wambert di Lorenzo, que é do grupo Pró-Vida de Porto Alegre (palmas). Seja bem-vindo. E também está representado aqui o Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, que trabalha em defesa da família, com sua sede em São Paulo (palmas). São esses senhores fardados. Fiquei com medo quando os senhores entraram aqui (risos). Bem-vindos à Casa, que é a Casa do Povo, e à Comissão de Direitos Humanos e Minorias, aqui.  Eu queria também registrar que passou por aqui a Deputada Keiko Ota e está conosco o Deputado Pastor Eurico. (Não identificado) - Sr. Presidente, hoje a Comissão é maioria. Hoje a Comissão é maioria. O SR. PRESIDENTE (Deputado Pastor Marco Feliciano) - Pois é (risos). É maioria. O quórum está alto (risos).  Quero registrar a presença da Deputada Liliam Sá, que é nossa Vice-Presidente também, na Comissão de Direitos Humanos, e do Deputado Arolde de Oliveira, nosso Deputado Constituinte, que tem sempre abrilhantado aqui a Comissão. Acho que o senhor deveria ter uma cadeira cativa aqui.  E já queria, de antemão, como estamos finalizando mais um ano desta Legislatura, pedir que no ano que vem os Deputados que aqui estão reforcem a sua estada na Comissão de Direitos Humanos, porque no ano que vem possivelmente muda-se a Diretoria, mas se os nossos partidos nos mantiverem aqui teremos um quórum qualificado, como este aqui, e estaremos muito bem representados, ainda que não tenhamos a Presidência da Comissão de Direitos Humanos. Deixo aqui o meu apelo.  Deputado João Campos, V.Exa. tem até 20 minutos para a sua fala. Obrigado.  O SR. DEPUTADO JOÃO CAMPOS - Boa tarde. Quero cumprimentar o nosso Presidente Deputado Marco Feliciano, que vem conduzindo a nossa Comissão, a Comissão de Direitos Humanos e Minorias, com muita competência, com muito zelo pelas matérias que aqui são postas, apresentadas.  É tão competente que conseguiu, sem o uso da força, sem o uso de outros expedientes, fazer com que a Comissão retomasse seu curso normal, por mais que alguns assim não o desejassem. O Deputado Pastor Marco Feliciano, de forma equilibrada e inteligente, com bom senso, sendo uma pessoa que tem uma larga experiência, uma expertise muito grande em lidar com o público, inclusive com grandes públicos, com multidões, soube conduzir isso com muita capacidade, e a turbulência passou. Já há muitos meses a Comissão funciona de forma ordeira, tranquila, realizando aqui debates de alto nível, com qualidade, realizando audiências públicas, seminários, deliberando sobre projetos.  Enfim, eu quero cumprimentá-lo, Deputado Marco Feliciano, como também a sua equipe e os Deputados que compõem a Mesa como 1º, 2º e 3º Vice-Presidentes, pelo trabalho que vem sendo realizado.  Quero cumprimentar Hermes Rodrigues, coordenador da Comissão Diocesana em Defesa da Vida e Movimento Legislação e Vida da Diocese de Taubaté, pela sua brilhante exposição, com muito conteúdo.  Quero cumprimentar Thereza de Lamare Franco Netto, que aqui representa o Ministério da Saúde.  Srs. Deputados e Deputadas, convidados e amigos, todos, é um prazer poder novamente estar nesta Casa debatendo esse tema. Nós temos oportunidade de discutir esse tema ora aqui na Comissão de Direitos Humanos, ora na Comissão de Finanças e Tributação, em razão do Estatuto do Nascituro, enquanto tramitava ali, ora na Comissão de Seguridade Social e Família, porque nós achamos que esse assunto é tão importante que não dá para ser tratado apenas numa Comissão, ou só de forma esporádica. Então, nós o tratamos aqui quase de forma contínua — não é, Deputado Bolsonaro? — dada a importância dele para nós.  O que é importante para nós não é o assunto aborto. O que é importante para nós é a defesa da vida desde a sua concepção. (Palmas.) A pauta nossa é uma pauta positiva, e é uma pauta ao mesmo tempo propositiva. A pauta negativa é do governo, é do PT e de outros setores, não é? (Palmas.) A pauta do aborto não é nossa. A pauta do infanticídio não é nossa. E outras pautas negativas não são nossas. A nossa é a da vida desde a concepção, é da defesa da família natural, tradicional, é a da ampla liberdade religiosa, é do Estado laico e de outros valores que são importantíssimos para a democracia e para a Nação brasileira. 
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 Eu quero ser breve, mas eu queria começar dizendo que em 2008, portanto na Legislatura anterior, nós fizemos um bom debate nesta Casa, e àquele tempo conseguimos impor a derrota, uma derrota ao projeto de lei que procurava legalizar o aborto no País. O projeto principal era o PL nº 1.135, de 1991, de autoria do Deputado Eduardo Jorge, do PT, e de Sandra Starling, também do PT. O projeto já tramitava aqui há muito tempo, e por vezes ia à pauta, não ia ao voto, mas em 2008, na Comissão de Seguridade Social e Família, nós conseguimos fazer o bom debate. Vários Deputados que aqui estão faziam parte daquela Legislatura.  Fizemos o bom debate, fomos a voto, e rejeitamos, em nome do povo brasileiro, o projeto, esses projetos que procuravam legalizar o aborto, na Comissão de Seguridade Social e Família, por 33 votos a zero. Escrevam isto: 33 a zero. Portanto, por unanimidade.  É verdade que alguns Parlamentares que tinham posição oposta à nossa, que são abortistas, percebendo que o placar seria desfavorável a eles, procuraram retirar-se da Comissão e não registrar a sua posição, o seu voto, e aí o placar terminou ficando, unanimemente, com a posição que era de rejeição ao aborto.  Bom, isso aconteceu no dia 7 de maio de 2008. Logo em seguida esses projetos foram, cumprindo tramitação normal, à CCJ, uma Comissão mais ampla, mais numerosa, onde também fizemos o debate, do ponto de vista da constitucionalidade, da juridicidade, da técnica legislativa, e não perdemos a oportunidade de debater também o mérito, até porque os Deputados abortistas também abordavam o mérito. E mesmo assim fomos à votação, no dia 9 de julho do mesmo ano, e imprimimos nova derrota ao aborto, uma vitória da vida, com um placar na CCJ de 57 votos rejeitando o aborto e apenas quatro em favor do aborto.  Como a apreciação desses projetos, Deputado Marco Feliciano, era de caráter conclusivo, terminativo, e eles não iriam ao plenário, então a matéria estava vencida — não é? — e penso que a sociedade brasileira, na sua grande maioria, satisfeita com a posição do Congresso Nacional firmada pelas Comissões temáticas.  Não satisfeito, o então Deputado José Genoíno, do PT, recorreu, entrou com um recurso para que a matéria fosse levada a plenário. Para nós não havia nenhum problema. Nós achamos até bom que vá a plenário. Nós sabemos que o Plenário também é a favor da vida. Só que não era esse o propósito do Deputado José Genoíno. O propósito dele era usar desse mecanismo regimental para tentar inviabilizar — não é? — a vitória que nós tivemos: bom, então, agora há mais uma instância, não está resolvida a matéria; ela tem de ir a plenário. E quando é que vai a plenário? Só Deus sabe, não é? Só Deus sabe. Então, era uma forma de dar uma sobrevida à matéria, não é?  Mas vieram as eleições de 2010, e José Genoíno não foi reeleito. Não sendo reeleito, esse recurso foi para o arquivo, e a matéria, portanto, foi consolidada. As matérias, os projetos, portanto, que tratavam de legalizar o aborto nesta Casa foram ao arquivo, com a rejeição da Casa. Matéria resolvida. E com isso o propósito ficou ainda mais impossibilitado de ser restaurado, porque José Genoíno, embora tendo perdido a eleição, depois foi efetivado na Casa, mas ontem renunciou ao mandato; então, pelo menos vindo dele, não há possibilidade, nenhuma possibilidade. (Intervenção fora do microfone. Inaudível.)  O SR. DEPUTADO JOÃO CAMPOS - (Risos.) É, de fato. Então, eu queria primeiro fazer este registro aqui, da posição desta Casa na última Legislatura, que certamente reflete o sentimento nesta Legislatura. A Casa é uma amostragem da sociedade brasileira, e, portanto, não poderia ser diferente; se os dados indicam que a maioria absoluta da sociedade brasileira é contra o aborto e a favor da vida, a Casa não poderia ter uma posição diversa.  Bom, esse é um dos registros que eu gostaria de fazer. O outro registro é o seguinte: embora a Presidente Dilma tenha feito um compromisso público nas eleições de 2010, público, de que, em sendo eleita, o seu Governo não teria nenhuma iniciativa em relação a esses temas, eu lamento dizer que isso não é verdade. Não é verdade. O Governo da Presidente Dilma vem desenvolvendo diversas ações dissimuladas — não é? — para instrumentalizar políticas abortistas no País.  Vigilantes como somos, temos procurado adotar algumas providências, em termos de Parlamento, para evidenciar isso, para constatar isso de forma objetiva, e para, tendo os elementos oficiais em mãos, em grupo nós confrontarmos o Governo, confrontarmos o Ministro da Saúde, confrontarmos a própria Presidente Dilma, confrontarmos o Ministro Gilberto Carvalho, que se tem colocado como interlocutor da Presidente junto aos segmentos sociais, inclusive em relação a essa matéria, e que quando conversa conosco diz uma coisa, e quando se vai verificar não é nada daquilo.  E aí, dentre algumas iniciativas, eu quero destacar uma: nós fizemos ao Ministro Padilha, ao Ministro da Saúde, e não fui eu sozinho, foi um conjunto de Parlamentares, um requerimento pedindo um conjunto de informações em relação ao financiamento pelo Governo Federal — portanto, pelo Governo da Presidente Dilma —, por intermédio do Ministério da Saúde, para que servidores do Ministério fossem a alguns países vizinhos, a exemplo do Uruguai, conhecer alguns programas, algumas ações a que o Governo 
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dá uns nomes bonitos, mas a gente sabe que não é aquilo, e trazer essas experiências aqui certamente para o Ministério da Saúde potencializar.  Fizemos o requerimento. Demorou a vir resposta. A resposta veio imprecisa. Reiteramos o requerimento, um conjunto de Parlamentares. A resposta voltou imprecisa, incompleta, maquiada. Fizemos um terceiro requerimento, parece-me que no início de julho. Acho que Ministro recebeu no início de julho, salvo engano. O prazo de 30 dias para a resposta se exauriu em agosto. E nós, para demonstrarmos que não estamos aqui com picuinhas políticas — aqui todo o mundo sabe que sou do PSDB, mas não estou atrás de picuinhas políticas, estou tratando de um tema que para mim, para a maioria dos Deputados aqui, é um tema muito nobre; se fosse picuinha, no primeiro dia que exauriu o prazo do Ministro, de 30 dias, eu isoladamente já teria tentado entrar com uma ação contra o Ministro por crime de responsabilidade, e não o fiz, nem estimulei qualquer Deputado que havia subscrito o requerimento comigo a fazer —, num ato de absoluta compreensão, generosidade, daí por diante nós aguardamos quase 90 dias após o encerramento do prazo para ver se o Ministro se manifestava. Não se manifestou. E aí nós não tivemos alternativa a não ser pedir à assessoria que preparasse uma representação por crime de responsabilidade.  Infelizmente a assessoria não foi muito feliz, porque o documento foi preparado para o Presidente da Câmara, e tinha de ser para o Procurador da República. Mas, evidentemente, nesse ínterim o Ministro Padilha tomou conhecimento de que nós nos tínhamos articulado para processá-lo, em razão de desrespeito a esta Casa, ao Parlamento brasileiro, e aí correu, e em 24 horas prestou a informação. E novamente a informação veio maquiada, não veio substanciosa. Não foi uma informação objetiva, não é? Mas são os dados que agora nós temos e com os quais vamos trabalhar.  Permitam-me ler, portanto, Sr. Presidente, a última informação do Ministro Padilha, que deseja ser candidato a Governador do Estado de São Paulo. E é bom que os paulistas, que defendem a vida, estejam atentos a esse tema. Não só em relação ao Padilha, mas ao Alckmin, que será candidato à reeleição, qual é a sua posição, de forma muito clara, e do seu Governo? Isso também em relação a qualquer outro que se colocar como candidato.   Eu tenho dito e vou repetir aqui: qualquer candidato a Presidente da República, no meu ponto de vista, terá que se posicionar claramente, sem entrelinhas, sobre esses temas. (Palmas.) Não importa se será Dilma Rousseff na reeleição. Embora tenha feito esse compromisso, lá atrás, e não esteja honrando, ela tem que voltar a falar sobre isso na campanha oficialmente. O Aécio vai ser candidato? Se for, vai ter que se posicionar. Eu sou do partido e vou exigir isso. “Ah! É a Marina.” Também. “Ah! Ela é 

evangélica.” Não interessa. Eu quero saber a posição dela pública acerca desses temas, o que ela pensa. É o Eduardo Campos? O.k.  É o Randolfe? O.k., se posicione.   Eu acho que nós, que defendemos a vida, vamos ter de exigir isso de cada candidato, independentemente de pertencer ao nosso partido ou não. Temos de ter isso muito claro, sob pena de não avançarmos.  Permitam-me ler aqui correspondência datada de 20 de novembro de 2013:   “A S.Exa. o Primeiro-Secretário Márcio Bittar.   Sr. Primeiro-Secretário, reportando-me ao Ofício nº 626, de 11 de junho de 2013, referente ao Requerimento de Informação nº 3.136, de 2013, de autoria do Deputado João Campos e outros Parlamentares, em que solicitou desse Ministério informações sobre viagens oficiais internacionais feitas por servidores desse Ministério, para estudo/pesquisa e acompanhamento de programas e projetos sobre aborto seguro, 
encaminho os esclarecimentos prestados pela Secretaria de Atenção à Saúde.”  O Secretário encaminhou a resposta do Ministro com uma resposta breve.  Permitam-me ler.   “Em referência ao requerimento de informação supracitado, reiteramos as informações enviadas anteriormente e informamos que: os relatórios de viagem dos servidores Dario Frederico Pasche, Maria Esther de Albuquerque Vilela e Vanusa Figueiredo foram entregues de acordo com o padrão estabelecido pelo Ministério da Saúde para viagens internacionais. Também foram confeccionados resumo/sínteses com memória das ações desenvolvidas, cujos conteúdos foram replicados nas respostas anteriores.   Destes destacamos: a viagem de Dario e Maria Esther ocorreu a convite do Ministério da Saúde do Uruguai e da Argentina, intermediada e custeada pela Organização Pan-Americana de Saúde, com o objetivo de ampliar iniciativas de cooperação técnica no âmbito da saúde integral da mulher e conhecer as experiências desses países na 



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL  Comissão de Direitos Humanos e Minorias  Número: 2164/13  04/12/2013   

171 

implantação de estratégias para a qualificação da saúde sexual e saúde reprodutiva, e divulgação da saúde da Rede Cegonha.   A troca de experiências possibilitou o conhecimento detalhado das políticas públicas desses países, que conseguiram reduzir em 5 anos, de modo significativo, a mortalidade materna, além da apresentação, pela comitiva brasileira, dos pilares fundamentais da Rede Cegonha, baseada no direito das gestantes e rede de serviços de saúde.   Durante visita ao Uruguai, conforme explicitado em documentos anteriores, as discussões foram motivadas a respeito pelo Memorando de Entendimento Bilateral entre Brasil e Uruguai, datado de 30 de maio de 2011.    O documento inclui, como interesses das duas nações, trocar informações, experiências no campo da saúde sexual e saúde reprodutiva.   Na ocasião, o Vice-Ministro da Saúde, Leonel Briozzo, apresentou as iniciativas sanitárias responsáveis pela redução da mortalidade materna no Uruguai. Além disso, sucederam-se várias atividades, entre as quais visitas técnicas a serviço de saúde.   Na Argentina, a missão foi recebida também pelo Vice-Ministro da Saúde, e os temas de agenda foram: serviços especiais para adolescentes em saúde sexual e reprodutiva, implantação da vacina HPV, de um modelo diferenciado de gerenciamento de serviços para adolescentes.   Considera-se que a missão do Ministério da Saúde do Brasil ao Uruguai e à Argentina, respaldada no âmbito da cooperação técnica e solidária entre os países da região, serviu para qualificar as equipes técnicas dos Ministérios da Saúde dos países envolvidos, cujos desafios sanitários, em que pese as especificidades locais, são comuns a todos.   Em referência às viagens da servidora Vanusa, destacamos que na viagem realizada a Lima, Peru, para participação do evento realizado pela FIGO, IV Taller Regional América del Sur, sobre prevenção de aborto inseguro, a mesma participou de apresentações e discussões de experiências, questões legislativas e avanços tecnológicos na área de medicamentos e conheceu o plano de ação padrão para a redução de aborto inseguro proposto pela Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia.   Com relação à viagem à Cidade do México, para o evento Estratégias e Processo de Marcha, etc., custeada pela organização do evento, foram discutidas experiências e estratégias sobre medicamentos para situações de abortamento. As diretrizes e orientações apresentadas contribuíram para a elaboração e o desenvolvimento de novas técnicas e protocolos sobre o misoprostol, para o tratamento de situações do abortamento legal em estabelecimento de saúde do SUS, e para a publicação do protocolo para utilização do levonorgestrel.   Maria Esther Albuquerque Vilela, coordenadora da Área Técnica de 
Saúde da Mulher.”  Essa é a informação aqui.  Eu fico pensando: será que o Brasil só tem a capacidade de enviar servidor para esses países, para esses temas? Por que só o Uruguai, a Argentina? Houve uma atividade no Peru, mas exatamente relacionada com o aborto legal. Será por que, não é? Interessante.  Como nós estamos observando que existe um interesse do Governo brasileiro e, além do interesse brasileiro, dentro da fala que foi colocada pelo nosso representante da Diocese, há fundações internacionais que estão buscando financiar ações aqui no Brasil que facilitem a legalização do aborto, a exemplo da Fundação Ford, nós, um conjunto de quase 200 Parlamentares, subscrevemos um requerimento para a instalação de uma CPI, e já o viabilizamos, ele já foi apresentado à Mesa. O problema é que há uma série de outros requerimentos de CPI também apresentados, e as CPIs são instaladas na ordem cronológica da apresentação. Então, a nossa chance de ver essa CPI instalada de imediato é remota, porque ela não é a primeira da lista. 
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 Em face disso e da importância do tema que é a vida, nós estamos finalizando a coleta de assinaturas num projeto de resolução que, sendo aprovado, Deputada Keiko, vai possibilitar a instalação da CPI para investigação do financiamento do aborto no Brasil, independentemente de se obedecer ordem cronológica dos requerimentos apresentados — foi o caminho regimental que nós encontramos.  Quero aproveitar para tranquilizar as mulheres: nós não pretendemos, com essa CPI, investigar mulher que abortou. Essas mulheres precisam de assistência, de orientação, de apoio, porque elas são vítimas, estão sofrendo traumas, dor, conflitos, daí por diante. Então, elas precisam de amparo. Há algumas pessoas aí que tentaram vender a ideia do seguinte: “Não, os Deputado estão propondo uma CPI para investigar as mulheres que abortaram, mulheres pobres, sem instrução, que não tinham outra opção, que não sei o quê, que vai prender mulher”. Isso é conversa fiada! Se você ouvir isso em algum lugar, é mentira. Quem fala isso é porque é abortista.  O que nós queremos investigar através da CPI é quem é que está financiando as ações para legalizar o aborto no Brasil. (Palmas.) Cadê esse dinheiro, qual é a origem dele, onde é que ele está sendo empregado, gasto? É isso que a gente quer saber. Com a conivência de quem? Da Dilma? Do Padilha? De quem que é? Do PT? Do PSDB? Daí por diante. Quem é que está ajudando nesse trabalho? Por quê? Porque isso significa resgatar o compromisso que nós temos de defesa da vida.  Eu não vou ler aqui os argumentos que alinhei junto com um conjunto de Parlamentares, para justificar essa CPI, essa investigação, porque eles estão muito próximos da apresentação feita pelo amigo que é representante da Diocese. Para não cansá-los, eu não vou ler. São muito próximos os argumentos, está bem?  Então, eu queria, já de plano, encerrar a minha fala, para poder haver tempo para a nossa representante do Governo falar. Depois podemos estabelecer o debate.  Muito obrigado.  O SR. PRESIDENTE (Deputado Pastor Marco Feliciano) - Muito obrigado, nobre Deputado João Campos.  Passo a palavra à representante do Ministério da Saúde, Sra. Thereza de Lamare Franco Netto.  A SRA. THEREZA DE LAMARE FRANCO NETTO - Boa tarde a todos e a todas.  Eu queria cumprimentar o Deputado Feliciano, os representantes Hermes Rodrigues Nery e o Deputado João Campos, por estarmos aqui nesta sessão, tratando de um assunto tão importante e tão delicado, quando falamos de vida e da defesa da vida.  Eu sou Diretora Substituta do Departamento de Ações Programáticas Estratégicas da Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde. Neste departamento, nós temos as áreas técnicas da saúde da mulher, do sistema prisional, da criança, do adolescente, do jovem e da pessoa com deficiência. Então, esse é um departamento que tem, por responsabilidade, dentro do Ministério da Saúde, de elaborar políticas públicas para essas populações. Trata-se, como o próprio nome diz, de uma população de vulneráveis, por terem o seu ciclo de vida e, dentro dele, as questões relacionadas à saúde sexual, à saúde reprodutiva e à própria questão do desenvolvimento humano e também da reprodução humana, de que nós hoje, aqui, vamos falar um pouquinho.  Num primeiro momento, eu acho que é importante fazer alguns esclarecimentos, do ponto de vista dessa temática e do que foi colocado anteriormente.  O Ministério da Saúde, todos sabem, é o órgão do Executivo que tem a responsabilidade de implementar as políticas públicas que estão definidas na nossa Constituição, nas nossas leis. Então, nós não fazemos nada além do que está estabelecido. É importante deixar isso claro, para delimitar muito bem esse campo e não confundir um pouco algumas questões às quais eu vou me referir posteriormente.  Diante disso, desde quando o Ministério da Saúde foi instituído, com todas as suas reformulações, ele vem cumprindo as suas normativas, o ordenamento jurídico do Brasil, após, principalmente, a Constituição Federal de 1988, que estabeleceu o Estado democrático brasileiro. Esta Casa, como o Deputado muito bem colocou, e esta Comissão têm uma responsabilidade muito grande de garantir os direitos humanos de todos os brasileiros e brasileiras. Também e especialmente, o Ministério da Saúde tem essa responsabilidade, por cuidar de vidas, salvar vidas e, cada vez mais, buscar melhorar essa atenção à saúde a toda a população brasileira, por meio do Sistema Único de Saúde, conforme é preconizado pela nossa Constituição.  Então, dentro desse processo, é importante destacar algumas leis que temos e que norteiam o Ministério da Saúde nesse cuidado, nessa atenção. Como muito bem o Deputado que me antecedeu colocou, leis que tratam da assistência, da proteção da saúde de mulheres, de crianças, de adolescentes, enfim, de homens deste País.  Especialmente na temática que estamos discutindo hoje, aqui, o Ministério da Saúde, então, ao longo desses últimos anos, dessas últimas décadas, tem, exatamente, feito com que esse acesso à saúde, à assistência e à proteção, cada vez mais, melhore 



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL  Comissão de Direitos Humanos e Minorias  Número: 2164/13  04/12/2013   

173 

— acho que é esse o desejo de todos aqui — e que o Sistema Único de Saúde esteja presente de norte a sul, de leste a oeste deste nosso País.  Então, só para lembrar um pouquinho, vou mencionar, aqui, dentro do nosso ordenamento jurídico, não só nacional como internacional, alguns marcos importantes da nossa legislação. Primeiro, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que estabeleceu todos os limites e as responsabilidades dos Estados, na condição de garantir os direitos humanos de todos os indivíduos, e a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, que veio muito em função de uma temática que nos é muito cara, dentro do Ministério da Saúde — e acredito que para todos aqui presentes —, que é a relacionada às violências, o que tem nos assustado muito.  Eu vou trazer alguns dados. Hoje, infelizmente, a nossa população brasileira tem sido vitimada principalmente pelas causas externas, os acidentes, os homicídios, as violências, especialmente as mulheres e crianças, muito relacionadas à violência doméstica, à violência sexual.  Na Conferência da Mulher de Beijing foram estabelecidas as metas do milênio, com as quais o Ministério da Saúde tem uma responsabilidade muito grande, especialmente com relação à morte materna. Tivemos um sucesso muito grande com várias iniciativas de redução da mortalidade infantil, conseguimos atingir as metas do milênio até antes do ano previsto, mas provavelmente não atingiremos as metas para redução da mortalidade materna exatamente pela complexidade desse fenômeno. Estamos trabalhando fortemente para chegar no ano de 2015 a atingir essa meta, mas sabemos o quanto é complexo e desafiador para o Brasil, dada a sua dimensão.  Como marcos nacionais, temos normativas importantes: a própria Constituição de 1988, nossa Constituição cidadã; a Lei nº 8.080, que é a nossa legislação do SUS; a Lei do Planejamento Familiar, Lei nº 9.263, ainda do Governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso, que instituiu essa lei muito importante para ordenar exatamente como que seria ofertado, regulamentado todo o processo de oferta dos métodos anticoncepcionais, como a vasectomia, a laqueadura, enfim, o que está previsto dentro de uma legislação de saúde, dentro de uma garantia dos direitos de homens e mulheres de um País; a Lei nº 10.778, Lei Maria da Penha; o Pacto pela Saúde. Enfim, nós temos diversos ordenamentos e leis importantes.  O que chama a atenção, mais especificamente dentro da nossa temática, é que, após a nossa Constituição, muitas outras leis foram feitas exatamente para garantir esse direito à vida, garantir saúde plena para todos. No entanto, o nosso Código Penal, constituído e elaborado desde 1940, ou seja, há 73 anos, estabeleceu no seu art. 128:   “Art. 128 - Não se pune o aborto praticado por médico:   Aborto necessário   I - se não há outro meio de salvar a vida da gestante;   Aborto no caso de gravidez resultante de estupro   II - se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou, quando incapaz, de seu representante legal.”  Mais recentemente, temos a decisão do Supremo Tribunal Federal em relação à interrupção da gestação de anencéfalo, que é muito relacionado a quando essa gestação traz risco de morte para a mãe.  Então, a nossa legislação é muito clara, ou seja, há 73 anos se estabeleceu uma normativa neste País em relação a essa temática desta Comissão, e o Ministério da Saúde cumpre o que está estabelecido pela nossa legislação.  O que temos feito nesses últimos anos, nessas últimas décadas é exatamente garantir essa assistência, garantir essa proteção a todas as mulheres nessa situação, de acordo com o que está previsto na nossa legislação. Não legislamos, cumprimos aquilo que está na legislação.   Temos trabalhado bastante para que todas as mulheres brasileiras possam ter acesso e possam, dentro da sua definição da sua vida reprodutiva, junto com os seus companheiros, decidir em que momento vão ter esse filho, e que o Sistema Único de Saúde, que as nossas políticas públicas garantam a essas mulheres que em qualquer unidade de saúde há o método que melhor seja indicado, seja método de barreira, seja tabelinha, seja aquilo que ela achar melhor.  Então, a nossa Constituição estabelece isso. Nós somos um País de dimensão continental, com uma cultura muito diversa. Fomos colonizados pelos portugueses, vieram os africanos, quer dizer, temos uma diversidade cultural enorme. Temos na nossa vida várias culturas, uma mescla muito grande, e os indivíduos, os cidadãos brasileiros têm o direito a ter a sua saúde, direito a ter essa assistência à saúde, o que não pode ser negado. 
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 Quero trazer aqui para todos os esforços que o Ministério da Saúde tem feito ao longo desses últimos anos e décadas, no sentido de garantir essa assistência, no sentido de garantir, principalmente, a prevenção para que não se chegue a situações como estão, inclusive, previstas na nossa legislação, inclusive a violência, que nos preocupa muito.  Eu vou passar alguns dados aqui que nós temos de um último levantamento que fizemos — está disponível no site do Ministério. Esse documento, intitulado Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes, traz dados extremamente alarmantes da violência doméstica e sexual contra crianças, adolescentes e mulheres. Isso nos preocupa muito. Então, essas mulheres precisam ser atendidas, acolhidas, como já foi dito anteriormente.  Temos trabalhado muito fortemente exatamente para garantir que a nossa Lei do Planejamento Familiar seja...  (Manifestação na plateia.)  O SR. PRESIDENTE (Deputado Pastor Marco Feliciano) - Voltamos à nossa audiência.  Doutora, a sua palavra está garantida.  A SRA. THEREZA DE LAMARE FRANCO NETTO - O Ministério, nos seus últimos anos, nas suas últimas décadas, vem exatamente desenvolvendo políticas públicas para que todos os brasileiros e brasileiras possam ter esse direito à saúde, principalmente, à saúde sexual e à saúde reprodutiva. Com isso, tem feito várias iniciativas, desde a ampliação dos próprios serviços de saúde, como das equipes de saúde da família, uma estratégia já definida pelo Governo brasileiro há muito tempo, desde 2000, quando o Brasil definiu que a saúde iria ser feita principalmente por uma estratégia da saúde da família, do médico mais perto de toda a sua população e não pelos postos de saúdes, como estávamos acostumados anteriormente.  Hoje, o Brasil já está com quase 55% da cobertura da sua população com mais de 37 mil equipes de saúde da família, o que possibilitou que muitas dessas mulheres, quer dizer, que a saúde da família, que os métodos anticoncepcionais, enfim, que todas as ofertas estivessem mais próximas das mulheres e também dos homens, daqueles que querem fazer vasectomia. A nossa legislação é muito clara na definição de faixas etárias, há todo um regramento muito bem definido, inclusive, na conduta médica de quando ou não realizar um procedimento.  Como foi colocado pelo Hermes, algumas normativas do Ministério são exatamente para orientar os serviços de saúde exatamente naquilo que está previsto na nossa legislação e não para facilitar, para aliviar. De forma nenhuma, pelo contrário, porque nós somos regulados por uma legislação e se ficarmos fora dela vamos ser penalizados. Então, de forma nenhuma o Ministério da Saúde tem essa intenção. O objetivo é fazer com que cada vez mais esses serviços e essa atenção estejam à disposição das mulheres, que possam ser atendidas numa situação de dor, numa situação de constrangimento e de sofrimento, como muito bem o Deputado colocou anteriormente aqui.  Diante disso, o que se tem feito? Já coloquei aqui a questão da expansão das equipes de saúde da família, a ampliação da oferta dos métodos anticoncepcionais, todos eles, tanto para homens quanto para mulheres, o que seja melhor para cada um; iniciativas importantes do ponto de vista da assistência dentro da atenção hospitalar para situações previstas na nossa legislação. Então, nada mais além disso.  Em relação à prevenção, nós temos algumas pesquisas que são realizadas, como a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde, que mostra que uma boa parte das gravidezes que acontecem nas nossas mulheres brasileiras não são planejadas, muitas vezes não estavam definidas naquele momento, a mulher não queria ter aquela gravidez naquele momento, mas depois, posteriormente, aquela gestação vai sendo muito bem acolhida.  Então, como é temos de trabalhar? Exatamente ofertando condições para que essas mulheres não tenham uma gravidez quando não a quiserem ter. Este é o nosso desejo: exatamente fazer essa prevenção para que isso não aconteça, para que cada vez mais as mulheres e os homens, os pais e mães possam ter seus filhos quando desejarem. Este é o nosso desejo, é o que está previsto na nossa Constituição, é o que está previsto no Ministério da Saúde: garantir a vida do cidadão brasileiro, garantir as condições melhores para essa mulher ter esse filho numa maternidade digna.  Por isto lançamos a Rede Cegonha: para permitir uma rede de atenção à saúde da mulher, para que essa mulher não fique peregrinando. Muitas vezes ela está colocada numa situação de abortamento espontâneo. É importante deixar claro que esse aborto é indesejado e acontece muitas vezes numa gravidez. E esse serviço de saúde precisa atender à mulher que está em aborto espontâneo. Muitas vezes, esses medicamentos e essas orientações são para situações como essas.  Então, essa legislação, essas orientações não são para aliviar, para facilitar ou para dissimular outra situação. Pelo contrário, são exatamente para que o serviço possa ser seguido à risca, sem colocar em risco a vida dessa mulher, para que ela não saia daquele serviço de saúde e vá para outro sangrando, com hemorragia, o que, muitas vezes, pode levá-la inclusive a óbito. 
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 Em relação à mortalidade materna, nós temos perseguido esses objetivos do milênio de forma bastante rigorosa dentro do Ministério da Saúde, o qual instituiu uma série de sistemas de informações junto aos Estados e aos Municípios para fazer uma vigilância ao óbito materno, para saber em que situação aconteceu esse óbito materno, por que aconteceu, se houve assistência não adequada lá na saúde da família, se foi o hospital que não atendeu direito a essa gestante, não importa qual a idade.  Então, o Ministério tem tido uma série de iniciativas, como o Pacto pela Redução da Mortalidade Infantil no Nordeste e na Amazônia Legal, comprando equipamentos, ampliando leitos obstétricos, leitos de UTI, de UCI. Enfim, é uma série de iniciativas conforme as experiências, as evidências científicas, o que está colocado na nossa Constituição, no nosso Estatuto maior, do ponto de vista da legislação brasileira.  Há outra questão também muito importante relacionada a faixas etárias ainda de adolescentes. Instituímos um importante programa, que já vem sendo desenvolvido desde 2005, o Programa Saúde na Escola, que busca exatamente essa articulação entre educação e saúde, no sentido de orientar os nossos adolescentes, de dar condições e informações para eles, para que não se coloquem em situações de risco, às vezes, uma situação sexual não planejada, não desejada, muitas vezes, vítimas de violência.  É importante orientar esse adolescente para identificar quando, muitas vezes, pode estar em uma situação de violência. Essa tem sido nossa preocupação, no sentido de que possamos melhorar cada vez mais, ampliar cada vez mais as nossas ações de prevenção, os nossos serviços de saúde, para atender à nossa população como um todo.  Hoje nós temos em torno de 67 milhões de pessoas em idade reprodutiva no Brasil. Ou seja, é uma população muito grande, espalhada por este País todo, desde as populações ribeirinhas, que têm mais dificuldade de acesso à saúde. Então, como fazer chegar, em relação a essas questões, informações e orientações a essas populações, sejam mulheres adultas ou adolescentes?  Além disso, temos trabalhado também intensamente em informações junto aos serviços de saúde, especialmente em relação à questão da violência. E eu quero trazer alguns dados que nos preocupam muito em relação a esse documento que passei a vocês, que está disponível na página do Ministério da Saúde e está muito relacionado a esta discussão. Nós tivemos, nos últimos 2 anos, quase 74 mil notificações de violência, seja doméstica, seja sexual, tanto de homens quanto de mulheres. A maior parte dessas notificações é relacionada a mulheres — 66% — em todas as faixas etárias, infelizmente.  Se formos fazer uma separação por faixa etária, de 0 a 9 anos, teremos em torno de 21 mil notificações dessas 73 mil notificações. A maior delas se refere a meninas, crianças ainda, ressaltando que o maior percentual é de negligência e, depois, de violência sexual.  Se considerarmos a faixa etária de 10 a 19 anos, é a mesma coisa. Temos em torno de 29 mil notificações, e a maior parte é de agressão física. Depois, violência sexual. Sempre o sexo feminino aparece com o maior percentual.  Se considerarmos a faixa etária de 20 a 29 anos, temos um percentual maior de agressões, em que a agressão física é relacionada ao sexo masculino. No caso das mulheres, a agressão psicológica e a violência sexual.  Então, cotidianamente, mulheres, crianças e adolescentes chegam aos serviços de saúde vitimas dessa agressão e, frequentemente, muitas dessas agressões podem chegar a uma situação de gravidez. E, pela nossa legislação, essa mulher pode optar ou não pelo prosseguimento. É muito importante dizer que, em todo momento, a nossa legislação deixa muito claras as informações: é uma opção da mulher, é um direito que nós temos na nossa Constituição, no nosso ordenamento jurídico. Então, os serviços de saúde não podem negar os atendimentos, conforme está previsto na lei.  Foi citada anteriormente essa preocupação de que se estão ampliando serviços para fazer o aborto que não seja legal. Isso não é verdade. O que o Ministério tem feito é exatamente em função dessa preocupação com esses dados que temos visto aqui. Temos regiões no Brasil onde ainda não há esse atendimento. E precisamos dar esse direito tanto ao homem como à mulher, que é quem engravida, mas o homem muitas vezes também é vítima de violência sexual.  Então, são serviços para atender a situações de violência, em que pode haver mulheres que chegaram a engravidar por uma situação de estupro, de violência sexual e precisam fazer toda uma profilaxia. Por isso a normativa é importante, para salvar vidas. Então, quero deixar isto muito claro: a intenção é sempre, sempre, sempre a de salvar vidas, cuidar das mulheres, cuidar das nossas crianças, cuidar das nossas adolescentes que chegam a essa situação.  Então, a nossa legislação é muito clara. O Ministério da Saúde segue muito à risca o que está estabelecido na nossa legislação. Portanto, o que nos move, do ponto de vista da responsabilidade sanitária, é exatamente a intenção de criar as condições para que toda e qualquer mulher neste País possa ser atendida, para que possamos reduzir esse sofrimento, para que possamos ajudar essa mulher na sua rede social, por meio de orientação. Essa a importância de termos uma equipe preparada, uma equipe disciplinada, orientada para reunir condições de fazer esse atendimento. 
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 Gostaria de fazer um esclarecimento ao Deputado João Campos referente a esta nova lei, Lei nº 12.845, que “dispõe sobre 

o atendimento obrigatório integral a pessoas em situação de violência sexual”. É exatamente isto o que eu acabei de falar: o serviço é para atendimento a homens e mulheres em situação de violência sexual. São diversas as violências, são violências bárbaras, absurdas. E esses medicamentos ajudam a diminuir esse sofrimento. De forma nenhuma o Ministério está dissimulando ou agindo de outra forma quando expande esses serviços, quando edita normas que não fazem nada mais do que reafirmar o que já está estabelecido nas legislações brasileiras.  A lei, inclusive, tomou o cuidado — nós sabemos que temos serviços filantrópicos, como as Santas Casas, de cunho religioso, cuja importância para o desenvolvimento de políticas públicas conhecemos muito bem — de prever que, caso esse serviço não esteja apto a fazer esse procedimento, não esteja de acordo, deve encaminhar imediatamente essa mulher a outro serviço. Essa lei teve o cuidado, inclusive, de levar em consideração a objeção de consciência, que está no Código de Ética dos médicos e de outras profissões.  O Governo brasileiro teve esse cuidado, por saber que temos muitos serviços que têm cunho religioso e que esse atendimento traz certo constrangimento em relação a seu ponto de vista.  Gostaria, então, de esclarecer esses pontos aqui, de dizer que espaços como esses são muito importantes para que possamos não só informar o que o Ministério tem feito em relação a garantir esse direito inviolável, como já foi dito aqui, o direito à vida, mas para reafirmar nossa responsabilidade de garantir serviços de saúde, como eu disse, que preservem a vida e que reúnam condições de atender a situações às vezes inimagináveis do ponto de vista da violência e de abusos bárbaros praticados contra as nossas crianças e mulheres, muitas vezes causando mutilações e traumas que carregam por toda a vida.  O Ministério da Saúde está muito ciente desse debate e está aberto sempre para debater e discutir essa temática e para trazer para a população o que está estabelecido na nossa legislação.  Acho que esta Casa, na condição de guardiã dos direitos humanos e da Constituição Cidadã, tem o papel muito importante de garantir as conquistas obtidas pelo povo brasileiro ao longo dos anos.  Tenho certeza de que esta Comissão tem um papel muito importante. Gostaria de ressaltar, Deputado, que nós vivemos uma situação no País que muito nos preocupa do ponto de vista da saúde. Como eu disse agora, 70% das internações neste País se dão em função de causas externas, entre elas a violência.  Nós vivemos um paradoxo do ponto de vista da nossa legislação, do nosso País democrático. Por outro lado, também temos uma situação muito perversa do ponto de vista das informações que, muitas vezes, são dadas. Vocês todos se preocupam com a mídia, com essa erotização exacerbada. Muitas vezes vemos crianças e adolescentes sem saber direito o que estão falando, e a mídia acaba ajudando nessa erotização exagerada. O próprio Estatuto da Criança e do Adolescente traz muito claramente o cuidado que se deve ter, para resguardar as crianças, com propagandas, com revistas inadequadas à faixa etária, com programas. Temos toda uma legislação que apoia a proteção das crianças, dos adolescentes e da população adulta como um todo.  Então, gostaria de chamar atenção para isso, porque contribui para as violências que vemos aí.  Gostaria de agradecer a todos os Deputados presentes e ao Sr. Hermes, que trouxe questões importantes para debatermos.  Coloco-me à disposição de todos para outros esclarecimentos que se fizerem necessários em relação a esse tema, que nos é muito caro também.  Muito obrigada. (Palmas.)  O SR. PRESIDENTE (Deputado Pastor Marco Feliciano) - Muito obrigado, Sra. Thereza de Lamare Franco Netto, que representa aqui o Ministério da Saúde.   Passaremos a palavra agora aos Deputados que queiram debater o assunto. Já tenho aqui alguns inscritos. O primeiro da lista é o Deputado Roberto de Lucena. Vou fixar o limite de 3 minutos para cada Deputado, em razão do avançado da hora.   Como Deputado requerente da realização desta audiência, pelo Regimento, tenho alguns minutinhos a mais. Quero apenas fazer algumas considerações. Primeiro, sobre o lamentável fato que nós vimos aqui. Esta audiência é pública e está sendo divulgada no site da Câmara. Todas as pessoas, de todo o Brasil, que quiserem participar, desde que de maneira ordeira, estão convidadas. Nós percebemos como age o outro lado: veio apenas uma pessoa com posicionamento contrário e essa única pessoa tumultuou toda a sessão com desrespeito, com gritos, com histeria, radicalismo e intolerância. Aí nos acusam de radicalismo e intolerância. 
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 A grande massa brasileira é contra esse assunto que nós tratamos. Está aqui o exemplo disso. Temos dezenas de pessoas aqui que em momento algum levantaram a voz. Aplaudiram, e o fizeram no momento exato, certo, de maneira ordeira. A vocês, mais uma vez, meus parabéns. (Palmas.)  Instantes atrás não havia mídia aqui dentro. Não sei se vocês perceberam. Bastou um grito para todo mundo entrar. Temos aqui os nossos jornalistas. Eu também não posso acusá-los. Eles vivem disso. Só que eu gostaria que, ao fazerem a matéria, fizessem uma matéria imparcial, que colocassem exatamente o que aconteceu: uma pessoa contra e quase 100 pessoas a favor, porque isso mostraria a legitimidade desta audiência e qual é o pensamento do povo brasileiro a respeito desse assunto. A fala da nobre Dra. Thereza, do Ministério da Saúde, é muito bonita e muito mansa. Por um momento, quase me convenceu. Só que sempre que se citou o aborto falou-se em saúde. A minha pergunta — não para a senhora, mas para o Brasil inteiro — é: gravidez é doença? Bebê gerado dentro da barriga da mãe é doença? É disso que nós estamos tratando. Não pode ser. Isso não é doença. Aborto não é uma questão de saúde pública. Aborto é uma questão de consciência. É uma questão de vida. Aborto é crime no nosso País. Eu me lembro da fala do Ministro Alexandre Padilha, logo que o Supremo Tribunal Federal arguiu que, naquela instância, o aborto de anencéfalos era constitucional. Terminaram os votos e o Ministro já estava pronto para dar uma entrevista. Na entrevista, com júbilo — percebe-se isso; está na Internet —, ele dizia que nós já temos no País 60 ou 65 hospitais preparados para o ofício do aborto e, até o final do ano, mais 35 estarão preparados. Parece que estava tudo pré-combinado, tudo caminhando para aquela diretriz. É isso que assusta esta Casa, é isso que assusta os Parlamentares que são pró-vida aqui. Parece que existe uma força invisível que luta para macular a imagem do que é vida diante da sociedade. Queria só deixar registradas essas palavras aqui.  Uma secretária da Comissão escreveu uma frase aqui para mim muito interessante: “Ao invés de o Ministério propagar o 

aborto, por que não fazermos políticas públicas que assegurem uma gestação com saúde?” Se pudéssemos ajudar a mulher na sua gestação, o problema estaria resolvido e esse assunto teria um final feliz. Com a palavra o Deputado Roberto de Lucena e, na sequência, o Deputado Marcos Rogério.  O SR. DEPUTADO ROBERTO DE LUCENA - Obrigado.  Sr. Presidente, Deputado Pastor Marco Feliciano, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, eu quero, inicialmente, cumprimentá-lo, Sr. Presidente, pois, na condição de quem requereu a realização desta audiência pública, V.Exa. permite, propicia a condição para que este debate ocorra no âmbito desta Comissão e seja tratado de uma maneira equilibrada, de modo a que nós possamos ouvir as posições divergentes, as posições diferentes, o que, certamente, neste momento, no momento que vivemos no Brasil, para esta Comissão e para o Brasil é muito importante. Então, eu quero cumprimentar e quero parabenizar V.Exa. por esta iniciativa.  Quero cumprimentar também os nossos debatedores, o Dr. Hermes Rodrigues Nery, Coordenador da Comissão Diocesana em Defesa da Vida e Movimento Legislação e Vida da Diocese de Taubaté; a Dra. Thereza de Lamare Franco Netto, Diretora do Departamento de Ações Programáticas Estratégicas da Secretaria de Atenção à Saúde, do Ministério da Saúde. E aqui eu quero, inclusive, registrar a minha satisfação em, pela primeira vez neste período, nesta Legislatura, ver o Ministério da Saúde disposto a debater conosco o assunto, disposto a conversar conosco sobre o assunto. Quero aqui fazer esse registro, cumprimentar a senhora e agradecer-lhe pela maneira com que fez as suas colocações e nos trouxe as suas contribuições.  E, ao mesmo tempo, quero parabenizar o Movimento Brasil sem Aborto, Sr. Presidente, pelo trabalho fantástico que faz em todo o País, e lamentar a ausência nesta Mesa da Dra. Lenise Garcia, que se tornou no País um emblema, um ícone na luta pela conscientização da sociedade para que possa debater e falar sobre esse tema com lucidez. É uma pessoa que tem sido um soldado na defesa da vida, na luta contra o aborto em todo o Brasil.  Quero saudar os convidados presentes, que aqui representam diversas instituições.  E quero registrar que nós recentemente tivemos nos cinemas de todo o Brasil o lançamento do filme Blood Money, Dinheiro de Sangue. (Palmas.) Não foi possível colocá-lo em cartaz. Ele revela a indústria do aborto nos Estados Unidos. Todo o Brasil deve assistir a esse filme. Eu quero sugerir, Sr. Presidente, que esta Comissão faça um requerimento para que esse filme seja exibido aqui na Câmara dos Deputados. (Palmas.) É muito interessante. Ele mostra a eugenia nos Estados Unidos, mulheres negras que são levadas a fazer, inclusive, mais abortos do que mulheres brancas.  Eu quero somar-me à Dra. Thereza, Deputado João Campos, que é um defensor da vida e apresentou aqui o requerimento que propõe a instituição da CPI do Aborto, quando ela fala da questão da violência. A violência é um tema que a todos nós aqui interessa. É muito importante entendermos, compreendermos que somos parceiros do Ministério da Saúde nesta preocupação, que deve ser nossa grande preocupação: a violência que afeta a criança e o adolescente, a violência que afeta a mulher, a violência que 
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afeta o idoso, o deficiente físico, e a violência que afeta o feto. A nossa luta, Dra. Thereza, é nesta direção: a luta em defesa da dignidade da vida humana desde a sua concepção.  Mas eu não sou expositor, não vou aqui defender a minha tese. Eu tenho algumas perguntas que farei muito rapidamente. E gostaria de fazê-las ao Ministério da Saúde.  Como se dá a distribuição da AMIU — Aspiração Manual Intrauterina? Ela é entregue só a médicos ou a enfermeiros, parteiras, agentes de saúde? Como se dá a distribuição?  Segunda: quanto se gasta por ano com a AMIU? Tem alguma região do Brasil que recebe mais AMIU do que a outra? Qual?  Para quem foi feita a cartilha Protocolo Misoprostol, que ensina a usar o Cytotec? Onde elas estão sendo distribuídas? Quantas cartilhas foram feitas? Quantas ainda serão feitas?  A nova lei de proteção à vítima de violência sexual, sancionada no dia 2 de agosto de 2013, já está em exercício, já está sendo executada?  A pílula do dia seguinte está sendo dada às mulheres mesmo sem elas pedirem? Em caso de violência sexual, está sendo oferecida às mulheres mesmo sem que elas façam essa solicitação?  Quanto custa, em média, um procedimento abortivo?  A pílula do dia seguinte é dada à mulher até quanto tempo depois da violência?  Quantas mulheres morreram em decorrência do aborto, de acordo com dados do DATASUS? Quantos desses abortos foram espontâneos? E quantos ditos legais, em caso de estupro ou risco de morte da mãe?  E aqui há um questionamento que eu também levanto: se os números oficiais de mortes não são tão altos, e os demais são clandestinos, são dados não oficiais, qual a fórmula que se usou para se chegar a números como milhões de abortos no Brasil?  Essas são as questões que eu quero aqui colocar, mais uma vez agradecendo aos expositores, Dr. Hermes e Dra. Thereza, pela disposição e pela contribuição que trouxeram a esta audiência pública, e mais uma vez cumprimentando o Deputado João Campos pela iniciativa da proposição desta CPI, que conta com o nosso apoio, porque nós entendemos que é necessário, que a sociedade brasileira, Deputado João Campos, precisa e merece que esse tema seja tratado com toda a seriedade e seja tratado definitivamente, às claras.  Sr. Presidente, mais uma vez, parabéns pela iniciativa. Era o que eu tinha a dizer.  O SR. PRESIDENTE (Deputado Pastor Marco Feliciano) - Muito obrigado, nobre Deputado Roberto de Lucena.  Vou pedir à nossa expositora, que tem uma memória de elefante, para guardar todas as perguntas e responder ao final.  Depois, se o senhor puder encaminhar a esta Mesa as perguntas, ficará mais fácil.  O SR. DEPUTADO ROBERTO DE LUCENA - Claro.  O SR. PRESIDENTE (Deputado Pastor Marco Feliciano) - Eu também achei muito pertinentes e interessantes as perguntas.  Com a palavra o nobre Deputado Marcos Rogério.  O SR. DEPUTADO MARCOS ROGÉRIO - Sr. Presidente, Deputado Pastor Marco Feliciano, cumprimento V.Exa. pela condução dos trabalhos desta audiência pública, bem como os expositores desta audiência, o Dr. Hermes Rodrigues, que fez uma exposição extraordinária, a Dra. Thereza de Lamare Franco Netto, que vem em nome do Ministério da Saúde, e o Deputado João Campos, um Deputado de atuação reconhecida por todos nós nesta Casa.  Sr. Presidente, eu queria fazer algumas observações com relação a este tema, dizendo que, reconhecendo aquilo que já foi dito pela Mesa, que hoje há uma tentativa de colocar esta temática nos mais diversos segmentos, e a principal delas é tirar da força da lei a legalização ou o impedimento para o aborto e levar para o campo da interpretação e das orientações. Esse é um risco que nós estamos correndo, porque querem, na verdade, burlar o Legislativo, ultrapassar o Legislativo, para dizer que essa é uma questão de saúde pública e aí, segundo orientação da Organização Mundial da Saúde, pode-se fazer, independentemente de lei que autorize ou não. Esse é um ponto.  Paralelamente a isso, também no ordenamento legislativo há inúmeras propostas que buscam avançar na questão da liberação do aborto. Uma prova disso mais recente é o novo Código Penal brasileiro, que está sendo gestado no Parlamento, especialmente a proposta que tramita no Senado Federal, que, no seu art. 128, elastece as possibilidades para o aborto legal. E o que diz o art. 128, apenas para memorizar, para trazer à memória aquilo que está no texto?    “Art. 128. Não há crime de aborto:    ............................................................................ 
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IV – se por vontade da gestante até a 12ª semana da gestação, quando o médico ou psicólogo constatar que a mulher não apresenta co dições psicológicas de arcar co  a ater idade.”   Vejam, dois critérios objetivos para aferir a liberdade para abortar. Primeiro, vontade da gestante. Isso aqui parte de uma tese da autonomia da mulher sobre o corpo sendo adotada por uma corrente aí. Segundo, médico ou psicólogo atestarem que ela não terá condições psicológicas. Primeiro, o médico não atesta questões psicológicas. Segundo, é uma burla à Constituição Federal.   Pelo que prevê o art. 128, Sr. Presidente, basta a mãe não querer a criança, e o médico ou psicólogo atestar essa vontade, pronto, há licença para matar. É simples assim, sem rodeios. Licença para matar. Ora, a Constituição Federal, no seu art. 5º, coloca a vida como um bem jurídico indisponível. O Estado não pode dispor da vida de ninguém.  Sr. Presidente, essa mesma Constituição que coloca a vida como um bem indisponível, um bem inviolável, coloca a salvo a vida do pior criminoso. O pior criminoso, aquele que a sociedade, na sua maioria, ainda que vá às ruas querendo a pena de morte para ele, a Constituição Federal diz que não. No Brasil, não haverá pena de morte, mas querem licença para matar inocentes. Será que nós temos o direito de ir tão longe? (Palmas.) Será que nós temos o direito de ir tão longe, pela via da legislação ordinária, burlando a Constituição Federal, para dizer que não, se a mulher, se a mãe tiver vontade, e um médico corajoso, um psicólogo corajoso atestarem, há licença para matar o inocente?  Sr. Presidente, aqui não se trata de uma questão de fundo religioso, filosófico. Aqui se trata do bem mais valioso que há: a vida. Nada se compara à vida. E a Constituição colocou a salvo como um direito inviolável. A criança tem o direito de nascer, crescer e ser feliz, e ninguém tem o direito de tirar a vida dela. (Palmas.)  Eu fiz aqui, Sr. Presidente, para concluir, algumas observações com relação às exposições que nós ouvimos e eu queria, resumidamente, dizer o seguinte: primeiro, quando a Presidenta Dilma deu aquela declaração, ela usou um termo que eu fiz questão de anotar aqui, porque eu acreditei nele também, só que hoje, depois que o tempo passou, eu cheguei à conclusão de que, na época, nós pensamos com o coração e não com a razão, porque, se tivéssemos pensado com a razão, o texto que foi colocado no texto, do ponto de vista da hermenêutica, permite o que está acontecendo hoje.   Sou, pessoalmente, contra o aborto. Não precisa ser um hermeneuta especialista para entender esse texto. Sou, pessoalmente, contra o aborto. Olha, pessoalmente, eu sou contra muita coisa. E, às vezes, isso acontece conosco aqui. Nós somos contra algumas situações aqui, mas, em nome do coletivo, em nome de algumas circunstâncias, nós nos reduzimos daquela vontade nossa pessoal para, em nome de uma circunstância, de um momento, permitir a aprovação disso ou daquilo. Sou, pessoalmente, contra o aborto. O Governo, não. Pessoalmente, sou contra. Agora, o Governo não é contra o aborto, porque tem patrocinado, não só estudos, mas, inclusive, legislação está sendo aprovada nesta Casa, legislação que induz à prática de aborto no Brasil. São fatos.  Agora, eu queria aqui dizer primeiro, respeitosamente, que a Dra. Thereza fez uma exposição bastante conservadora, sem trazer, de forma clara, límpida e cristalina, a posição do Ministério em relação ao aborto. As práticas do Ministério nos dão o direito de fazermos algumas afirmações, embora a fala de V.Sa. aqui hoje tenha sido bastante cuidadosa, bastante equilibrada. Que bom fosse essa a posição do Ministério da Saúde e do Governo brasileiro, mas o Ministério da Saúde tem, em algumas ações, patrocinado, ações que caminham para essa questão da liberação do aborto, e aí eu faço algumas indagações: o papel do Ministério da Saúde, qual é? Qual a natureza jurídica do Ministério da Saúde? Desenvolver política pública de defesa da saúde. É da natureza do Ministério da Saúde defender a vida. Quem defende a saúde defende a vida como bem maior. Ao patrocinar a defesa do aborto, vai contra a sua própria natureza. Quem busca saúde, Sr. Presidente, busca vida, não busca a morte. Então, é contraditório um Ministério que tem na sua natureza o patrocínio da saúde, da vida, permitir que, através de alguns canais, o aborto chegue. Ou será que para o Ministério da Saúde a gravidez é doença? Porque, se para o Ministério da Saúde a gravidez for doença, aí não há nenhuma ofensa a sua natureza constitutiva. Aí não há nenhuma ofensa ao seu papel como órgão de gestão da saúde.   Eu queria, Sr. Presidente, concluir a minha fala dizendo que nós não temos o direito de decidir sobre quem vive e quem morre. Esse direito não está em nossas mãos. Não temos o direito de sentenciar à morte inocentes neste País. É nossa obrigação, não vou dizer nem como legisladores, não, mas como seres humanos, à luz da dignidade da pessoa humana, defender a vida como valor supremo. Esse é o nosso papel. Esse é o papel do Governo. Esse é o papel do Ministério da Saúde. Esse é o papel dos atores que atuam neste Parlamento.  Então, eu quero dizer aqui que nós vamos continuar gritando e gritemos todos: não à morte! Sim à vida! Não à morte! Sim à vida! (Palmas.) Esse é o nosso grito e, quando fazemos esse grito, Sr. Presidente, fazemos porque aqueles que estão no ventre da mãe não podem gritar. Então, gritemos nós por eles: não à morte! Sim à vida!  Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)  O SR. PRESIDENTE (Deputado Pastor Marco Feliciano) - Com a palavra a Deputada Antônia Lúcia. 
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 A SRA. DEPUTADA ANTÔNIA LÚCIA - Quero cumprimentar o nosso Presidente, o Deputado Federal Marco Feliciano, por esta iniciativa tão importante que se realiza hoje aqui na nossa Comissão. Quero parabenizar os autores desse requerimento de alta relevância, que nos dá oportunidade de aqui estarmos todos nós discutindo o que preocupa a população do nosso País, principalmente, Sr. Presidente, porque esta semana de dezembro é muito importante, é a semana da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Dia 10 é o dia reconhecido como o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Abrir esta semana de dezembro com um debate destes na Comissão de Direitos Humanos, presidida por V.Exa., é realmente uma honra. V.Exa. e toda a Mesa estão de parabéns!  Quero parabenizar mais uma vez o nobre Deputado Federal João Campos, autor odo requerimento. Quero aqui trazer meus reconhecimentos e meus elogios.  Aliás, já pedi que o relatório do Sr. Hermes, lido para todos nós, chegue até as nossas mãos. É muito forte, é muito importante todos nós sabermos aqui quem verdadeiramente patrocina esse assassinato das crianças e dos fetos, quem comete essa covardia que está sendo implantada em nosso País de forma tão sorrateira e desconhecida pelas classes mais pobres e carentes do nosso País, que, na maioria das vezes, são as únicas vitimadas, por causa da pobreza e da falta de conhecimento.  Lamento muito pelas minhas amigas, irmãs e mulheres do nosso Brasil que não têm oportunidade de ter esse discernimento sobre o que ocorre quando propostas indecorosas como essa são colocadas à margem da sociedade. Trata-se de mulheres não esclarecidas, mulheres que não têm a oportunidade de se defender. Isso é uma questão de defesa das mulheres.  Fazem-se necessárias políticas de esclarecimento sobre a importância deste tema. O Governo Federal poderia muito bem adotar uma medida educacional acerca da prevenção de uma gravidez inesperada ou de um estupro. Lamentavelmente, é como o Dr. Hermes comentou: as classes mais atingidas são as mais pobres e carentes do nosso País.  Então, deixo aqui um apelo meu como Parlamentar e como mãe. Lamentavelmente, o Ministério da Saúde, por intermédio da Dra. Thereza, faz aqui uma explanação teórica pálida da verdade, da política sobre essa questão do aborto.  Acredito, sem sombra de dúvida, que aqueles que aqui se manifestam contra o que todos nós acreditamos que vem a ser o bem da sociedade é por falta de políticas esclarecedoras para esta Nação, para evitar um ato de tanta covardia, como V.Exa. colocou, Deputado, e quero parabenizá-lo por sua fala.  Essas crianças e fetos não podem falar e não podem pedir socorro, mas estamos aqui para pedir socorro por eles. Nós estamos aqui para pedir socorro às mães, às mulheres, por ignorância e por falta de amor à vida, porque não tiveram oportunidade de ter suas famílias estruturadas, mas nós, nesta Comissão, todos nós nesta Casa estamos preocupadíssimos com esta questão.  Como se trata de uma semana muito especial, deixo aqui, Deputado João Campos, o nosso registro.  Parabéns, mais uma vez, à Presidência desta Comissão, porque nós estamos na semana do dia 10 de dezembro, em que se comemora o Dia Internacional dos Direitos Humanos em todo o mundo.  Então fica o meu registro e o meu repúdio ao Governo Dilma. Na realidade, quando se fala em Governo, esse Governo tem nome. O Governo tem nome, e o nome é PT. Quem representa este Governo é a Presidenta Dilma, que, como mulher, deveria se sentir nessa condição. Com toda a vênia e com todo o respeito à nobre Presidente, não compete às autoridades constituídas por nenhum poder esse papel de permitir ou não que uma criança, um feto venha nos dar o ar da sua graça e um sorriso feliz, que é o que nós temos presenciado, apesar de tanta pobreza neste País. Ainda se olha para uma criança e se vê que, independentemente da cor, raça, classe social, ela tem um sorriso para te dar, e isso nós precisamos respeitar.   Muito obrigada.   O SR. PRESIDENTE (Deputado Pastor Marco Feliciano) - Parabéns, Deputada Antônia Lúcia.  Nós ainda temos cinco Parlamentares inscritos. Vou pedir a S.Exas. que obedeçam ao prazo regimental de 3 minutos, se puderem, mas fiquem à vontade para falar.   Com a palavra o Deputado Carlos Alberto Leréia.  O SR. DEPUTADO CARLOS ALBERTO LERÉIA - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, senhores expositores, audiência presente, quase tudo já foi dito. É um tema complexo, todos nós sabemos disso, mas eu vou ser bastante objetivo.  Foi dito aqui pelo expositor Hermes Rodrigues Nery que o Governo brasileiro, em última análise, tem defendido posições em favor de uma política abortiva. Foi citado por um dos Parlamentares aqui o filme Blood Money, que retrata a indústria do aborto nos Estados Unidos.   Nosso Deputado João Campos, operoso Deputado, competente Deputado, que tenho acompanhado aqui no meu primeiro mandato, segue mais ou menos a mesma linha do Dr. Hermes com relação à política do nosso País quanto a essa questão.  
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 Minha pergunta objetiva é: a quem interessa uma política que “incentiva”, entre aspas, o aborto no Brasil? A quem interessa? Quem está ganhando dinheiro com isso? Se são organizações internacionais que pressionam o nosso Governo, quem são essas organizações internacionais e o que elas ganham com isso?  A minha pergunta é essa, só essa.   Obrigado. (Palmas.)  O SR. PRESIDENTE (Deputado Pastor Marco Feliciano) - Muito obrigado, nobre Deputado Dr. Carlos Alberto, conhecedor, em alta capacidade, de segurança pública. A sua pergunta fica no ar: a quem interessa de fato esse tipo de política pública?  Com a palavra o nobre Deputado Walter Tosta.  O SR. DEPUTADO WALTER TOSTA - Obrigado, Presidente.   Cumprimento os nobres pares e já de antemão quero dizer que tenho certeza de que essa pergunta do nobre Deputado vai ser respondida quando nós conseguirmos instalar essa Comissão Parlamentar Mista de Inquérito — CPMI. Logo que conseguirmos todas as assinaturas devidas, nós vamos ter essas apurações, todas essas informações, creio nisso.   Presidente, quero agradecer a V.Exa. a saudação, quando cheguei. Ontem foi realmente um dia histórico para todos nós, o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência e, além das comemorações, tivemos a oportunidade de regulamentar uma lei, da qual tive o privilégio de ser relator, que garante a aposentadoria especial para a pessoa com deficiência lá na Presidência da República.   Então, foi de grande relevância. Parabéns e obrigado.   Quero dizer que eu fiquei muito feliz com a explanação do Dr. Hermes, fiquei feliz com a explanação da Dra. Thereza, mas comungo com a sua opinião sobre a explanação da Dra. Thereza, eu quase me convenci, mas vou me manter no direito de ser absolutamente contra o aborto, até porque a Dra. Thereza, na sua exposição, fala exatamente na garantia da saúde. Em momento algum falou na garantia da vida, e é essa vida que nós queremos preservar, é o direito à vida que nós queremos garantir aqui no Parlamento.   Nós acreditamos na palavra da Presidenta Dilma, nós acreditamos ainda que ela, de alguma forma, vai rever o seu conceito, para que os Ministérios possam respeitar o seu compromisso, principalmente o eleitoral.  Eu não vou fazer nenhuma pergunta, porque os Parlamentares já fizeram quase todas, mas eu quero dizer que nós já temos leis suficientes que garantem à mulher o direito de praticar o aborto, caso haja alguma violência. Para que mais? Eu tenho duas filhas, uma de 26 e uma de 16. Graças a Deus, não passei ainda por isso, espero nunca passar, mas tenho uma irmã que já fez um aborto clandestino. Imaginem os senhores que amanhã qualquer jovem — e infelizmente hoje os nossos jovens estão muito inconsequentes, não generalizando, é claro — pode sair com seu namorado, ter uma relação, engravidar, ir a uma clínica e falar simplesmente que não foi desejada por ela a gestação. Os médicos vão poder atestar e dar a ela a garantia de que não estão cometendo um crime. Na verdade, quem está cometendo o crime é o médico.  Portanto, precisamos de fato garantir o direito à vida.   Obrigado e parabéns, Presidente! (Palmas.)  O SR. PRESIDENTE (Deputado Pastor Marco Feliciano) - Muito obrigado, nobre Deputado Walter Tosta.   Com a palavra o Deputado Jair Bolsonaro, o capitão desta Comissão.   O SR. DEPUTADO JAIR BOLSONARO - O capitão é o Deputado Arolde de Oliveira, e V.Exa. é o meu general. (Risos.)  Eu serei bastante breve aqui. Até que, pela minha formação militar, eu sou bastante objetivo, não gosto de dar muita volta, até porque muitas palavras não levam a lugar nenhum.   Por exemplo, este Governo diz que é contra a corrupção, mas canoniza corruptos do seu partido, como vimos ontem aqui no plenário; diz aqui que gosta das Forças Armadas, mas cria uma Comissão da Verdade, composta por guerrilheiros, a maioria pertencentes a grupos terroristas que já mataram, executaram gente, e nessa tal da Comissão da Verdade reescreve a história do Brasil, esculhambando as Forças Armadas; diz que é contra a tortura, mas não quer nem saber do sequestro, tortura e execução de Celso Daniel; fala em direitos humanos, mas idolatra Fidel Castro. Preciso falar mais alguma coisa?  Vamos agora aos “finalmentes”, quando se fala em aborto. O Presidenta diz que é contra pessoalmente, não é, Campos? Eu tenho uma matéria aqui de 12 de março de 2012. Está aqui essa pessoa muito simpática, Eleonora Menicucci, bastante simpática. 
Ela é “biflex”. (Risos.) É Secretária de Política para as Mulheres.   Entendo que a D. Olinda, do Vale do Ribeira, minha mãe, com 86 anos de idade, vê-se representada nela, e a mãe de muita gente que está aqui, a esposa, o filho, etc. Mas vamos lá. Ela não está lá porque ela quer, está lá porque Dilma Rousseff a colocou lá.  
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 Num dado momento — vou chegar à questão do aborto —, ela diz: “A Ministra afirmou em entrevista manter relações 

sexuais com homens e mulheres.” Eu até diria, ainda bem que é com mulher, porque com homem é difícil encarar. (Risos.) Ela tem 69 anos, que número bonito, 69. “Não é porque eu tenho mais de 60 anos que não namoro. Eu me relaciono com homens e mulheres 

e tenho orgulho de minha filha, que é gay”.   Eu acho que nós devemos ter orgulho dos nossos filhos por serem militares, engenheiros, advogados, seja lá o que for, pela sua formação, não por esse comportamento.   Para encerrar, Feliciano — eu acho que vocês deveriam ler essa matéria na íntegra —, a especialidade dela é autoaborto, está na matéria. A especialidade dela, a sua formação acadêmica, é autoaborto. Ela diz aqui que não ia levar isso para dentro da Secretaria dela. Está mentindo. Inclusive ela fez um curso, na Bolívia, que se chama AMIU — Aspiração Manual Intrauterina, ou seja, a aspiração dela é ensinar as mulheres a fazer o autoaborto.   Militarmente falando, Deputado Feliciano, sabemos onde está o inimigo e temos que atirar lá. Se não atirarmos lá, não vai adiantar. Isso aqui é igual àqueles videogames, você mata aqui e, de repente, pinta outro montão em outro canto, não tem jeito.   Então, não teremos sucesso enquanto não tirarmos a Sra. Dilma Rousseff, que, inclusive, ficou 3 anos presa com essa mulher, cuja especialidade, aqui diz bem discretamente, era roubo a bancos e supermercados. Com essa cara de má, eu ia sair correndo nem que tivesse uma Ponto 50 do meu lado. Quando ela pintasse na minha frente, eu já saía correndo. Roubo a bancos e assalto a supermercados. E a Dilma Rousseff não esteve presa de graça. Eu gosto de falar da tribuna da Câmara. O primeiro marido dela sequestrou um avião e foi para a democrática Cuba. O segundo marido, pode colocar no YouTube, Carlos Araújo, Lua de Mel com Dilma Rousseff, roubando armas em quarteis, roubando bancos e caminhões de carga na Baixada.   Vamos esperar o que dessa gente? É essa politicalha que está aí, não dá para esperar outra coisa. É a mesma coisa que um dia um de nós vai ser Presidente da República e, na Secretaria de Combate às Drogas, colocar o Fernandinho Beira-Mar lá, a mesma coisa.  A questão do kit gay também. Quem basicamente fez a matéria sobre o kit gay todo, conforme está publicado no Diário Oficial da União, foi a Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais — ABGLT. Queria o quê? Que fosse um material para combater a homofobia? Se bem que eu não vejo como prioridade isso aí.  Hoje 10 mulheres são executadas por dia e não se fala numa política para ensinar o garoto a respeitar a mulher. Seria a mesma coisa se numa política de combate às drogas eu convidasse o pessoal do PCC, do Comando Vermelho, para fazer uma política de combate às drogas nas escolas.  Então, nós sabemos que o objetivo...  Da minha parte, eu nunca fui enganado, parece que algumas aqui foram uma vez enganadas, não vão ser de novo, e o nosso alvo é esse.  Lamento aqui, Sra. Thereza, o fato de a senhora não ter tocado no assunto do aborto. Queria que tocasse para falar sobre não a posição da senhora, mas a do Ministério. Se sim ou não, e ponto final.  Muito obrigado, Feliciano. (Palmas.)  O SR. PRESIDENTE (Deputado Pastor Marco Feliciano) - Muito obrigado, nobre Deputado Jair Bolsonaro, sempre transparente.  A Deputada Keiko Ota tem a palavra.  A SRA. DEPUTADA KEIKO OTA - Boa tarde a todos e a todas, primeiramente, quero agradecer ao Presidente Pastor Marco Feliciano, quero dar boas notícias. Obrigada por aquela audiência pública para instituir o Dia Nacional do Perdão, que agora há pouco foi aprovado na Comissão de Cultura. Obrigada.  Também quero parabenizar o Presidente por trazer este debate tão importante e polêmico, é um assunto polêmico.  De forma breve eu quero expressar minha opinião e sentimento sobre o assunto. Como todos sabem, eu sou e serei sempre a favor da vida, ainda mais no que diz respeito àqueles que não podem se defender, inclusive dentro do útero materno. Não sou radical, mas quero deixar claro que não cabe a nós julgar se alguém deve viver ou morrer.  Gostaria aqui de deixar uma reflexão dizendo que num aborto, seja por qual for o motivo, podemos estar deixando de estar entre nós um futuro Einstein, Mozart, Gandhi e alguém que poderá mudar o curso de nossa história. Mas também há aquelas crianças que nascem sem nenhuma emoção, que vivem em estado vegetativo. Eu acredito que todos nós não caímos aqui de paraquedas, todos nós temos uma missão grandiosa, e cabe a nós fazermos com que essas crianças tenham qualidade de vida e que possam cumprir sua missão. 
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 Quero rapidamente citar 4 histórias aqui. A primeira é de uma mãe que optou por manter o feto vivo, apesar de estar com câncer no útero. Graças a essa escolha de manter a vida, o filho vivo, ela foi curada pelo câncer, já que os hormônios da gravidez destruíram o câncer. Olhem a missão da criança. (Palmas.) Obrigada.  Outro caso foi de uma mãe grávida de gêmeos que não seguiu o conselho do oncologista em praticar o aborto, e graças a escolha de manter os filhos vivos os fetos chutaram o tumor, expulsando-o de dentro da sua mãe. Olhem que lindo. (Palmas.)  Nos Estados Unidos, uma mulher ficou grávida do seu quarto filho, e seu esposo começou a maltratá-la, até espancá-la todos os dias, pois queria que ela abortasse. Ela chorava todos os dias, o marido ameaçava de se separar. Quando foi fazer o ultrassom, o bebê estava chorando, estava caindo lágrimas de seu rosto. Olha como a criança já sabe. (Palmas.)  Agora eu também gostaria de fazer por último meu relato: sou mãe desse menininho, o Ives Ota, que, com 8 aninhos foi brutalmente assassinado, e não é fácil, não existe uma dor maior para uma mãe e para um pai do que perder um filho de forma violenta. É um sofrimento muito grande. Eu via meu marido naquele sofrimento, chorando todos os dias. A minha família é muito grande. A minha mãe se encontrava com 8 anos de idade. Realmente, eu não sei nem descrever essa dor, porque dói tudo. A gente perde até a vontade de tomar banho. Parece que a vida não tem mais sentido.  Mas há a força do perdão. Eu não podia engravidar, segundo os médicos, e tentava o terceiro filho — qual é o japonês que não quer ter um monte de filhos? O meu marido queria o terceiro filho.  Eu fiz tratamento, mas o médico dizia que o meu útero tinha envelhecido. Mas, com o amor de Deus, com o meu amor — porque eu queria ver o meu marido feliz —, eu fiquei grávida. Veio a Isis, o maior presente da minha vida. Imagine aquela casa: reuniu a família; deu a esperança de que existe Deus; a fé aguçou a nossa vida. (Palmas.)  Hoje eu faço questão disto: o meu mandato só tem sentido se eu lutar pela vida. E, quando eu estava dando à luz a Isis, no hospital, o meu marido, todo feliz, chorando, disse: “Isis”. E ela sorriu para o meu marido (A oradora se emociona.)  Então, eu acho que a gente tem realmente que lutar pela vida. E esse é o meu sentimento de amor.  Muito obrigada. (Palmas.)  O SR. PRESIDENTE (Deputado Pastor Marco Feliciano) - O assunto é apaixonante.  Parabéns, Deputada Keiko Ota, que, sempre que adentra a Comissão de Direitos Humanos, com a sua simplicidade e a sua paixão pela vida, contagia o ambiente. Esta é a nossa luta: pela vida.  Deputada Keiko, não é só japonês que gosta de ter bastante filho, não, viu? A gente, da Igreja, costuma se basear muito nos povos de Israel. Então, eu costumo dizer que o bom crente não cria família; ele cria logo uma tribo para abençoar a sua vida. (Risos.)  Passo a palavra à Deputada Liliam Sá.  A SRA. DEPUTADA LILIAM SÁ - O Jair Bolsonaro que o diga. (Risos.)  O SR. PRESIDENTE (Deputado Pastor Marco Feliciano) - Depois da Deputada Liliam, nós ouviremos o Dr. Arolde de Oliveira e passaremos às considerações finais dos nossos debatedores.  A SRA. DEPUTADA LILIAM SÁ - Eu quero parabenizar a Comissão, o nosso Presidente Pastor Marco Feliciano e também o Deputado João Campos pela sua iniciativa de fazer uma investigação, criar a CPI, para saber quem tem interesse em relação à descriminalização do aborto no Brasil.  Nós já sabemos que existem os laboratórios. Eu estava até fazendo uma pesquisa. Nós vimos aqui que há até site que ensina a fazer aborto, que ensina a usar a pílula Mifepristone — ou Cytotec, Mibetec, Cyprostol, que é a mesma coisa. Um site diz que para a menina conseguir nas farmácias o Diclofenaco, indicado para dores na articulação e artrite, pode dizer que a avó está com muitas dores. E eles indicam — eles indicam! Você vai ali, preenche, dizendo quanto tempo de gravidez você tem, e é indicado um médico para fazer o aborto medicinal. Já existe aborto online.  Nas nossas pesquisas, descobrimos que no Uruguai, um dos países em que onde o aborto é legal, só no primeiro ano da lei de descriminalização do aborto, 5 mil abortos foram feitos. E o país é pequenininho. Imagine quantos não serão feitos no Brasil!  Nós defendemos a vida. Eu gosto de glorificar Deus em tudo o que eu faço, e a palavra de Deus diz assim:   “Antes que te formasse no ventre te conheci; e antes que saísse da madre, te santifiquei; às nações te dei por profeta!”.  O judaísmo acredita que a vida se inicia antes da concepção e é um presente de Deus. O cristianismo condena o aborto. Então, a única corrente em que eu vejo todos os cristãos, de todas as correntes, tanto evangélicos quanto católicos e espíritas, unidos pela vida, unidos para que se preserve a vida. Nós não estamos aqui discriminando as mulheres que passaram por um aborto. Muitas delas se arrependeram, muitas delas tiveram problemas e hoje não podem ter filhos e estão na fila do Cadastro Nacional de 
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Adoção, porque eram muito jovens. Hoje há pílulas — a pílula do dia seguinte, a pílula do aborto —, mas antigamente se fazia um chá com buchinha-do-norte. O pessoal da roça fazia muito. Misturava a buchinha-do-norte com cachaça e colocava os pés da menina na água quente, para induzir o aborto.  Eu parabenizo esta Comissão. Este é um debate que tem que ser feito, não só aqui, mas também com toda a sociedade, porque é muito importante. A Dra. Thereza estava falando sobre a questão de a criança e o adolescente serem incentivados, através da mídia, à erotização, à precocidade. Nós temos visto as nossas crianças serem bombardeadas diariamente pela mídia, por uma cultura que não é a que nós queremos.  Eu vi um cartaz, aqui atrás, sobre esta questão: o aborto não vai nos livrar de todas as mazelas, da pobreza em que vivemos. Não é isso. A questão está na educação. E essa educação tem que vir não só de casa, mas também das escolas. Nós temos que orientar os nossos jovens quanto ao fato de que sexo antes do casamento pode resultar em crianças indesejáveis.  O Dr. Dráuzio Varella falou o seguinte: “Desde que a pessoa tenha dinheiro, o aborto é permitido no Brasil”. Quer dizer, se você tem dinheiro, você pode fazer aborto; se não tem, faz abortos ilegais, que prejudicam, que colocam em risco a saúde de tantas meninas. E nós sabemos que as principais vítimas desses abortos ilegais são as adolescentes. E nós sabemos que existe interesse dos laboratórios por trás disso. Há tantas fórmulas: Mifepristone, Cyprostol, Cytotec, 
Mibetec e tantos “tec” da vida. A CPI pode fazer essa investigação. A minha pergunta é a seguinte: quantos comprimidos são encomendados pelo Ministério da Saúde e distribuídos pelo Brasil? Nós precisamos saber disso. Por que são distribuídos? Qual é a política do Governo em relação a isso? Em relação à prevenção. Eram essas as perguntas.   Quero parabenizar o movimento Brasil sem Aborto. Desde o Rio de Janeiro, eu participo, junto com o Deputado Estadual Márcio Pacheco, do Movimento Pró-Vida — ele, católico, e eu, evangélica. Nós criamos uma frente, quando ele ainda era Vereador e eu, Vereadora, no Rio de Janeiro, e nós temos lutado por isso.  Não queremos discriminar ninguém. A mulher tem direitos sobre o corpo dela. Ela faz o que quiser com o corpo dela. Pelas consequências ela vai pagar depois. Cada um com a sua consciência, com a sua maneira de ver a vida. Mas, sabendo que a criança é um presente de Deus, que um filho é um presente de Deus, quando se mata uma criança no ventre materno, está sendo destruída uma nação. Uma pessoa só muda o mundo. Por exemplo, Gandhi, Martin Luther King. Se a mãe deles tivesse feito aborto, esses homens, essas pessoas maravilhosas não teriam deixado...  O SR. PRESIDENTE (Deputado Pastor Marco Feliciano) - Bolsonaro.   A SRA. DEPUTADA LILIAM SÁ - Pelo amor de Deus! (Risos.)  O SR. DEPUTADO JAIR BOLSONARO - Depois que eu ensinei o filho dela a nadar e que ela me recriminou aqui, ela virou minha amiga. (Risos.)  (Não identificado) - Presidente Marco Feliciano.   A SRA. DEPUTADA LILIAM SÁ - Presidente Marco Feliciano e tantos outros.   Então, eu digo a vocês: não é a solução. Vamos dizer “não” ao aborto, “sim” à vida e incentivar políticas de prevenção (Palmas.) Vamos incentivar os nossos meninos e meninas a saberem como usar o seu corpo e vamos combater essa política que está aí, de erotização, que a TV brasileira infiltra na nossa casa, sem  pedir licença, agredindo as nossas crianças na mais tenra idade. As crianças estão querendo brincar de boneca, e eles estão ensinando elas a dançarem “na boquinha da garrafa”, a beijarem na boca e a fazer outras coisas mais que nós temos que combater.   Era isso o que eu queria dizer. Muito obrigada. (Palmas.)  O SR. PRESIDENTE (Deputado Pastor Marco Feliciano) - Muito obrigado, nobre Deputada Liliam Sá.  O nosso último debatedor inscrito é o Deputado Arolde de Oliveira. Enquanto o Deputado se prepara, eu queria dizer que a Dra. Damares, que estou vendo daqui, deu-me alguns dados, um dia desses, sobre aquela questão do Ministério da Saúde, sobre aquela questão do lubrificante. Eu queria pedir à senhora que deixasse a bala na agulha. Eu queria ouvir a representante do Ministério da Saúde dizer do que se trata isso.  Deputado Arolde de Oliveira, V.Exa. tem a palavra.  O SR. DEPUTADO AROLDE DE OLIVEIRA - Eu acho que, sobre a matéria, muito bem convocada para ser debatida nesta tarde, tudo ou praticamente tudo já foi dito. Eu serei bem objetivo. Quero cumprimentar, em primeiro lugar, o Presidente, Deputado Pastor Marco Feliciano, pela iniciativa de colocar em votação o requerimento do Deputado João Campos, que foi aprovado aqui pela Comissão. E estamos aqui reunidos. 
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 Serei bem objetivo. A Deputada Liliam Sá de certo modo já colocou alguns dos temas. Como fiz um pedido de informações ao Ministério da Saúde sobre a cartilha Protocolo Misoprostol, Dra. Thereza, eu queria que a senhora se pronunciasse sobre isso — está numa linguagem popular —, para que o povão consiga entender. Nela o Ministro faz algumas afirmações que, no meu entendimento, são absolutamente equivocadas, tais como que o aborto serve para acabar com o crime. Não sei de onde ele tirou isso, nem qual é o fundamento.  Depois, afirma que é um direito da mulher decidir sobre o seu próprio corpo. Tudo bem. Eu também acho. Mas esquece de que um bebê, no útero, é outro corpo, não é o corpo da mulher. A criança está ali dentro apenas por um período, que Deus definiu. O corpo não é dela. É outra vida. E também invoca as metas da ONU sobre essa questão dos anticoncepcionais etc., esses índices todos. A ONU tem lá as suas metas, evidentemente — e existem acordos internacionais —, mas o Brasil tem as suas próprias leis, as suas próprias políticas. Essa é uma questão.  A outra questão é realmente o uso do Cytotec. Sabe-se que é um abortivo e sabe-se que, na Internet, como bem falou a Deputada Liliam Sá, é possível encontrá-lo. O que o Ministério da Saúde faz para tentar coibir isso? Sabemos que é fácil apagar esses sites da Internet, desde que haja uma ação, naturalmente de uma autoridade constituída. Você consegue apagar isso, sim, através de medidas concretas. Que medidas adota o Ministério da Saúde sobre isso?  Essas eram as minhas duas questões, bem objetivas. Obrigado. (Palmas.)  O SR. PRESIDENTE (Deputado Pastor Marco Feliciano) - Muito obrigado, Deputado Arolde de Oliveira.   Eu queria só ouvir a Dra. Damares. Na sequência, em vez de passar a palavra ao Dr. Hermes e ao Deputado João Campos, eu acho que vou passar a palavra para a Secretária de Atenção à Saúde. Acho que ela tem bastantes perguntas a responder. O Deputado Roberto de Lucena, inclusive, está aqui. Ele fez só 52 perguntas, e nós queremos resposta por resposta.  A SRA. DEPUTADA LILIAM SÁ - Sr. Presidente.  O SR. PRESIDENTE (Deputado Pastor Marco Feliciano) - Sim, Deputada Liliam Sá.   A SRA. DEPUTADA LILIAM SÁ - Sr. Presidente, eu fiz a pergunta, mas tenho um compromisso agora e vou ter que sair. O Deputado Jair Bolsonaro vai anotar para mim a resposta dela. Por gentileza. Está bem?  O SR. PRESIDENTE (Deputado Pastor Marco Feliciano) - Perfeito. Esta Comissão é de paz. O Deputado Bolsonaro se tornou secretário da Deputada Liliam Sá.   A SRA. DEPUTADA LILIAM SÁ - Ele até ligou para o meu filho ontem, pedindo desculpas.  O SR. PRESIDENTE (Deputado Pastor Marco Feliciano) - Isso é um presente de Natal para esta Comissão. (Risos.)  O SR. DEPUTADO JAIR BOLSONARO - Depois que ela me representou no plenário, ontem, eu virei secretário dela. (Risos.)  O SR. PRESIDENTE (Deputado Pastor Marco Feliciano) - Dra. Damares, por favor.  A SRA. DAMARES ALVES - Deputado, eu não posso deixar de registrar os meus cumprimentos pela realização desta audiência sobre um tema tão polêmico. Esta Comissão já falou de direitos humanos de negros, de quilombolas, de índios, de doentes mentais, de contaminados pelo chumbo, de presos injustamente, da menina Duda, de erotização infantil. Se quiséssemos, talvez não conseguíssemos lembrar tudo o que esta Comissão fez este ano. E ela está fechando com chave de ouro, ao falar dos direitos daqueles que não nasceram, que estão por nascer.   Parabéns, Deputado! Eles têm direito à vida. E eu respondo a sua pergunta, mas, antes, eu preciso perguntar o seguinte à Dra. Thereza: a senhora tem certeza de que trabalha no Ministério da Saúde do Brasil? Eu acho que não é no Ministério da Saúde do Brasil que a senhora trabalha, não. E que bom que a senhora exista, com essa sensatez, com essa mansidão. Pela forma como a senhora se colocou, preocupada com a saúde da mulher, se eu fosse Presidente da República, hoje, a senhora seria a minha Ministra da Saúde, com certeza, pela preocupação com a saúde da mulher. Mas a senhora não trabalha no Ministério da Saúde que a gente conhece, em que Ministros confundem bebês com mosquitos, quando eles acham que gravidez é saúde pública. Saúde pública é malária, dengue, febre amarela.  Respondo ao Deputado, já perguntando a ela, que nós estamos acompanhando os editais do Ministério da Saúde, das Secretarias de Saúde Estaduais e Municipais e estamos vendo uma soma muito alta de dinheiro sendo usada para a compra de lubrificante íntimo. Inclusive, as licitações são muito claras quando falam de lubrificantes íntimos, em gel, à base de água. E chegamos a valores são muito altos quando somamos: algo em torno de 40 milhões de reais em lubrificantes íntimos.   Nós até entendemos que a camisinha seja usada para a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, mas não entendemos muito bem que doença o lubrificante íntimo prevê. 
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A pergunta é a seguinte: desse montante de lubrificante íntimo que é comprado, qual percentual está indo para mulheres, para a saúde da mulher? A pergunta, na verdade, é esta, já que estamos preocupados aqui com a saúde da mulher: de todo esse material que está sendo comprado, o lubrificante íntimo — e têm que ser sachês; também sobre isso as licitações são muito claras 
—, qual é o percentual que está indo para mulheres, para a saúde da mulher no Brasil?  O SR. PRESIDENTE (Deputado Pastor Marco Feliciano) - Muito obrigado, Damares.  Eu passo a palavra à Secretária de Atenção à Saúde, Dra. Thereza de Lamare Franco Netto.  A SRA. THEREZA DE LAMARE FRANCO NETTO - Eu vou ver se consigo responder a todas as perguntas. Eu queria fazer algumas observações sobre o que me chamou atenção e eu acho que temos um ponto em comum, que é a questão que as Deputadas Liliam Sá e Antônia Lúcia colocaram, ou seja, a da prevenção, que eu acho fundamental trabalhar e reforçar. É exatamente a prevenção, a educação, enfim. Acho que isso aí é fundamental, exatamente para evitar situações extremas. Eu tenho certeza de que nenhuma mulher gostaria de passar pelo momento de ter que tomar uma decisão tão difícil e tão dolorosa como esta, de fazer um aborto. Então, eu acho que esse ponto é comum entre nós. Eu quero reforçar inclusive a responsabilidade desta Comissão pelo aspecto da importância de fortalecer as políticas de prevenção, que já estão previstas na nossa Lei do Planejamento Familiar e em diversas ações que o Ministério tem promovido ao longo desses últimos anos.  Então, eu acho que temos um acordo nesse sentido.  E quero registrar, esclarecer o que foi colocado pelo Deputado Marcos Rogério, ou seja, que o Ministério patrocina a defesa do aborto. Eu queria deixar muito claro que isso não é verdade. Como eu disse — e quero reforçar —, o Ministério da Saúde cumpre o que está na nossa legislação. Então, a legislação coloca em que situações a mulher, ela — e aí eu quero reforçar uma questão que também foi colocada aqui —, decide. Se ela optar por não abortar, ela não vai abortar. Os serviços de saúde são orientados quanto a isso. É o que chamamos de consentimento livre e esclarecido. O profissional de saúde precisa dar todas as informações à mulher sobre tudo o que vai acontecer com ela. Inclusive — e já estou respondendo a uma pergunta do Deputado — sobre a anticoncepção de emergência num momento de profilaxia. Ela é orientada. Para o profissional de saúde é obrigatório informar todos os procedimentos pelos quais ela vai passar. E ela pode optar por não querer a anticoncepção de emergência.  Então, do ponto de vista da atenção à saúde, as mulheres são orientadas sobre aquilo que elas acham que é o melhor para elas. O médico pode ter a sua opinião, a equipe multidisciplinar pode ter a sua opinião, mas, no final das contas, é a mulher que define o que vai fazer.  A Deputada Keiko trouxe relatos emocionantes, relatos verdadeiros do que acontece todos os dias nos serviços de saúde. Às vezes, mulheres com problemas de saúde optam por manter uma gravidez de risco, uma gravidez seriíssima, e elas sabem que aquela gravidez pode levar ao óbito elas e o seu filho. E elas arriscam. E muitas vezes acontecem milagres. Na Medicina muitas vezes acontece o improvável. Ela citou aqui situações em que uma determinada gestação não leva a óbito, como estava previsto. São situações que acontecem no atendimento à saúde. Eu quero deixar claro que o que o Ministério da Saúde faz é exatamente cumprir a lei. Não estabelecemos nada, e não há nenhuma outra orientação que não seja a de reforçar o que está estabelecido. Eu quero deixar isso claro porque esta Comissão discute essas temáticas. Então, vamos discutir as leis. O que lhe cabe o Ministério da Saúde está fazendo, do ponto de vista da legislação que está estabelecida. Agora, se as leis estão ou não de acordo, isso é outra questão que esta Casa vai levar à sociedade, vai levar ao povo brasileiro. Gravidez não é doença, gravidez tem que ser tratada como um evento muito importante na vida dos indivíduos, na vida de uma mulher, na vida de uma família. Então, exatamente por causa dessa preocupação que temos, queremos cada vez mais melhorar o serviço de saúde, para que haja um atendimento de acordo. Como eu disse no início, as pesquisas mostram que boa parte das mulheres, muitas vezes, fica grávida num momento em que não queria engravidar. Então, é porque falhou: falhou o método, ou ela não teve acesso, ou o método não chegou a tempo. Enfim, esse é o nosso objetivo.  Em relação à questão que o Deputado Arolde colocou, em relação aos sites — e a Deputada Liliam Sá também falou dos laboratórios —, essa é uma luta. A responsável por isso é a ANVISA. A ANVISA tem feito gestões importantes junto ao Ministério da Justiça para a retirada desses sites da rede. Esses sites são ilegais, não estão de acordo com a legislação. Isso é proibido. A ANVISA tem uma legislação muito clara sobre isso. Então, de forma nenhuma o Ministério aprova esse tipo de sites, porque está contra a nossa legislação e o próprio regulamento que a ANVISA estabeleceu. Mas sabemos que a Internet muitas vezes sai... Isso é um desafio inclusive para o próprio avanço da tecnologia. Então, quem regula essa questão da Internet é a ANVISA. Eu acho que seria muito importante que o Deputado, se quisesse maiores informações, solicitasse... 
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 O SR. DEPUTADO AROLDE DE OLIVEIRA - Sem estabelecer um diálogo, peço permissão para perguntar sobre a cartilha, o protocolo que foi emitido pelo Ministério da Saúde.  A SRA. THEREZA DE LAMARE FRANCO NETTO - Sim, eu vou chegar lá. Bom, em relação à cartilha, eu quero colocar que o Misoprostol é um medicamento amplamente utilizado, no mundo inteiro. Ele é recomendado inclusive pela Federação de Ginecologia e Obstetrícia. É um medicamento muito utilizado na Obstetrícia, em várias situações, para vários problemas que as mulheres têm na sua vida. Por exemplo, quando o parto se torna muito difícil, quando o colo do útero ainda não está pronto para que seja feito o parto, e a mulher não pode ficar em sofrimento. Enfim, o Misoprostol é um medicamento que não tem uma única função. Ele tem funções muito diversas, em várias situações da vida da mulher. Então, ele é utilizado exatamente para aliviar as contrações, para favorecer uma gestação, o parto, aquele momento do parto mesmo, bem como em situações de abortamento espontâneo, aos 2 meses ou 3 meses da gestão. Muitas vezes, o Misoprostol é utilizado para aliviar e facilitar as contrações e também ajuda a expelir todo o feto, de maneira que a mulher não fique com nenhuma sequela. Então, é um medicamento utilizado para várias funções. (Intervenção fora do microfone. Inaudível.) A SRA. THEREZA DE LAMARE FRANCO NETTO - Não vamos entender essa questão do ponto de vista do uso do medicamento no Ministério da Saúde. Tanto é que ele é utilizado apenas nos hospitais. O Ministério da Saúde não autoriza o uso desse medicamento fora dos hospitais. Inclusive é uma regulamentação da ANVISA. Nós tivemos várias reuniões com a ANVISA... (Intervenção fora do microfone. Inaudível.)  O SR. PRESIDENTE (Deputado Pastor Marco Feliciano) - Deputado, fale ao microfone, para ficar registrado, por favor.  A SRA. THEREZA DE LAMARE FRANCO NETTO - Veja, Deputado: isso faz parte da preocupação de todos aqui...  O SR. DEPUTADO AROLDE DE OLIVEIRA - Mas por que uma cartilha distribuída em grande escala, em número muito maior do que o de hospitais?  A SRA. THEREZA DE LAMARE FRANCO NETTO - Sim, com o objetivo de orientar. São vários profissionais de saúde que há nesses hospitais...  A SRA. DEPUTADA ANTÔNIA LÚCIA - Orientar educando ou orientar o aborto?  A SRA. THEREZA DE LAMARE FRANCO NETTO - Não, não. Como eu falei e volto a repetir, trata-se de orientar no sentido de como utilizar o medicamento — e muitos profissionais não sabem utilizar o medicamento — e de utilizá-lo nas diversas situações em que a mulher, durante a gestação, precisa dele.  Eu quero deixar claro que ele não tem uma única função, que ele tem várias funções. Então, no hospital, é muito importante que você tenha esse medicamento, para as várias situações da vida cotidiana de uma mulher que teve um abortamento espontâneo.  Então, eu quero deixar muito, muito claro que as orientações que o Ministério da Saúde dá são orientações para que a mulher decida o que é melhor para ela.  O SR. PRESIDENTE (Deputado Pastor Marco Feliciano) - Sra. Thereza, ainda sobre a cartilha do Misoprostol, que foi assunto de muito debate nesta Casa, as informações que o Ministério da Saúde nos trouxe são de que a cartilha foi feita só para alunos de universidade que estavam estudando Medicina, para que eles se aprimorassem. Quando nós perguntamos sobre o número de cartilhas, soubemos que passou de 300 mil cartilhas, na primeira confecção delas — 300 mil cartilhas. A nossa pergunta é esta: não há tantos profissionais de saúde assim no País. Por que tantos exemplares na primeira edição? E houve outras edições. A senhora sabe o valor que foi gasto para a confecção dessas cartilhas?  A SRA. THEREZA DE LAMARE FRANCO NETTO - Não. Eu teria que responder posteriormente ao senhor.  O SR. PRESIDENTE (Deputado Pastor Marco Feliciano) - Eu vou aguardar por essa resposta.  E mais uma vez a indagação: por que tantas cartilhas?  A SRA. THEREZA DE LAMARE FRANCO NETTO - Em primeiro lugar, não é uma cartilha. Há uma diferença grande. É um protocolo clínico para os profissionais de saúde, com orientação sobre como utilizar corretamente o Misoprostol. Então, é importante deixar isso claro, porque, se falamos em cartilha, fica parecendo que é coisa para...  Então, é um protocolo clínico. E depois podemos passar essa informação...  (Intervenção fora do microfone. Inaudível.) A SRA. THEREZA DE LAMARE FRANCO NETTO - Não, não. É um protocolo clínico. Utilizamos muito o protocolo clínico para orientar os profissionais de saúde. E eu não tenho aqui uma informação tão correta sobre esses números. 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Pastor Marco Feliciano) - A informação que chegou até nós, a respeito da cartilha, foi a de que, embora fosse destinada para os profissionais da saúde, o número de exemplares confeccionados foi tão grande que acabaram sendo distribuídos para as mulheres, como um incentivo para usarem o Misoprostol, não apenas para tratamento da saúde, como a senhora disse, mas também para o processo abortivo.  A SRA. THEREZA DE LAMARE FRANCO NETTO - Não. Eu acho que está equivocada essa informação. De forma nenhuma. Eu volto a afirmar: o Misoprostol, do ponto de vista da nossa legislação brasileira, é utilizado apenas nos hospitais. Ele não pode ser colocado em outro lugar que não sejam os hospitais.  Eu vou verificar e informar...  A SRA. DEPUTADA ANTÔNIA LÚCIA - Doutora, por que esse número exorbitante: 300 mil cartilhas?  A SRA. THEREZA DE LAMARE FRANCO NETTO - Eu vou verificar esse detalhamento. Eu não sei se foi de fato esse número.  O SR. PRESIDENTE (Deputado Pastor Marco Feliciano) - Lembro que não é só um detalhezinho, não. É um detalhe extremamente importante. Porque, se é só para os profissionais da saúde, por que fazer em larga escala? E foi várias vezes editada.  A SRA. THEREZA DE LAMARE FRANCO NETTO - Sim, sim. Eu vou confirmar se realmente foi feita essa quantidade toda. Vou verificar isso direitinho e me comprometo a responder, a dar essa informação aos Deputados desta Comissão. E quero reafirmar, em relação ao Misoprostol, que é um protocolo clínico.  Bom, em relação às perguntas do Deputado Roberto de Lucena, eu não sei, Deputado, se eu vou ter todas as informações aqui, mas já me comprometo em responder as perguntar a V.Exa. posteriormente. Vou tentar responder aqui e, se não for suficiente, posso mandar outras informações.  Quanto à distribuição de AMIU — Aspiração Manual Intrauterina, ela é feita só para os hospitais. Trata-se de uma ferramenta para o profissional de saúde, exatamente para ser menos invasivo do que a curetagem propriamente dita. E, da mesma forma, é utilizada em várias situações por que passa a mulher, principalmente no abortamento espontâneo, e situações às vezes de mulheres que chegam numa condição muito crítica, quando já fez um aborto inseguro, alguma coisa assim, e chega ao hospital numa situação muito dramática. Então, é utilizada uma técnica menos invasiva e que prejudica menos a mulher.  Quanto se gasta por ano com AMIU? O Ministério está fazendo uma nova licitação. Eu vou ter que verificar isso. Não tenho essa informação, mas posso lhe informar depois. Quanto ao misoprostol já vamos ver aqui.   Quanto à nova lei de proteção à vítima de violência, eu já falei aqui um pouco sobre como a gente vai regulamentá-la. Então, quero esclarecer mais vez que é uma lei que dispõe sobre o atendimento obrigatório integral de pessoas em situações de violência. Ela está muito clara do ponto de vista da situação de violência. Eu já trouxe os dados aqui, então, dentro dessas questões da violência, deve-se deixar muito claro que a decisão é da mulher. Em nenhum momento, o serviço de saúde toma essa decisão por ela.  Quanto custa em média esse procedimento? O Ministério tem, mais ou menos... Eu também posso dar isso, mas eu peguei aqui uma informação...  A SRA. DEPUTADA ANTÔNIA LÚCIA - Sr. Presidente Pastor Marco Feliciano, V.Exa. pode requerer a cópia desse protocolo para nós o termos aqui?  O SR. PRESIDENTE (Deputado Pastor Marco Feliciano) - Claro!  A SRA. THEREZA DE LAMARE FRANCO NETTO - Pode! Pode sim.  São vários os procedimentos. O procedimento de curetagem pós-aborto custa em torno de cento e trinta e poucos reais. Vai depender muito do tipo. Varia entre 139 reais e 179 reais; o do AMIU é 142 reais. Então, depende de como isso está definido dentro das orientações do Ministério da Saúde, quanto ao procedimento. Há vários procedimentos, então, dependendo do procedimento, varia o valor.  O SR. PRESIDENTE (Deputado Pastor Marco Feliciano) - Eu queria sugerir ao Deputado Roberto de Lucena, se S.Exa. permitir, que nós peguemos essas perguntas e encaminhemos em forma de ofício ao Ministro da Saúde.  A SRA. THEREZA DE LAMARE FRANCO NETTO - E a gente pode responder melhor, com mais informações.  O SR. DEPUTADO ROBERTO DE LUCENA - Perfeito, Presidente, claro.  A SRA. THEREZA DE LAMARE FRANCO NETTO - Eu me sentiria melhor.  Então eu acho que é isso. Não sei se falta...  A SRA. DEPUTADA ANTÔNIA LÚCIA - Eu não entendi o que a senhora explicou a respeito do medicamento. O que a senhora está explicando exatamente? 
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 A SRA. THEREZA DE LAMARE FRANCO NETTO - O Deputado perguntou quanto custa em média um procedimento que a gente chama de curetagem.  A SRA. DEPUTADA ANTÔNIA LÚCIA - Por uma consulta médica quanto vocês pagam?  A SRA. THEREZA DE LAMARE FRANCO NETTO - Por uma consulta médica, depende, porque é complexo, é um procedimento em que você tem sala cirúrgica...  A SRA. DEPUTADA ANTÔNIA LÚCIA - Para Clínica Geral qual é o valor?  A SRA. THEREZA DE LAMARE FRANCO NETTO - Não sei de cor. Posso ver. Mas chamo a atenção para o fato de que é diferente atender uma pessoa na atenção básica e atendeu outra numa situação que exige sala cirúrgica e um monte de outras coisas. E quero deixar muito claro que esse procedimento é realizado de acordo com a nossa legislação e em várias situações obstétricas, não necessariamente relacionadas a uma decisão ou a uma situação de abortamento inseguro ou de aborto legal. É um procedimento feito por demanda, por necessidade obstétrica, em várias situações por que a mulher passa e necessita fazer uma curetagem — às vezes, ela tem um problema no ovário ou alguma coisa que exija isso.  Eu acho que seria melhor que se fizessem essas perguntas por escrito, para que a gente pudesse de fato responder com base nos dados, porque há coisas que eu não vou saber de cor realmente. Sugiro, então, conforme o Deputado colocou, que sejam feitas todas por escrito, e a gente responde depois.  A SRA. DEPUTADA ANTÔNIA LÚCIA - Doutora, o gel para que é comprado?  A SRA. THEREZA DE LAMARE FRANCO NETTO - Eu sugiro a mesma coisa.  A SRA. DEPUTADA ANTÔNIA LÚCIA - Mas a senhora não tem conhecimento sobre a aquisição, a licitação?  A SRA. THEREZA DE LAMARE FRANCO NETTO - Não, porque isso é feito no outro... Deixe-me esclarecer. Essa parte toda dos preservativos é feita em outra Secretaria, a Secretaria de Vigilância em Saúde, que é a que cuida das DST/AIDS. A minha é a Secretaria de Atenção à Saúde. Claro que a gente tem interface, mas esses detalhezinhos...   O lubrificante é utilizado para camisinha, para o preservativo feminino, enfim. Esse detalhe eu não tenho, até porque é com a outra Secretaria. Mas entra na lista de perguntas, e a gente responde corretamente.  Só para esclarecer, dentro da nossa orientação, das nossas normativas para a atenção básica, que é onde devem estar os métodos anticoncepcionais e os preservativos, e a orientação é de que se tenham os lubrificantes, esses produtos são para toda a população. Então, é feita uma conta a partir de uma demanda que vem dos Estados, dos Municípios, e aí há todo um sistema em que você entra, solicita e depois é disponibilizado para os serviços de saúde. Portanto, é para a população em geral. Não há essa divisão quanto ao que vai para a mulher. Você chega a um serviço de saúde e solicita: “Eu quero camisinha. Eu uso tantas 

camisinhas”. Até porque a orientação do Ministério da Saúde é no sentido de que todos os serviços de saúde tenham práticas educativas, tenham orientações às mulheres. O correto é que as mulheres, os homens, os adolescentes dirijam-se ao serviço de saúde e recebam orientações sobre o seu planejamento familiar. Isso é o que está preconizado pela nossa lei e tem que ser feito dessa forma. Portanto, é disponibilizado para todos. Não sei se há essa separação. Mas coloquem nas perguntas que a gente responde.  O SR. PRESIDENTE (Deputado Pastor Marco Feliciano) - Quero agradecer à Dra. Thereza. Esta Presidência não se sente de todo contemplada, mas pela primeira vez se sente de alguma forma contemplada pelo Ministério da Saúde, que, ao longo do ano, nos abandonou aqui. Se alguém tivesse vindo outras vezes, teríamos aqui elucidado tantas questões que ficaram no ar, não é Deputado Bolsonaro?  Muito obrigado pela sua participação.  Pena que não dá tempo, senão poderíamos marcar uma outra audiência pública sobre este assunto.  A SRA. THEREZA DE LAMARE FRANCO NETTO - Deputado, eu queria aproveitar e deixar estes dois materiais, que são materiais importantes.  O SR. PRESIDENTE (Deputado Pastor Marco Feliciano) - É do Ministério?  A SRA. THEREZA DE LAMARE FRANCO NETTO - É do Ministério.  O SR. PRESIDENTE (Deputado Pastor Marco Feliciano) - Tem como mandar para toda a Comissão?  A SRA. THEREZA DE LAMARE FRANCO NETTO - Podemos mandar.  O SR. PRESIDENTE (Deputado Pastor Marco Feliciano) - Por favor. Estes dois já ficam comigo. Muito obrigado.  Quero pedir uma salva de palmas à nossa debatedora, que, com tanta classe, mostrou aqui muito equilíbrio. (Palmas.)  Muito obrigado pela sua participação.  A SRA. THEREZA DE LAMARE FRANCO NETTO - Por nada. Estamos às ordens. 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Pastor Marco Feliciano) - Antes de passar às considerações finais dos nossos dois últimos debatedores, quero aqui registrar a presença de três cidadãos de uma cidade muito linda — acho que é a mais linda cidade do Estado de São Paulo —, a cidade onde eu nasci: Orlândia.  Estão aqui o Dr. Lucas Degiovani, Diretor Administrativo da Prefeitura Municipal de Orlândia; o Sr. Luis Antônio de Abreu, Presidente da Câmara — nós o chamamos de Goiano —; e o Sr. Tiago Cavasini, Secretário de Esportes.  Queria pedir uma salva de palmas a esses orlandinos. (Palmas.)  Muito obrigado pela presença de vocês aqui.  Para as considerações finais, concedo a palavra ao Sr. Hermes.  Antes, ele havia sugerido aqui, Deputado João Campos, um grupo de trabalho sobre este assunto. Como nós estamos terminando o ano e V.Exa. está engajado na constituição da CPI do aborto, eu queria sugerir que V.Exa. presidisse um grupo de trabalho sobre isso, para que, ao passar deste ano para o próximo, a gente não perca o objeto.   (Intervenção fora do microfone. Ininteligível.)  O SR. PRESIDENTE (Deputado Pastor Marco Feliciano) - Então, fala aí que o senhor aceita, para ficar registrado aqui, para sempre, porque, senão, nós ficamos sem objeto.  O SR. DEPUTADO JOÃO CAMPOS - Aceito e faço juramento de bem e fielmente servir.  O SR. PRESIDENTE (Deputado Pastor Marco Feliciano) - (Riso.) Então, o grupo de trabalho vai sair na nossa Comissão. Os secretários já estão ouvindo aqui. Depois vamos montar esse grupo.  Com a palavra o Sr. Hermes.  O SR. HERMES RODRIGUES NERY - Eu agradeço desde já o comprometimento que o Deputado João Campos está manifestando.  Quero dizer que nós temos toda uma documentação — até passei aqui para o Deputado Marco Feliciano — bem criteriosa, bem minudente e objetiva de uma série de instituições, organismos, ONGs, fundações, etc., com aquelas perguntas que foram feitas: qual a origem, qual a finalidade, quem é beneficiado, por que a lógica perversa do aborto, a quem interessa o aborto.   Nós queríamos colaborar com esse grupo de trabalho com informação, porque é importante a informação para que a gente possa subsidiar realmente os trabalhos de uma futura CPI do Aborto, que se faz necessária. E o Deputado João Campos está com o pedido feito. Esperamos que esta Casa consiga obter esse feito.  Eu gostaria de agradecer muito a oportunidade que o Deputado Marco Feliciano e esta Comissão ofereceram a nós da Comissão Diocesana de Defesa da Vida e do Movimento Legislação e Vida, da Diocese de Taubaté, de estarmos aqui hoje.  Procuramos fazer com que a nossa fala fosse o mais densa possível, respeitando o tempo de 20 minutos. Queríamos ter podido expor com mais calma, com mais tranquilidade, mas agradeço a generosidade do nobre Parlamentar, tendo em vista a relevância do assunto. Penso eu que foi muito positivo nesse sentido.  Em relação às considerações que a Dra. Thereza apresentou, eu gostaria de solicitar à Dra. Thereza que realmente aproveitasse o momento desta audiência pública e, dentro de suas possibilidades, promovesse um aprofundamento dessa questão. Esse aprofundamento é muito importante, porque, tendo em vista as considerações que a Dra. Thereza apresentou de modo sóbrio, prevaleceu uma visão muito técnica nessa abordagem. Eu não gostaria que acontecesse com a doutora, que faz parte de um Ministério, de um Governo, de uma gestão, o que aconteceu, por exemplo, na Alemanha, no tempo do nazismo, quando aconteceram aquelas barbaridades. Quando houve o Tribunal de Nuremberg, muitos técnicos que trabalharam no tempo do nazismo se justificaram dizendo que estavam cumprindo as leis, que estavam cumprindo as ordens, que estavam cumprindo as normas e não tinham conhecimento dos horrores que estavam sendo perpetrados.  Então, eu peço à Dra. Thereza que realmente faça um estudo bem mais aprofundado dessa temática, porque, certamente, tendo conhecimento e informação do pano de fundo, do panorama em que tudo isso está circunstanciado, a doutora poderá se situar melhor nesse contexto para que amanhã não venha a ocorrer o que aconteceu no tempo do nazismo.  Quero lembrar que, quando Hitler escreveu Mein Kampf, em 1923, ele colocou no papel tudo o que queria fazer. Depois, quando ele se tornou chanceler da Alemanha, ele cumpriu o que escreveu, executou, e aí tiveram que segurá-lo, porque todo o mundo sabe no que deu.  O Governo Lula, em dezembro de 2009, também colocou tudo no papel sobre o que pretendia fazer no seu chamado Plano Nacional de Direitos Humanos, o PNDH-3. E o PNDH-3 está sendo executado item por item.  Sabemos que há aqui Parlamentares que têm resistido a isso, a exemplo do Deputado Jair Bolsonaro, que está aqui e é um valente guerreiro, para alertar sobre essa situação, e muitos outros. Mas está sendo executado item por item o PNDH-3. E, lá na 
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frente, depois que o Governo passar, depois que este tempo passar, no futuro, ao olharmos para este tempo presente, poderão muitas pessoas arrepender-se de ter feito parte deste contexto, talvez por desconhecimento, talvez não, e de ter sido omisso diante dessas questões. E essas pessoas poderão ter um julgamento muito severo da história pelas omissões e pela conivência com isso.   Só para ressaltar, Deputado, quando se fala, por exemplo, de estupro, nós conhecemos muitas mulheres que, quando é dada a oportunidade para elas, realmente, fazerem a escolha entre matar a criança que está em seu ventre materno, mesmo fruto de uma brutal violência, que é abominável, e manter a gestação até o final, para doar a criança, em muitos casos, com apoio, com assistência, essas mães acabaram ficando com seus filhos.   Então, quero dizer que cabe ao Estado, como foi dito aqui, dar condições, assistência, apoio efetivo àquelas mulheres que decidirem ser mães para terem a oportunidade e a chance de dar à luz a criança e não serem vítimas da falsa solução que é o aborto. Quando se diz que o aborto é uma questão de saúde pública, o que é retórico e eufemístico, apresenta-se essa falsa solução, que vai contra a mulher.   Para encerrar, eu gostaria, Deputado, de destacar uma frase que eu acho importante: com tudo isso cria-se o direito de a mulher assassinar a criança concebida e tutela-se tal realização.   Então, peço à Dra. Thereza que reflita sobre isso. Daí por que solicitamos esse aprofundamento.   Finalmente, por esta ser uma Casa de Leis, que tem representantes de toda a sociedade brasileira, que tem responsabilidade com o bem do Brasil e que está aqui legislando para o futuro e para o bem da Nação, eu quero destacar esta outra frase da nossa fala, nobre Presidente: “Não é esse o modelo de desenvolvimento que queremos para o Brasil”.   Quando vemos o que aconteceu, na Europa, nos Estados Unidos, os resultados, a inversão da pirâmide populacional, os efeitos dessas políticas que foram lá adotadas, e vemos hoje um movimento muito forte, capilar, crescente, para rever tudo isso, nós queremos que o Brasil esteja na vanguarda, porque temos já esse conhecimento e podemos ainda, em tempo, evitar esse tipo de desenvolvimento que a história está reprovando. Ainda temos tempo de evitar isso. Queremos, então, o quê? O Brasil desenvolvido. Claro, somos a favor do desenvolvimento, porque somos uma Nação pujante, mas não com esse modelo que se volta contra o ser humano.   Nós queremos destacar, finalmente, que, com o aborto, compromete-se a principal riqueza de uma Nação, o seu povo. Por isso queremos um Brasil que seja vanguarda na promoção da cultura da vida e que dê ao mundo um exemplo de coragem, de energia para o bem, para o banquete da vida, pois, como bem disse Jesus: “Vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância”.   Muito obrigado, nobre Deputado.  Parabéns pelo seu mandato à frente desta Comissão, pela sua coragem, pela sua determinação! Esta Comissão faz história, dando a esta Casa as condições para que o Brasil esteja na vanguarda da promoção da cultura da vida.   Muito obrigado. (Palmas.)  O SR. PRESIDENTE (Deputado Pastor Marco Feliciano) - Obrigado, Dr. Hermes.   Esta Presidência agradece ao senhor a presença, a fala e por se colocar à disposição sempre em favor da vida.   Concedo a palavra ao Deputado João Campos para suas considerações finais.   O SR. DEPUTADO JOÃO CAMPOS - Primeiro, gostaria de dizer que eu peguei a caneta da Dra. Thereza, porque aqui está escrito: “Proteja o Brasil”. Achei legal esta mensagem na caneta, Dra. Thereza. Não sei quem a presenteou com ela. “Proteja o Brasil”. Que, de fato, a gente possa caminhar nessa direção de proteger o Brasil, a começar pelas nossas crianças concebidas.  Quero aproveitar a oportunidade para, de fato, agradecer. Penso que esta audiência foi altamente positiva. A Thereza veio com muita ternura, com muita tranquilidade, trazer as suas informações. Isso terminou facilitando o processo. Terminamos não fazendo os questionamentos com mais veemência. É como se ela tivesse nos desarmado. Mas, com certeza, além do requerimento que será feito, no ano que vem, nós teremos desdobramentos de todas essas atividades.  Eu quero aproveitar, Deputado Pastor Marco Feliciano, para agradecer a pessoas que nos têm ajudado muito, aqui, na nossa tarefa, quer seja na Comissão de Direitos Humanos, quer seja na Frente Parlamentar Evangélica.   Queria agradecer à Dra. Damares, que acabou se ausentando por um instante, uma pessoa qualificada, que está sempre presente, acompanhando, monitorando e nos assessorando.   Quero, de igual forma, agradecer ao Dr. Paulo Fernando, do Movimento Pró-Vida daqui de Brasília, advogado, também muito comprometido e que, com a mesma intensidade, monitora as situações todas, as ações do Governo, os editais, sempre nos orientando, nos ajudando. Muito obrigado pela sua contribuição. 
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 Queria agradecer ainda a uma pessoa que está ausente — isso já foi registrado aqui; o Deputado Roberto de Lucena se referiu a ela —, uma pessoa muito estudiosa que sempre está presente e tem colaborado muito, a Dra. Lenise Garcia. Ela é uma estudiosa, uma acadêmica que tem também vindo aqui com grandes contribuições, muito comprometida.  Queria agradecer à assessoria da Liderança do PRB, na pessoa do Capitão Nery e da Thalita, também sempre presentes. Embora lá na Liderança do PRB, estão sempre conosco, em função do compromisso que têm, da mesma dimensão que nós temos.  Agradeço também ao Padre Pedro, de Novo Gama, Goiás, aqui na região do Entorno. Estava aqui há instantes e também sempre está conosco, com um grupo significativo de pessoas, dando a sua contribuição.  Agradeço também ao Pastor Josué, da Assembleia de Deus aqui em Brasília, também sempre presente e que, por um tempo, foi até Secretário ad hoc da Frente Parlamentar Evangélica e neste ato aqui representa o segmento evangélico de Brasília.  Com esses agradecimentos, eu quero reafirmar a minha gratidão de estar trazendo aqui a nossa contribuição e pedir aos Parlamentares que porventura não tenham ainda subscrito o requerimento de resolução para facilitar a instalação da CPI do Aborto que o façam o quanto antes. Nós não completamos ainda as assinaturas. A minha assessoria, através do Leônidas, está encarregada disso. Já há uma quantidade significativa de assinaturas, mas nós precisamos de um número correspondente ao da CPI, que é de no mínimo 171 assinaturas. Então, aqueles que puderem...  Por fim, quero também agradecer e registrar a representação aqui do Instituto Plinio Corrêa de Oliveira, uma associação civil de católicos que defende os princípios básicos da Igreja, em especial a vida.  Muito obrigado. Que Deus continue a abençoar todos nós. (Palmas.)  O SR. PRESIDENTE (Deputado Pastor Marco Feliciano) - Muito obrigado, nobre Deputado João Campos.  Antes de terminar a reunião, quero agradecer a todos os que permaneceram conosco até este momento. Foram quase 4 horas de audiência pública, e a maioria das pessoas não arredou o pé daqui.  Duas coisas, para terminar.  Pois não, Deputado Roberto de Lucena.  O SR. DEPUTADO ROBERTO DE LUCENA - Se V.Exa. me permitir, eu gostaria apenas de fazer um registro.  O SR. PRESIDENTE (Deputado Pastor Marco Feliciano) - Permitido.  O SR. DEPUTADO ROBERTO DE LUCENA - Quando o STF deliberou sobre o aborto de anencéfalos, usurpando a competência de legislar desta Casa, suscitou-se aqui um debate acalorado. Naquela ocasião, eu fui à tribuna e falei sobre esse assunto. Disse que nós estávamos descartando os indesejáveis anencéfalos e que, em seguida, iríamos avançar para que, em um determinado momento, também descartássemos aqueles fetos em que identificássemos defeitos físicos e que iríamos avançar de tal forma que, em algum momento, iríamos também descartar aqueles com Síndrome de Down.  Naquela ocasião em que nós apelamos para o STF e não fomos ouvidos, conhecemos aqui na Casa um casal, uma família, que trouxe para nós a Vitória de Cristo. Naquela ocasião, a Vitória tinha 2 anos de idade, uma criança anencéfala. E nos encantou a todos a doçura daquela família, o amor que eles tinham por aquela criança. E, de uma maneira inexplicável, cientificamente, era notório ver o amor daquela criança, a correspondência da criança para com aquele casal, seus pais.  A Vitória recentemente faleceu, aos 3 anos de idade, e foi editado o filme Eu, Vitória, que está disponível gratuitamente na Internet. Nos momentos finais desta belíssima audiência pública de hoje, ensejada por V.Exa. — e eu cumprimento mais uma vez o Dr. Hermes e a Dra. Thereza —, eu não poderia furtar-me de fazer aqui o registro e a homenagem aos pais da Vitória e a todos aqueles, em nome da memória da Vitória, que lutam em defesa da vida humana desde a sua concepção.  Era esse o registro que eu queria fazer, Sr. Presidente.  Obrigado.  O SR. PRESIDENTE (Deputado Pastor Marco Feliciano) - Quero lembrar apenas que, naquela votação, naquela noite fatídica, quando o País inteiro assistia ao julgamento realizado por onze juízes de toga — data venia a ausência deles —, em que nove votaram a favor do aborto de feto anencéfalo, no voto, o Relator dizia que era impossível a vida de um anencéfalo. E lá no plenário havia uma menina anencéfala de 2 anos de idade. Parece que os juízes faziam vista grossa, porque, no relatório, eles diziam que era impossível uma criança assim viver. E estava ali uma criança viva, com os pais.  Então, é isso que nós falamos nesta Casa. A doutora se embasou sempre nas leis, mas nem sempre as leis são feitas por quem de direito, que somos nós que representamos a sociedade. Muitas vezes, os Poderes acabam ultrapassando os seus limites e fazendo aquilo que não lhes compete. Então, cabe a esta Frente aqui, que é pequena, mas é trabalhadora, tentar ser a voz do povo neste momento. 
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 Para terminar, eu queria fazer dois registros. O primeiro é sobre as mentiras que são usadas para apoiar tais políticas, como a mentira numérica. O Dr. Hermes falou aqui que hoje já saiu em algum site que foram registrados 4,5 milhões de abortos.   (Não identificado) - No site da Câmara.  O SR. PRESIDENTE (Deputado Pastor Marco Feliciano) - Foi no site da Câmara, no site desta Casa! Como é que eles têm esses números? Não bate com aquilo que o próprio Ministério apresenta.  Vou citar um exemplo muito simples. A direção anterior da Comissão de Direitos Humanos falava sempre nos microfones, nas audiências — eu presenciei isso —, que a Comissão de Direitos Humanos da Casa recebia, por dia, de mil a 2 mil denúncias de crimes de homofobia — por dia! Desde que assumimos, em março... E alguém pode falar: “Mas quem é que vai denunciar com o 

senhor à frente da Comissão?” Mas, de dezembro a março, não houve nenhuma ligação.   (Intervenção fora do microfone. Ininteligível.)  O SR. PRESIDENTE (Deputado Pastor Marco Feliciano) - Não tem! Nós procuramos. Eu vasculhei os registros do ano passado, e não tem nada. Então, inventam histórias, falam de assassinatos, falam disso e daquilo, para legitimar a luta deles, e tentam colocar Parlamentares sérios como este aqui em descrédito. Então, que a gente tenha muita competência e não caia na lábia dos mentirosos, na mentira numérica e no eufemismo, muito usado por eles.  Muito obrigado a todos. Agradeço a participação às senhoras e aos senhores convidados e aos demais presentes.  Nada mais havendo a tratar, encerro a presente reunião. (Palmas.)  


