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Introdução 

 O presente trabalho tratará da denominada Frente Parlamentar Evangélica (FPE), 

popularmente conhecida como bancada evangélica. O estudo em questão possui dois 

objetivos: o primeiro, e para o qual o meu banco de dados foi direcionado, é tentar 

identificar os mecanismos de ação que os atores que compuseram a FPE na 54º 

legislatura, ou seja, entre os anos de 2011 a 2014, se concentraram. Procuro entender, 

assim, de que forma materializaram no âmbito legislativo todos os valores em que 

embasam seus pensamentos. O segundo se baseia em responder questionamentos mais 

abrangentes que vieram aparecendo ao longo do trabalho, como a legitimidade da 

existência de uma FPE em um Estado Laico. 

 A minha pergunta de pesquisa inicialmente era “Qual a atuação da FPE em 

relação a temáticas conservadoras, como o aborto, os direitos LGBTs, a ‘ideologia de 

gênero’? ”. Para responder a essa pergunta, a minha hipótese era a de que seria 

suficiente me limitar a verificar a atuação desses parlamentares na CSSF, CDHM e 

CCJC, pois são as comissões nas quais os projetos referentes a esses assuntos tramitam. 

O primeiro objetivo, então, deste trabalho, seria identificar os valores desses 

parlamentares e identificar os mecanismos legislativos que utilizam para concretizar 

seus ideais. 

 Dessa forma, para o primeiro objetivo foi preciso desenvolver duas linhas de 

trabalho: a primeira foi entender quais são os valores que eles assumem para que, com 

base em uma atuação religiosa, possam materializar esses valores no legislativo e, desta 

forma, abrange-los para toda a sociedade. A segunda foi formular um banco de dados 

com o qual busquei identificar, para cada um (a) dos 70 parlamentares participantes da 

FPE na 54º legislatura, o seu partido, sua unidade da federação, se foi reeleito (a), seu 

vínculo religioso, sua profissão, os projetos de sua autoria que estivessem relacionados, 

a principio, com aborto, com os direitos LGBTs, com a ideologia de gênero, com 

símbolos religiosos, com o ensino religioso infantil e com criação de dias destinados à 

comemoração de datas religiosas.  

 Além disso, o banco de dados também buscava identificar a ligação desses 

parlamentares com igrejas. A princípio a ideia era fazer isso através do próprio site dos 

(as) parlamentares, já que as informações do site da Câmara são muito restritivas e não 
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fazem possível uma identificação do (a) parlamentar com os seus valores e interesses. 

Entretanto nem todos os deputados possuem um site, de forma que busquei em outros 

sites na internet identificar sua associação de alguma forma com a Igreja, o impacto que 

isso tinha na sua vida ou qualquer informação que me fizesse compreender melhor os 

valores daquele (a) parlamentar. 

 O segundo objetivo deste estudo é mais aberto, como dito anteriormente, e 

aparecerá esparsamente durante todo o trabalho. Busco interpretar o que significa 

projetar valores religiosos no Congresso Nacional, uma vez que os atores que fazem 

isso são deputados e deputadas e, como todos os (as) outros (as), estão fazendo 

representar os valores daqueles (as) que votaram neles. Quais as problemáticas que isso 

traz uma vez que esses (as) deputados não representam apenas os seus eleitores, mas 

todo o Brasil? Essa questão se levantou para mim ao selecionar a produção legislativa 

desses parlamentares que envolvia religião, e me perguntar se ela não era legítima, uma 

vez que ela faz, assim como qualquer parlamentar, não mais do que defender e 

introduzir os interesses, valores e as opiniões daqueles que estão representando.  

 A monografia está divida em duas partes: são três capítulos teóricos e três 

capítulos que envolvem a análise dos dados coletados.  O primeiro capítulo, “O Estado 

Moderno: Laicidade e Democracia”, busca compreender o Estado moderno ocidental 

como o resultado da separação entre o Estado e a Igreja Católica Romana, atribuindo 

assim ao Estado um caráter de laicidade, laicidade essa que é, até hoje para nós, um 

ideal a ser buscado. Também nesse capítulo busco compreender como a democracia, tal 

qual a vivenciamos hoje, precisa da laicidade do Estado para sobreviver. Acredito que 

um capítulo sobre o início desse processo de laicização do Estado seja indispensável 

para dar base a esse trabalho, e essencial para que entendamos suas principais 

influências. 

 No segundo capítulo, “O Estado Laico Brasileiro”, busquei identificar de que 

forma essa laicidade chegou, se instalou e repercutiu no Brasil. Abordo a influência da 

religião no nosso país desde o Império, levando em conta que fomos um país durante 

centenas de anos católico: como conseguiu o Estado brasileiro se isentar da religião, ou 

será que ele não conseguiu? De que forma as outras religiões responderam a essa 

laicidade? Para tanto, apresento brevemente alguns grupos evangélicos contemporâneos 

que chamam atenção no Brasil por sua grande capacidade mobilizadora, como os 
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pentecostais e a Igreja Universal do Reino de Deus (IURD). Acredito que esse capítulo 

é fundamental para este trabalho, pois estudar o trabalho legislativo de repercussão 

religiosa durante os 2011 a 2014 pressupõe conhecer o passado, e é no passado que 

busco respostas para questões até hoje pertinentes.  

No terceiro capítulo, “Um breve histórico da Frente Parlamentar Evangélica”, 

busco situar historicamente o surgimento da Frente Parlamentar Evangélica no Brasil, 

percorrendo, para isso, sua mobilização desde a Assembleia Constituinte de 1987-88. 

Busco compreender quais foram e são sua força social, suas bases, as que promoveram 

o seu desenvolvimento e fortalecimento durante a experiência democrática que estamos 

vivendo a partir da elaboração da nova Constituição de 1988.  

No quarto capítulo, “Análise da participação nas comissões”, começo a análise 

sobre os dados coletados para a base de dados. Nesse capítulo, começo a expor os 

resultados encontrados, identificando qual a comissão mais ocupada por esses 

parlamentares e por que isso é tão significativo (confesso que foi uma surpresa para 

mim). No quinto capítulo, “Análise das proposições”, sigo com a análise dos dados, 

separadas em oito categorias, já citadas anteriormente, todas as proposições 

encontradas. 

No sexto e último capítulo deste trabalho, “Análise dos Atores”, busco utilizar a 

primeira e a última parte do meu banco de dados, faço um levantamento estatístico de 

suas profissões seus partidos, unidades da federação e vinculações religiosas. Observo 

também a sua imagem na internet, seja a que eles constroem de si mesmo e passam para 

os cidadãos, seja o que a internet faz deles, na maioria das vezes, quando esses 

parlamentares não possuem um site próprio. Por fim, temos a conclusão, na qual busco 

responder mais diretamente a algumas perguntas que desenvolvo ao longo dos capítulos 

e apresento a minha impressão geral desse estudo. 
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1. O Estado Moderno: Laicidade e Democracia 

 O Estado tal qual o conhecemos hoje, com a esfera política institucionalmente 

autonomizada da esfera religiosa (esta delegada ao ambiente privado), da moral e da 

tradição, é fruto do pensamento de diversos autores que buscaram responder a 

problemas diferentes em épocas diferentes (MIGUEL, 2015). No presente capítulo 

procurarei introduzir de forma breve um pouco de cada um desse pensamento e 

contexto, para que possamos entender como cada um influenciou o modelo de Estado 

que possuímos, e que rege hoje com o principio da laicidade, a nossa esfera pública. 

Esse entendimento é essencial para o desenvolvimento do presente trabalho, já que ele 

se baseia, sobretudo, no entendimento de que possuímos, ao menos 

constitucionalmente, um Estado Laico. Este conceito nos dá um ideal, o que não quer 

dizer que já o tenhamos alcançado, mas é um ideal que não podemos deixar de visar, 

sobretudo porque ele é essencial para a construção da democracia, como veremos na 

ultima parte desse capítulo. 

a. Maquiavel  

 Como dito anteriormente, o pensamento de cada autor aqui apresentado teve 

uma motivação diferente. Maquiavel viveu nesse meio de transição entre feudalismo e 

monarquia, vivenciou o início da Reforma protestante (a pesar de já haver escrito “O 

príncipe” nesse período) e o Renascimento. Suas ideias foram influenciadas pelo 

Renascimento, mas não derivaram de todos esses episódios. Seu objetivo era unificar o 

que hoje é a Itália, já que essa região era constantemente invadida por países já 

unificados, e a região em que vivia era dominada pela família Medici (MIGUEL, 2015).  

 O pensamento de Maquiavel marca por romper com a teoria política Medieval, 

baseada em uma visão religiosa de politica e que buscava promover o bem comum 

trazendo a Cidade de Deus para a terra de modo a tentar salvar as almas de todos os 

homens. Em seu livro “O Príncipe” ele prezará apenas pelo poder real na política. Não é 

que na prática os atores da época já não soubessem que deveriam agir (e realmente 

agiam) de acordo com a realidade, mas é deixar de ver essa atitude como um desvio 

público, e colocá-la em evidencia como necessária para a estabilidade do Estado, que 

espanta os leitores de uma época (MIGUEL, 2015). 
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  A esse poder ele considera tudo aquilo que seja recurso, como armas, força 

física, capacidade de mobilização, entre outros. Ele exclui a moral cristã do poder 

político quando começa a dar conselhos para um hipotético príncipe, conselhos que 

acabam com a boa moral, que estimulam a mentira se esta fizer com que se alcance seus 

objetivos, a guerra com países externos para unir os seus cidadãos, fazer o bem aos 

pouco e o mal de uma vez só, enfim, quando propõe estratégias que buscam realizar um 

objetivo concreto sem medo de estar indo contra a moral, sem pensar se suas atitudes  

levariam mais tarde a sua alma e a de todos que governou para o céu ou para o inferno 

(MIGUEL, 2015). 

 Ele trata muito com a aparência que esse príncipe deve apresentar: deve parecer 

virtuoso, deve parecer, sobretudo, uma pessoa que segue a moral cristã individualmente, 

já que na política as pessoas o julgarão também por isso. No entanto esta deve ser 

apenas a imagem, ele deve estar disposto a negociar, mentir e matar pelo Estado se 

preciso for. Deve deixar que as rebeliões explodam sempre com seus inferiores de 

confiança, ou seja, que nunca cheguem até ele. Ele cita a Igreja inclusive como uma 

instituição importante no momento em que se buscasse obter a obediência popular, na 

hora em que se buscasse estimular um exército a ir para um campo de batalha. Ou seja, 

o seu ensinamento é utilizar de todos os recursos que o façam obter sucesso perante os 

seus objetivos (MIGUEL, 2015). 

 Para Maquiavel, segundo Miguel (2015), as repúblicas seriam sim preferidas às 

monarquias, mas ela implica um Estado estável, que só pode funcionar com a virtude 

cívica de todos os seus cidadãos. Ou seja, implica que houvesse entre os cidadãos um 

sentimento de coletividade. Esse sentimento, entretanto, ainda não existia na Itália, pois 

ela nem sequer era formada, o qual era, afinal, o objetivo do autor de realização ao 

escrever “O Príncipe”. Por isso, por vezes, temos a impressão de que ele tinha 

predileção a este sistema (MIGUEL, 2015). 

 Miguel (2015) nos esclarece que a imoralidade do livro “O Príncipe” não surgiu 

enquanto circulou com Maquiavel em vida. Foi somente com a Contra- Reforma da 

Igreja que o livro foi proibido e identificado como imoral. O interessante de se observar 

em Maquiavel é que ao excluir a Igreja, sua moralidade e seus costumes da política, o 

autor não tinha a menor intenção de protestar contra esta como Lutero teve: de apontar 

sua corrupção ou mesmo sua falta de moralidade. Sua critica era no sentido de que o 
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poder de Roma não era forte o suficiente para unificar a Itália, mas também não era 

fraca a ponto de conseguirem derrota-la. Seu objetivo ao dissociar o poder religioso da 

política era cindir com a teoria política Clássica, que valorizava no governante a sua 

capacidade de salvar a sua alma e a de seus cidadãos, que buscava pensar como o 

mundo deveria ser, que buscava sua legitimidade nas escrituras bíblicas, etc. Seu 

objetivo era deixar para a política assuntos e atitudes que apenas respondessem às 

demandas que estavam sendo apresentadas, ou seja, lidar de fato com as relações de 

poder. Ele entendia que caso a preocupação estivesse centrada no Mundo de Deus, o 

caos que ocorria na terra nunca seria solucionado (MIGUEL, 2015).  

 Ele choca por explicitar o que na verdade já ocorria há muito tempo: que os 

governos fossem realizados com estratégia em busca de seus objetivos específicos. Com 

isso, busca acabar com a moralidade cristã como um guia da política e instituir o poder 

do Estado como tal, para que este pudesse em fim, governar sem obstáculos celestes, 

apenas para o Mundo dos Homens e não mais para o Mundo de Deus. Não que o 

Mundo de Deus não merecesse importância, ele só não deveria mais ter centralidade nas 

decisões que implicariam consequências apenas no Mundo dos Homens. Ou seja, o 

objetivo aqui é emancipar o Estado, seu foco não é na exclusão do poder da Igreja, esta 

é apenas uma consequência necessária para que o objetivo principal se concretize. 

b. Thomas More 

 Para entender o pensamento de Thomas More, mais uma vez é preciso voltar um 

pouco no pensamento Medieval. Aqui é interessante observar como o mundo ideal e 

perfeito seria aquele regido por Deus e que, para isso, esperava-se o dia em que o 

Salvador chegaria para governar. Enquanto isso não acontecia, claro, havia uma 

hierarquia criada pela Igreja que instituía as representações de Deus na terra, como o 

Papa e os reis monarquistas (MIGUEL, 2015). 

 More inova no sentido de que vai descrever em seu livro “A Utopia” uma 

sociedade perfeita que não depende da chegada de Cristo, de um Salvador, mas que 

depende apenas dos homens, de instituições sociais e políticas criadas por estes. Para 

este autor a organização da sociedade terá sucesso ou fracasso de acordo com a 

organização que os homens e mulheres adotarem sobre esta. Aqui se encontra seu ponto 

em comum com Maquiavel: para ambos a responsabilidade do que se vivencia no 

mundo social é fruto dos homens que habitam esse mundo (MIGUEL, 2015). 
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 Apesar de, colocado dessa forma, parecer ser contra a intervenção da Igreja nos 

assuntos terrenos, é importante salientar que o autor era extremamente católico, a ponto 

de se demitir de seu emprego (na época lorde-chanceler do rei da Inglaterra) em 1532, 

decisão que custou a sua vida. Foi um período em que a reforma estava ganhando força 

e no qual o rei Henrique VIII criou a sua própria Igreja, a Anglicana, para não mais se 

subordinar às ordens do Vaticano, sendo que o estopim do rompimento com Roma foi o 

seu desejo de se separar de sua esposa e casar-se com uma de suas damas de companhia, 

Ana Bolena (MIGUEL, 2015). 

 Segundo Miguel (2015), More busca em seu livro “A Utopia” apresentar 

soluções para problemas da própria Inglaterra. Na primeira parte do livro é quando isso 

fica mais claro, pois há um diálogo sobre os problemas da Europa e em especial da 

Inglaterra. Na segunda parte do livro, a Utopia é descrita. Uma de suas principais 

premissas é a extinção da propriedade privada, da sua necessidade. Na Utopia, todos 

cidadão morariam em casas iguais e teriam as mesmas roupas para se vestir, dessas 

forma não seria possível que surgisse sentimento de avareza ou ganância nas pessoas, 

tudo seria produzido comunitariamente e distribuído para todos de acordo com suas 

necessidades. Apesar disso, a escravidão se mantém para que se garantisse a existência 

de um excedente que mantivesse a propriedade comum (MIGUEL, 2015). 

 Na Utopia a liberdade religiosa é permitida, mas apenas por crer que o 

catolicismo se imporia a longo prazo. O que não é permitido é o ateísmo, o que mostra 

como o autor considera a religião uma grande e importante virtude pessoal, que gerará 

resultados coletivos. Em comparação com Maquiavel é interessante perceber aqui que 

More está pensando no desenvolvimento de um Estado já concebido, em seus 

problemas e suas soluções, e não na formação de um Estado, o que implicaria outras 

atitudes (MIGUEL, 2015). 

 A questão que mais importa aqui para análise desse livro é a sua intenção: criar a 

possibilidade de alternativas que partam dos seres humanos. More sabe que suas ideias 

são fruto de sua imaginação, que suas leis poderiam vir a dar errado por vários motivos, 

mas o que importa aqui é perceber o seu esforço para tentar mudar uma estrutura pelos 

próprios homens e não mais pelo Salvador. Ele identifica nos próprios homens os 

maiores problemas a serem resolvidos para que haja uma sociedade que convive em 

harmonia: a avareza, a ganância, o gosto pelo luxo, todos esses são problemas que 
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desequilibram a sociedade. Ao apontar soluções fictícias ele está, sobretudo, 

denunciando esses problemas, dizendo que eles partem dos próprios homens e que pelos 

homens eles podem ser alterados sempre para que vivam em maior harmonia 

(MIGUEL, 2015). 

c. Lutero 

 Maquiavel e More contribuíram para o Estado Moderno ao cindir o vínculo que 

a Igreja tinha na Idade Média com a política e coloca-la como um assunto terreno, 

deixando de recorrer à Bíblia para saber qual a forma de governo mais indicada a se 

seguir e buscando essa forma de governo nas circunstâncias terrenas. A crítica de Lutero 

e a sua contribuição para o Estado Moderno vão também nesse sentido, mas com uma 

diferente intenção: a sua revolta era com a Igreja, sua corrupção interna, a venda de 

indulgências, a hierarquia sacerdotal, entre outras questões. 

 A Reforma aconteceu em 1517, pouco tempo depois que O Príncipe e a Utopia 

haviam sido escritos. Esse rompimento com a Igreja vai deixar vários cargos livres e 

isentar impostos que a Igreja cobrava anteriormente dos reinos, além de muitas 

propriedades que pertenciam a Igreja se encontrarem, com a Reforma, livres. Por isso a 

Reforma foi um movimento tão interessantes para os reis, representava uma 

oportunidade de se livrar de impostos, recuperar propriedades e deixar de se submeter a 

uma hierarquia externa. Para o resto da população a reforma significava a possibilidade 

de se comunicar com Deus sem a necessidade de haver alguém para intermediar esse 

processo: estavam dispensados os padres, os bispos e o papa, apenas a sua real fé era 

necessária para se comunicar com Deus. Para os reis isso também foi um grande 

beneficio, pois a maior autoridade existente passou a ser a da sua pessoa (MIGUEL, 

2015). 

 É importante observar aqui que a intenção de Lutero ao separar o poder religioso 

do poder político não era dar autonomia à política, como fizeram More e Maquiavel, 

mas de reformar a própria Igreja, que vinha se corrompendo por colocar de lado a 

palavra de Deus para tratar de assuntos terrenos, para, sobretudo, se aproveitar destes. A 

ideia de reformar a religião católica foi acatada por muitos na época, criando 

verdadeiros conflitos e até mesmo guerras entre as pessoas. 
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 A partir daí, a monarquia, que tinha sua força na corte e na tradição católica, 

perde força por conta da perda de força do poder da Igreja, que legitimava esses 

aspectos da monarquia. Junto com a reação de Contra-Reforma pela Igreja, se 

desenvolverá como resposta dos reis as monarquias absolutistas nacionais, com o poder 

bem mais centralizado, não permitindo mais que a Igreja tome parte nesses assuntos. Ou 

seja, o vencedor da Reforma foi o Estado, que se viu fortalecido perante qualquer fé, 

desvinculado de Roma que representava laços de unidade baseada em um nacionalismo 

que unia os cidadãos e fazia com que se identificassem com o seu país, e não mais com 

a sua religião. A legitimidade política estava agora autonomizada da fé, e essa foi a 

grande contribuição da Reforma para a constituição do Estado moderno.  (MIGUEL, 

2015). 

d. Monarquia e Monarquia Absolutista 

 Para que tenhamos uma noção mais contundente do que foi essa mudança de 

poder da monarquia para a monarquia absolutista, acredito que ser essencial que nos 

debrucemos um pouco sobre o período histórico no qual essas mudanças ocorreram. 

Durante o capítulo, dois períodos históricos vêm aparecendo: o monarquista e a da 

monarquia absolutista. O período monarquista vinha tomando forma desde a Idade 

Média e chegou ao início do século XVI em um formato no qual o rei, em conjunto com 

a corte, e legitimado pela religião católica, era o símbolo do poder. Ou seja, o poder 

aqui estava bem equilibrado entre essas duas partes, apesar de o rei já ser uma figura 

central e importante, e já existir uma hierarquia entre a nobreza, a corte era vista como 

um todo (LADURIE, 1994). Além disso, como na Idade Média como haviam muitos 

reinos, fragmentando o poder, a Igreja Romana foi importante para dar unidade ao 

poder político nesse período. 

  O papel do rei aqui se limitava a manter a tradição, de forma que o poder da 

nobreza e do rei estavam bem equilibrados. Podemos afirmar, assim, que nessa época o 

poder era descentralizado, pois para além da corte, havia diversos meios de outras 

pessoas exercerem poder: fora da corte havia os estados gerais, as comunidades, as 

corporações, algumas instituições representativas entre outros pontos que faziam com 

que o poder fosse descentralizado, justamente por já encontrar chefes locais, 

mediadores, moderadores, coordenadores e etc (LADURIE, 1994). 
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 É importante atentar que nesse tipo de monarquia o poder do rei se limitava a 

manter a tradição, mas a sua imagem não. Ele era a personificação do primeiro cristão, 

daquele escolhido por Deus, era o primeiro dos nobres. Além disso, a sua legitimidade 

derivava da escolha divina, e sua popularidade atestava isso, projetando no rei as mais 

diversas qualidades: justo, bondoso, digno, inteligente, educado, astuto, grande 

guerreiro, etc. O toque régio dos escrófulas era uma momento no qual o rei tocava em 

alguém doente e então acreditava-se que a doença dessa pessoa havia sido sanada. Esse 

é um exemplo de como a sua figura era acreditada de ser sagrada. Além disso, derivava 

também da identificação que o povo tinha com a estrutura familiar que ele mantinha em 

seu castelo, com esposa, filhos (as), netos (as) e até amantes (LADURIE, 1994). 

 A monarquia absolutista, por sua vez, se apresenta um contexto pós reforma, na 

qual vários conflitos e algumas guerras haviam acontecido entre as pessoas, fazendo 

com que católicos e protestantes se matassem e vivessem em constante conflito. É 

interessante notar que o conflito surge por conta de como os católicos exercem a sua 

religião em contraposição aos protestantes e vice versa: acontece que a maneira como 

um ou outro exerce sua religião ofende de forma direta a maneira que o outro a exerce, 

pois desvirtua, em sua visão, a maneira como o cristianismo deve ser exercido, 

(LEBRUN, 1991). 

  Nesse contexto, não cabia mais um rei que apenas cumprisse a tradição 

justamente por que a tradição estava em crise, não havia paz e por isso começa-se a 

apontar em outras direções. É nesse contexto da Reforma então que surge a 

centralização do poder no rei, ele não pode mais deixar a cargo de chefes locais, 

coordenadores ou mediadores o poder, por que estes não estão mais dando conta de 

manter a segurança da vida da população. Além disso, a centralização era importante 

para arrecadar impostos e disciplinar exércitos, ou seja, para organizar recursos. Sua 

concentração de poder, então, materializa-se em um exercito próprio e impostos 

próprios (DAVIS, 1990). 

 Aqui então a corte perde poder e este se centraliza na figura do rei: quanto mais 

proximidade se tiver do rei, maior o prestigio e poder se considerará que aquela pessoa 

possui. Por isso aqui se muda a forma de pensar e agir para com o rei. Se antes os 

nobres tinham seu poder equilibrado com o do rei, agora isso não acontece e tem de se 
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garantir uma proximidade com este para poder ter reconhecimento de poder (BURKE, 

1997). 

  Havia na monarquia um interesse sincero em estar perto do rei, de querer sua 

convivência por esta ser agradável estar reunido com todos com longas conversas, e 

que, sobretudo, o importante era falar a verdade. Isso demonstra uma grande crença na 

ideia de que o rei é designado por Deus, sendo a sua companhia, assim, fruto de sincero 

sentimento. Essa pode parecer uma visão ingênua da monarquia, já que nesse período 

também eram feitas estratégias políticas, mas ele mostra como a população em geral se 

sentia para com o seu rei, uma população que não pensava em estratégias políticas, e 

por isso se espantou quando estas apareceram explicitamente na modernidade. 

Posteriormente, na monarquia absolutista, esse quadro muda. Aqui o importante é estar 

perto do rei para conseguir mais poder, não importa que meio se utilize para fazer isso, 

sendo permitido usar-se de toda falsidade possível desde que dessa forma se esteja 

conseguindo maior proximidade com o rei, já se nota uma maior utilidade da estratégia 

mesmo por parte da população. Esse segundo quadro mostra a irrelevância de o rei ser o 

não designado por Deus, essa já não é mais uma ideia tão importante, o mais importante 

é conseguir deter poder.  (BURKE, 1997). 

 Foi nesse momento de transição entre o modelo de monarquia, monarquia 

absolutista e Reforma que teorias absolutistas começaram a surgir. Jean Bodin foi o 

primeiro autor a buscar desenvolver uma teoria que justificasse o poder absoluto. Para 

ele uma autoridade será absoluta quando não existir nenhuma instância superior a ela, o 

que era uma resposta à crise que a Reforma estava gerando na população. Sua resposta 

era instituir uma potencia soberana, o Estado, e que este estivesse acima de qualquer 

diferença religiosa. O soberano não precisaria se subordinar nem mesmo ao poder 

legislativo, pois da mesma maneira que ele faz ele pode desfazer a lei que fez (um 

grande progresso, aliás, falar no poder legislativo). O limite de seus poderes estaria 

somente na lei divina, descrita na Bíblia (MIGUEL, 2015). 

e. Thomas Hobbes 

 Outro autor que ajudou a desenvolver as ideias absolutistas foi Thomas Hobbes. 

Esse autor também foi um dos principais a desenvolver a corrente do contrato social, e, 

para tanto, acabou sendo um defensor dos direitos naturais e da soberania popular. A 

ideia monarquista pode parecer contraditória com a soberania popular, mas Hobbes está 
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buscando, assim como Bodin, dar uma solução para que houvesse uma convivência 

pacífica entre os homens. Sua motivação, entretanto, foi diferente da de Bodin. Hobbes 

observou a guerra civil inglesa, que ocorreu entre 1642 e 1649.  

 Para Hobbes as pessoas se submeteriam a um poder absoluto para que cessasse a 

guerra de todos contra todos que se instaurava no estado de natureza dos seres humanos, 

de forma que a segurança da vida estivesse garantida para todos. O mais interessante da 

teoria desse autor, e que compactua com as ideias de More e de Maquiavel, é a ideia de 

que o poder do soberano vai derivar da soma dos poderes individuais, e não de Deus ou 

de qualquer poder transcendente. Ou seja, essa ideia é muito importante na medida em 

que está introduzindo uma compreensão moderna e contemporânea fundamental para o 

desenvolvimento da democracia moderna (MIGUEL, 2015). 

 O indivíduo transfere voluntariamente o seu direito de autogoverno ao Soberano, 

direito que o pertence assim como qualquer propriedade privada e que, por isso, pode 

ser transferido. Uma vez transferida a sua liberdade de auto governo, todos se tornam 

iguais na medida em que não podem resistir ao Soberano, o que é positivo para o autor, 

uma vez que, anteriormente, todos possuíam uma capacidade de poder fazer o mal, a 

igualdade se baseava nisso e, como o ser humano é mal por natureza para Hobbes, 

gerava-se a guerra de todos contra todos. É importante lembrar que o Soberano não 

participa desse pacto, de forma que nada do que ele faça pode ser considerado uma 

transgressão de seus poderes. Todas as suas decisões são, também, decisões de todos os 

cidadãos (ãs) que o colocaram no poder. Quanto à salvação da alma, esta viria apenas da 

crença íntima, uma vez que o Soberano não seria determinado por Deus e ele não 

poderia fazer nada pela alma de ninguém (MIGUEL, 2015). 

f. Laicidade e democracia como um ideal  

 É claro que o Estado, tal qual o conhecemos hoje, com sua estrutura liberal, 

democrática, republicana e representativa, vai muito além do que foi aqui exposto, e 

explicar todos esses elementos tomaria muito mais espaço nesse trabalho. Mas esse não 

é o objetivo. Para este trabalho, o objetivo do capítulo é que entendamos como a 

separação entre religião e política foi um processo gradual, que contou com a 

contribuição de diversos atores para chegar ao estagio em que está hoje. 
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 Esse, aliás, é outro ponto que merece destaque neste capítulo: o estágio a que 

chegamos no processo de separação entre religião e política. Acredito ser importante 

notar aqui que chegamos a um estágio no qual se tem um ideal de Estado Laico. No 

caso brasileiro é muito difícil dizer que a nossa política é, de fato, isenta de religião, 

uma vez que o próprio regimento da Câmara dos Deputados torna obrigatório a todos os 

presidentes que abram a sessão proferindo as seguintes palavras: “Sob a proteção de 

Deus e em nome do povo brasileiro iniciamos os nossos trabalhos”, como consta no 

Capítulo II do regimento, artigo 79, parágrafo segundo. No mesmo artigo, no parágrafo 

primeiro, consta que “A Bíblia Sagrada deverá ficar, durante todo o tempo da sessão, 

sobre a mesa, à disposição de quem dela quiser fazer uso”. 

 Apesar de haver sérios indícios de que a laicidade no nosso parlamento não é 

respeitada, conseguir enxergar isso como um desvio é um progresso importante. Temos 

consciência de que há uma contradição e de que isso deve ser enfrentado. Esse 

pensamento só é possível graças a um ideal que temos em mente, o ideal do Estado 

Laico, no qual a religião não está presente nas instituições de Estado de nenhuma forma 

possível. É importante termos em mente esse ideal porque é ele que muitas vezes vai 

ajudar a nos guiar. Esse ideal consiste não apenas na ausência de religião no Estado, 

mas também do tratamento equânime que este deve ter para com todas as religiões. 

 A existência de proposições que buscam defender uma posição religiosa é 

errada, uma vez que elas também representam interesses de pessoas que votaram? A 

abertura de um parlamentar para com a sua religião dentro do Congresso deveria ser 

inconstitucional uma vez que ele está respondendo e representando os seus eleitores? 

Esses símbolos religiosos expostos no parágrafo anterior ferem a laicidade proposta por 

nosso Estado? Durante este trabalho procurarei responder entre outras, também a essas 

questões. Para isso, acredito que seja importante que não tiremos de vista o fato de que 

ter um ideal não é negativo em contraposição à realidade que não o cumpre, pelo 

contrário, é muito importante no sentido de que está admitida a sua busca, e os seus 

desvios podem ser encontrados e ajustados. 

 Por fim, é preciso afirmar que esse ideal de Estado Laico está diretamente ligado 

à ideia de democracia participativa que temos hoje, uma democracia que não significa 

apenas um sistema eleitoral no qual escolheremos “democraticamente” nossos 

representantes. É à ideia de democracia como sistema inclusivo, plural e que busque 
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valorizar a diversidade de que estamos falando, no qual os valores em conflito 

existentes na sociedade conseguem conviver mesmo com tantas diferenças, e o direito à 

liberdade religiosa não interfere e consegue garantir o exercício de outras liberdades 

(RANDS, 2006). 

 Nesse sentido, o conflito é essencial, ele é o responsável para que se gerem 

discussões e as pessoas coloquem seus pontos de vista em disputa. Quando temos um 

Estado não laico que admite sua predominância por uma religião e, dessa forma, se 

coloca submetido a uma doutrina por vezes fundamentalista, o debate cessa. O sentido 

da democracia então é ferido, pois deixa de contar com o seu combustível: o embate, a 

discussão, o conflito. A principal característica do fundamentalismo é a ausência de 

discussão, a imposição de uma verdade já instituída, como veremos mais adiante neste 

trabalho (RANDS, 2006). É nesse sentido que buscarei aqui, defender que a inserção da 

religião no parlamento brasileiro atinge sim o progresso da democracia no nosso Estado, 

e que esta, assim como a laicidade, fica comprometida com a inserção da religião na 

política. 
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2. O Estado Laico Brasileiro  

O Estado brasileiro é tido formalmente como um Estado laico, conceito que é 

fruto da ideia de secularização processual. Como vimos no capítulo anterior, teria se 

iniciado da Idade Moderna na Europa, principalmente como resultado das disputas da 

reforma protestante, e com um novo modo de pensar a política, separado da religião e 

da moral cristã, como ilustra o pensamento de Maquiavel, o que permitiu, 

posteriormente, o desenvolvimento da ideia de política como fruto das ações humanas, 

do pensamento republicano e democrático. Filho de todos esses processos, o Estado 

Laico tem em cada país uma história e particularidades derivadas desta. Mas mesmo 

sendo juridicamente reconhecido como tal, é questionada por diversos autores e 

cidadãos a verídica existência da Laicidade no Brasil. Por que isso se dá? Será que 

realmente podemos afirmar que ele existe ou inexiste no Brasil? 

Para responder a esta pergunta é preciso que tenhamos uma base de comparação, 

um parâmetro. Por isso é preciso olhar para um ideal, ou seja, para o que a modernidade 

chamava de secularização e de laicidade. A laicidade é um fenômeno político que busca 

excluir a religião da vida pública, sendo o Estado o responsável por qualquer 

regulamentação jurídica e institucional, e se colocar como neutra frente a qualquer 

grupo religioso, buscando dar a todos um tratamento isonômico. O que legitima o 

Estado aqui é a soberania popular e não qualquer tipo de elemento religioso 

(RANQUETAT, s/d; MARIANO, 2011). Já a secularização se refere ao declínio da 

religião em todos os setores da sociedade, com suas instituições perdendo significado e 

influência social, enfraquecendo e desvinculando assim a motivação religiosa para 

efetivação de qualquer ato. Busca-se, através dessa interpretação, chegar a uma 

ascendência da razão e da ciência para que se legitime a maneira como se constrói a 

ordem social. A secularização, portanto, não levará necessariamente ao confinamento da 

religião às esferas privadas da vida, como o laicismo faz (RANQUETAT, s/d; 

MARIANO, 2011). É importante colocar que os tópicos sobre os pentecostais e sobre a 

igreja Universal do Reino de Deus foram escolhidos em detrimento de outros segmentos 

religiosos por conta dos trabalhos de pesquisa que existem sobre esses dois segmentos e 

o impacto que eles tem em nosso país. 
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a. Catolicismo e a construção das outras religiões  

Passemos agora ao Brasil: com uma colonização portuguesa, o Brasil foi durante 

quase 400 anos um país hegemonicamente católico, herança que não se apagou 

facilmente da nossa cultura, tendo então até o inicio da república, em 1890, sua 

organização social e política mescladas em torno de uma referência religiosa. A 

república traz essa separação do Estado e da igreja, (buscando assim secularizar o 

matrimônio, a educação, o sepultamento, entre outros) e, junto com ela, chegam 

também os valores liberais modernos, que são basicamente o direito à vida, à 

propriedade e à liberdade de consciência e direito à privacidade (MONTEIRO, 2006). 

Esses são também os direitos que Monteiro vai entender como base para o pluralismo 

religioso se formar no Brasil na primeira metade do século XX. São então direitos 

desejáveis pelas próprias religiões que existiam no Brasil, sobretudo as protestantes 

evangélicas, mas que eram abafadas pelo catolicismo.  

É importante colocar que o catolicismo não aceitou facilmente a laicidade que a 

República trouxe, tornando-a igreja uma associação civil, um grupo social como 

qualquer outro, tendo arrancado todos os seus privilégios constitucionais de uma hora 

para outra, longe disso (RANQUETAT, s/d; MONTEIRO, 2006; MACHADO, 2011; 

MONTEIRO, 2006). A Constituição de 1891 estabeleceu o Estado Laico no Brasil, e 

estabeleceu também a associação livre de culto religioso como um direito fundamental, 

o que é considerado um grande avanço. Mas o que seria considerada uma associação 

religiosa de culto? Se até então a única religião conhecida era a católica, como 

distinguir e entender agora que um outro tipo de culto poderia ser considerado uma 

religião e, desta forma, estaria permitido?  

A partir dessas perguntas podemos perceber como a religião católica não perdeu 

seu poder com essa Constituição, pelo contrário, ela parece inclusive tê-lo reforçado em 

alguns sentidos: todos os parâmetros do que poderia ser considerado uma religião 

estavam voltados para os valores que a igreja católica carregava, a maneira como ela se 

organizava seria a base de organização para reconhecimento de todas as outras. Isso 

gerou a criminalização de muitos rituais considerados “mágicos”, que não tiveram 

escolha a não ser buscarem se enquadrar no substantivo “religião”, caso contrário, 

seriam entendidos pelo Estado como o seu oposto, a magia. A religião tinha que estar 

associada à bondade, à caridade, ao desinteresse nos atos caridosos, enquanto o 
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movimento “magico”, daquele ponto de vista, visava apenas à atos egoístas e 

enganadores, e por isso devera ser criminalizado. Ou seja, A igreja católica estava agora 

excluída da organização pública institucional, mas foi fulcral para constituir a esfera 

pública no Brasil, no sentido de que esteve muito em suas mãos decidir o que não 

poderia fazer parte desta (MONTEIRO, 2006). 

Monteiro (2006) entende que é no período da república que outras religiões 

começam a aparecer no Brasil, não somente por serem agora permitidas a existir, mas, 

sobretudo, pela organização do místico por parte do Estado, que levou ao 

enquadramento de diversos cultos à denominação de “religião”. O Estado Republicano 

tinha a obrigação de disciplinar o espaço público, introduzir neste país a ordem pública 

moderna, formar uma sociedade civil. Neste sentido, ele precisava distinguir entre 

aquilo que era vadiagem, feitiçaria, curandeirismo, charlatanismo, do que era religião, 

pois tudo aquilo que fosse considerado vadiagem deveria ser punido e erradicado da 

sociedade. Foi dever desse Estado Republicano fazer uma classificação daquilo que 

poderia se enquadrar em religião e daquilo que não poderia, que seria considerado uma 

desvirtuação por se embasar em magia e não em uma prática social que se enquadrasse 

no termo “religião”, e é ai que a igreja católica ganha muito espaço.   

Foi nesse sentido que começou a aparecer no Brasil um pluralismo religioso. Os 

mais diversos rituais espirituais tiveram de se enquadrar na palavra “religião” para que 

pudessem garantir sua existência. Eles precisavam demostrar que não ameaçavam a 

ordem pública social, que suas danças e seus batuques também se encaixavam no 

substantivo “religião” (MONTEIRO, 2006). Foi assim que as religiões espíritas 

começaram a tomar forma e espaço na sociedade: vistos como um culto organizado, 

desinteressado economicamente e com o propósito de fazer o bem e a caridade, ou seja, 

tiveram de aderir a valores da igreja católica para poderem ser aceitos. O kardecismo, a 

umbanda e o candomblé passaram a ser reconhecidos perante o Estado como religiões, 

assim como as outras religiões protestantes, à diferença destas, que deixaram de ser 

perseguidas e criminalizadas. Dessa forma a pluralidade religiosa começa a se dar no 

Brasil, o que não quer dizer que tenha havido, como já discutimos, uma redução da 

influencia da igreja católica no Brasil.  
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b. Os pentecostais 

Outra forma de ver como a igreja católica não perdeu força perante a ideia de 

ampliar a laicidade do Estado, mas seguiu como religião predominante no Brasil, é 

observar o tratamento especial que ela recebeu em detrimento das outras igrejas e 

religiões. Machado (2012) nos apresenta alguns aspectos: entre auxílios financeiros, 

isenções de impostos e parcerias diretas com agências governamentais, podemos 

encontrar a Liga Eleitoral Católica, de 1932; a criação dos movimentos de Ação 

Católica, de 1935; a criação do Partido Democrata Cristão, em 1945; a ação dos 

militantes das Comunidades Eclesiais de Base da Pastoral da Terra, entre 1970 e 1980 

(MACHADO, 2012), entre outros. São justamente esses tratamentos especiais que vão 

suscitar outras formas de pluralismo religioso. As igrejas protestantes evangélicas, que 

já eram reconhecidas enquanto religião, se veem agora impulsionadas a lutar pelo 

espaço político dentro do Estado, uma vez que recursos estão sendo passados para um 

setor religioso da sociedade. Elas também reivindicam esses recursos para si, e isso vai 

mudar a maneira como algumas delas se veem para agirem perante essa nova realidade. 

Observaremos aqui dois grupos: os pentecostais e os neopentecostais 

provenientes da igreja Universal do Reino de Deus (IURD). Machado (2014) coloca que 

os pentecostais entram na arena política com basicamente três objetivos: tentar ganhar 

espaço dentro do Estado enquanto grupo religioso, já que ela percebe que outros grupos 

religiosos estão dominando esse espaço; barrar uma agenda politica feminista que vem 

orientando políticas públicas; e como forma de crescer enquanto grupo social, 

aumentando também a sua influência perante o Estado.  

É importante ressaltar que essa tentativa de ganhar espaço no público se dá por 

uma competição que se pretende iniciar com a igreja católica, tendo em vista que o 

Estado já a favorece de diversas formas e que ela reivindica para si pautas que não são 

somente religiosas, como o aumento dos direitos humanos e a luta contra a ditadura 

militar entre 1960 e 1970 (MARIANO, 2011). Buscando competir por esse espaço, os 

pentecostais mudaram a sua forma de ver a religião. Segundo Machado (2014), foram 

adotando uma orientação progressista, e deixando de lado o protestantismo histórico 

que os proibia de levantar questões políticas dentro da religião.  

Isso se deu principalmente no contexto da redemocratização pós-ditadura civil- 

militar. Esse grupo se deu conta de que deveria lutar para obter espaço na Assembleia 
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Nacional Constituinte de 1987-1988, caso contrário esse espaço ficaria todo para a 

igreja católica. Também por que era dever deles lutarem para que, nesta Constituição, 

seus valores morais prevalecessem sobre os valores feministas, dos homossexuais, dos 

católicos e dos umbandistas (MARIANO, 2011). 

 Para obter tal espaço, os pentecostais começaram a investir fortemente na 

ocupação da mídia televisiva na década de 1980, fazendo campanhas por deputados de 

suas igrejas. Isso despertou uma concorrência na igreja católica, que a partir da década 

de 1990 também começou a buscar ocupar mais esses espaços midiáticos, gerando 

assim uma verdadeira competição na mídia política e aumento de seu conteúdo religioso 

através da criação de diversos canais televisivos que se concentravam apenas em um 

conteúdo religioso (MARIANO, 2011). 

Nessa Constituinte, portanto, os pentecostais lutaram por um Estado laico, que 

preservasse a liberdade religiosa, mas também lutaram para ver os seus valores 

inseridos nela, como a criminalização do aborto, das drogas e da união homossexual, a 

defesa da família com base na moral cristã e nos bons costumes, e também defenderam 

concessões de recursos públicos para organizações religiosas, competindo assim por 

espaço com a igreja católica, e por concessões de emissoras televisivas e radiofônicas 

(MARIANO, 2011). Posteriormente, os pentecostais já bem inseridos nas disputas 

religiosas, vão se ver como um grupo que tem direito a competir por cadeiras no 

Congresso tanto quanto qualquer outro grupo, que isso faz parte da disputa democrática, 

pois se veem também como a expressão política de uma luta social. 

c. A igreja Universal do Reino de Deus 

Vale a pena falar um pouco sobre a IURD também, que assim como os 

pentecostais, também alcançou espaços midiáticos televisivos e radiofônicos, e fez isso 

numa proporção gigantesca, tornando esses meios essenciais para a existência da 

própria religião. A IURD ficou conhecida por fazer exorcismos, curas e resolver 

problemas familiares e econômicos em programas de televisão. Ou seja, banalizava a 

magia e a feitiçaria colocando-as como uma coisa satânica a ser exorcizada, 

demonizando divindades de outras religiões (sobretudo as de origem africana) como a 

origem de obsessões, que poderiam ser curadas pelos seus fiéis através do dinheiro. O 

dinheiro aqui, aliás, é visto como a sua fé, pois Deus restituirá tudo aquilo que for dado 
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para a igreja, de modo que a sua recompensa e prosperidade virá somente daquilo que 

você doar (MONTEIRO, 2006; MACHADO, 2012). 

Carvalho (1997) fez um estudo em que considera diversos mecanismos de 

controle e influência na operacionalização da IURD atualmente. Segundo esse autor não 

podemos entender a instituição que se tornou a igreja sem compreender a influencia 

internacional que esta carrega consigo, sobretudo a dos EUA. Para ele, a IURD tem 

grande influência no modo com que as religiões protestantes se operacionalizaram nos 

Estados Unidos da América (EUA), pois existe um vínculo transnacional financeiro que 

chega até o Brasil e que está ligado a um marketing midiático poderoso. 

Carvalho (1997) afirma que a televisão e o rádio têm uma capacidade qualitativa 

muito maior de globalização do que a de um livro, e que os EUA foi pioneiro nesses 

processos tecnológicos. Tanto a televisão; como o rádio tiveram em seus primeiros 

protagonistas personagens religiosos, e para Carvalho é justamente à expansão da 

mensagem religiosa que o crescimento desses meios de comunicação estão ligados. É só 

pensar na revolução que é poder ouvir um discurso do Papa (em detrimento de ler ou de 

ouvir um sermão) de qualquer lugar do mundo através do rádio para entender como a 

expansão dessa tecnologia está ligada à religião. O autor coloca que em 1944 os 

evangélicos montaram seu primeiro lobby ao criar a Associação Nacional dos 

Radialistas e Religiosos. Esses meios de comunicação passaram a virar mercadorias de 

especulação e deixaram de ser um bem comunitário, de modo que os evangélicos 

passaram comprar emissoras e dominar esse mercado.  

É preciso lembrar que o protestantismo faz parte da história dos Estados Unidos 

e, consequentemente, tem muita influência na organização política desse Estado. De 

modo que lá, o que o autor chama de direita cristã, tem grande controle sobre setores do 

Partido Republicano, pressionando por uma agenda de cunho religioso, que defende, 

sobretudo, a família, o que nos faz lembrar aquilo que acontece no Brasil com algumas 

ramificações dos neopentecostais. O que o autor pretende mostrar ao expor essas 

questões americanas é que elas têm grande influência no nosso país. 

O autor entende que globalizar a religião evangélica é mesmo um projeto dos 

Estados Unidos, e que isso só é possível com uma expansão forte da mídia televisiva e 

radiofônica, as quais dependem de recursos financeiros, tecnológicos e de influencia 

política estatal, os quais este país é pioneiro e dominantes mundialmente. Ele coloca 



24 
 

ainda que esse pioneirismo se deu por conta da compra a baixo custo que os evangélicos 

fizeram desses equipamentos findada a segunda guerra mundial, já que essas 

tecnologias tinham se desenvolvido principalmente por conta dessa guerra.  

Com isso, essas emissoras e programas evangélicos chegam ao Brasil com uma 

forte influência do modo como se dão os programas televisivos evangélicos de lá, ou 

seja, com um alto espírito de venda, de arrecadação financeira, com um ethos 

empresarial. Para globalizar a religião evangélica, os evangélicos dos Estado Unidos se 

concentram em países que têm outras religiões predominantes, como é o caso do Brasil 

com o catolicismo. Na época em que o autor realizou esse estudo, ele verificou que as 

três principais empresas de mídia religiosa norte americanas produziam por semana 

20.000 horas de programa em 125 línguas diferentes.  

Um ponto importante que Carvalho (1997) nota é que, com a comercialização 

dos programas televisivos, o foco midiático se dá no apresentador, ele se torna a própria 

mensagem da mediação, um ícone de venda assim como a própria imagem de Jesus 

Cristo. Isso é notável quando pensamos nos pastores que são seguidos virtualmente 

pelos seus fieis: eles não combatem o mal através da explicação do que é o mal, eles são 

o próprio combate do mal, aquele que vai realizar o exorcismo e que vai praticar a cura. 

Carvalho (1997) afirma que é um mercado que se criou a partir da logica da 

mercantilização de qualquer outro produto, justamente por que esses programas se 

tornaram um produto que arrecadam dinheiro através da fé e reinvestem esse dinheiro 

no próprio programa, fazendo assim com que seja imprescindível a existência do 

mediador midiático.  

Esse estudo de Carvalho (1997) mostra como a influência internacional que o 

Brasil recebeu é mais do que significativa para entender como algumas igrejas se 

organizam no Brasil, sobretudo a IURD. É importante lembrar que esse pastor que 

representa o combate do mal será eleito deputado, e assim a fé religiosa se transfere para 

a arena política quando provar a sua fé significa também votar no pastor, além de doar 

dinheiro, já que ele é a representação da expulsão de todo mal. São muitas as 

semelhanças que se percebem entre os Estados Unidos, desde a compra de emissoras de 

televisão e rádio, até a profissionalização política de pastores com o voto de fiéis para se 

eleger. 
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Nesse sentido é interessante perceber como ser proprietário de meios de 

comunicação faz toda a diferença no sentido de que não faz deles apenas pastores, mas, 

sobretudo, apresentadores, ou seja, pessoas que têm um grande domínio da oratória, 

requisito importantíssimo para se desenvolver como um político de sucesso. Para ficar 

claro como a área da comunicação é essencial para o desenvolvimento e crescimento da 

IURD, recorramos ao estudo de Rodrigues (2009), que encontrou em uma reportagem 

do Jornal do Brasil do dia 25 de dezembro de 1995 um dado que aqui muito nos 

interessa. Segundo o jornal, a IURD era, naquele momento, dona de três redes 

televisivas no brasil: a Rede Record, Família e Mulher. Para além disso a IURD possuía 

“entre outras coisas, o Banco de Crédito Metropolitano, trinta emissoras de rádio no 

Brasil, duas gráficas, a gravadora Line Records, uma editora, uma produtora de vídeo, 

uma fábrica de moveis, dois jornais, e outros tantos imóveis espalhados por 47 países de 

todos os continentes”. Com esse dado acredito que é possível ter noção da dimensão do 

controle midiático e comunicativo que a IURD detém em suas mãos. 

Com todo esse controle, a IURD inovou perante a outras igrejas em começar a 

lançar candidaturas oficiais por parte do próprio quadro da igreja, o que reproduz e 

estimula uma lógica personalista clientelista e patrimonialista, e apresenta uma ameaça 

à democratização (MACHADO, 2014, 2012; RODRIGUES, 2009). Isso é um 

retrocesso no sentido em que se vem tentando extinguir da política brasileira esse 

clientelismo, através, por exemplo, da criação do Tribunal Superior Eleitoral, que 

formulou diversas medidas no sentido de dificultar esse sistema, como a proibição do 

comprovante de votação que indicava em quem o eleitor havia votado, a Lei Agamenon, 

que proibia que candidatos que não fossem filiados a partidos, ou seja, avulsos, 

pudessem concorrer, e os partidos deveriam estar registrados no TSE (NICOLAU, 

2012).  

O lançamento de candidaturas pela Igreja fez com que fosse criada uma nova 

disputa entre as igrejas evangélicas, que começaram a tomar a mesma atitude no sentido 

de também preencher aquele espaço. Esse passou a ser um lugar de ocupação central 

para a igreja, pois significava, sobretudo, o aumento de seu fortalecimento como grupo 

(MACHADO, 2012). E não foram só as igrejas que se deram conta disso, mas os 

próprios partidos, que viram um grande eleitorado passível de ser recrutado perante a 

inclusão desses candidatos em seus partidos. Dessa forma, o Partido Liberal (PL) se 

encontrou fortemente ligado a IURD, com pastores, bispos e arcebispos nas direções 



26 
 

nacionais e regionais desse partido, assim como o Partido Republicano do Brasil (PRB) 

e o Partido Social Cristão (PSC). Posteriormente o Partido Republicano (PR) veio a 

receber os pastores e bispos que pertenciam ao PL, já que este se fundiu com o PRONA 

para fundar o PR (MACHADO, 2012). 

Segundo Rodrigues (2009), a IURD realiza um recenseamento entre os fiéis que 

é submetido à cúpula da igreja para que se decida quantos candidatos serão lançados em 

cada circunscrição eleitoral, ou seja, são os dirigentes regionais e nacionais da igreja 

que selecionam as candidaturas. Ele pontua ainda uma diferença entre os pentecostais 

da Assembleia de Deus, que, apesar de também indicar seus candidatos, permite que 

seus fieis votem naquele que escolherem, pois dão algumas opções, não lançam uma 

única candidatura.  

O lançamento oficial de candidaturas por parte da igreja, e a adesão de fiés à 

esses candidatos leva a eleição de padres, pastores, bispos, entre outras autoridades 

eclesiais que se mobilizam em torno da defesa de interesses supradenominacionais, o 

que só é permitido graças à transferência que se faz de um poder religioso para um 

poder político institucional, isso vale para qualquer igreja que lança candidatos e não só 

para a IURD (MACHADO, 2012). Ou seja, de se mobilizarem em torno de uma agenda 

que pregue valores e práticas cristãs. Esses valores muitas vezes contradizem a lógica de 

um Estado Laico, pois se baseiam em um fundamentalismo religioso e trazem valores 

conservadores para um espaço que deveria crescer em pluralidade e fortalecer a 

democracia. Discutiremos o impacto desses valores na seção seguinte. 

d. Consequências da ocupação do espaço público pela religião 

Antes de tudo é importante salientar que os valores cristãos que são trazidos para a 

esfera pública são alguns em particular, e claro, são fruto de uma possível interpretação 

que se faz da bíblia, já que existem muitas interpretações que não seguem a linha de 

raciocínio que tais pastores, padres, bispos entre outros, expõem. Os valores 

predominantes e que entendo aqui como um retrocesso para a democracia, pois entendo 

que fazem barrar o desenvolvimento do pluralismo fundamental ao desenvolvimento 

democrático e que se resumem em suas principais pautas são: a criminalização do 

aborto, a intolerância em relação à pautas feministas e LGBTs , a intolerância à 

conquista dos direitos homossexuais, a busca pela legitimação de um núcleo familiar 

único que seja composto por homem, mulher e filhos, a demanda por isenção fiscal de 
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templos religiosos, o combate à reprodução assistida por meio da ciência, a implantação 

de um sistema de educação religiosa nas escolas, a introdução de símbolos religiosos 

em partições públicas e nas cédulas de dinheiro e moedas, entre outros (MARIANO, 

2011).  

A introdução desses atores no espaço público faz com que se retomem a utilização 

de uma linguagem religiosa, de um conteúdo conservador e, muitas vezes, incitante da 

intolerância, criando mais barreiras para o aumento da pluralidade, para além daquelas 

que já existem na sociedade (MACHADO, 2014). A necessidade de reintroduzir a 

religião no Estado provém não só do seu reconhecimento como órgão central e 

organizador da sociedade, mas também como uma estratégia de sobrevivência enquanto 

minoria, e por uma busca pela hegemonia na sociedade, hegemonia essa que aumente 

seus espaços de ocupação e o alcance da sua voz, pois a política e a democracia não se 

fazem apenas no plano representativo, e as fronteiras que separam os espaços 

institucionais e não institucionais são hoje pouco claras, justamente por conta do 

pluralismo que é definido em nossa sociedade (MACHADO, 2014).  

Machado (2014) nos coloca então que a entrada no espaço público se dá pela 

sobrevivência desse grupo, já que há a necessidade de se posicionar enquanto minoria 

em um espaço institucional, e também pela busca de hegemonia, ou seja, de permear 

politicamente os mais diversos espaços sociais. Para além desses motivos, Machado 

(2012) também nota que essa ocupação se dá por um sentimento de legitimidade que se 

encontra nos valores religiosos que prega, e que entendem ser os valores majoritários da 

sociedade brasileira, de forma que deveriam ser implementados institucionalmente para 

todos.  

Os religiosos que se propõem a entrar na arena política acham fundamental respeitar 

a lei, mas acreditam que esse é, sobretudo, um espaço de busca e diálogo sobre como se 

dará a lei, e quanto a isso se acham no dever de tentar trazer a Lei de Deus para esta 

arena, tendo em vista que ela já seria reconhecida pela maioria da sociedade. O espaço 

público do Legislativo seria, na visão dos políticos religiosos, o lugar de debate 

ideológico e de valores, no qual teria mais voz o grupo que conseguisse eleger mais 

deputados, e por isso eles buscam eleger o máximo de candidatos possíveis, os quais 

têm um ethos honesto e sério, segundo eles próprios, qualidades fundamentais para ser 

um governante. 



28 
 

Mas, afinal, se o espaço do Legislativo é um lugar de competição por busca de 

espaço por vários grupos da sociedade, qual seria o problema que esse grupo religioso 

busque hegemonia e dispute ai a sua ideologia e os seus valores? A questão que emerge 

deste processo está na contradição criada ao se introduzir em um Estado Laico, uma 

competição que dispute espaço a partir de uma base ideológica religiosa e, mais ainda, 

sustentada pelo fundamentalismo religioso, que não é um fundamento guiado pela 

pluralidade de ideias e respeito às diferenças necessárias para a consolidação 

democrática. Para além disso, também é um grande problema buscar a busca da 

homogeneização de valores para toda a sociedade, a partir de um espaço público e laico, 

ao que deveriam se resumir à construção de sua identidade, e de seus dogmas, e que 

esses não impeçam a formulação da identidade de outros cidadãos (PIMENTEL, 2006; 

ROHDEN, 2006)  

Primeiramente, a introdução de atores religiosos pode colocar em risco um dos 

objetivos principais do Estado Laico: para além da diferenciação de autoridades, secular 

e religiosa, o Estado Laico se introduz com o objetivo de fazer com que todas as 

religiões coexistam pacificamente, e que cada um obedeça ao seu líder religioso de 

acordo com a sua fé, e não no parlamento, pois se assim acontecesse, os cidadãos teriam 

que se submeter a decisões que não necessariamente teriam como fundamento um 

acordo entre todos diante das necessidades que se observam, mas, mais uma vez, das 

necessidades “da alma” e de uma leitura e interpretação especificas da bíblia. Com a 

reforma protestante, como cada um aderiu a uma interpretação diferente, isso não fazia 

mais sentido. 

É preciso se levar em conta que no Brasil, mesmo com a introdução do Estado 

Laico, a religião católica continuou predominando dentro do Estado e isso gerou uma 

disputa pelo mesmo entre as outras religiões. Dessa forma havia espaço para se 

introduzirem no Estado diversos atores religiosos. Mas é preciso que notemos aqui 

como essa foi uma atitude, no meu entendimento, errada das outras religiões: ao invés 

de lutarem pelo ideal de um Estado Laico e buscarem extinguir a Igreja Católica e todos 

os seus privilégios de dentro do Estado, resolveram competir por espaço dentro do 

mesmo. 

Portanto os maiores interessados em que houvesse um Estado Laico deveriam ser as 

próprias religiões, que para assegurarem o seu direito de existência deveriam lutar pela 
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neutralidade deste, como realmente aconteceu na Assembleia Constituinte de 1987. Na 

Constituição de 1988, percebe-se um esforço grande dos evangélicos em deixar clara a 

laicidade do Estado na nova Carta. Mas como foi dito, e o que estou tentando explicar 

aqui, é que mesmo a Laicidade do Estado assegurada não foi motivo de suspensão de 

atores religiosos da nossa esfera Legislativa. A consequência disso é uma enorme 

contradição, que coloca argumentos fundamentalistas como legítimos por serem 

provenientes de um deputado que teve base eleitoral forte o suficiente para elegê-lo, e 

consequentemente, para reintroduzir aqueles valores na sociedade, uma base de valores 

já havia ficado institucionalmente proibida com a introdução do Estado Laico. 

O fundamentalismo religioso surgiu no Sul dos EUA, no começo do século XX, e é 

uma reação a tudo que é moderno e pretende se infiltrar em explicações religiosas, 

como é o caso da ciência e da biologia. Ele está ligado à interpretação literal de tudo o 

que está escrito na bíblia, ou seja, está ligado ao irracional, a uma convicção religiosa, e, 

sobretudo, a um texto sagrado, ele é sua base para várias ações importantes das da vida 

das pessoas que estão ligadas à essa religião. No fundamentalismo não é permitida a 

hermenêutica, ou seja, a interpretação variada da bíblia, pois a única interpretação 

possível é a que se faz ao pé da letra, literalmente, sobre este livro sagrado (PIERUCCI, 

2006). 

O fundamentalismo é contra as pesquisas cientificas, e, consequentemente, contra 

muito do que a modernidade nos trás. Isso porque a base do seu entendimento é que a 

verdade de tudo já está revelada, não sendo necessário, dessa forma, nenhum tipo de 

pesquisa. O fundamentalismo é, sobretudo, contra a verdade argumentada, contra a 

constante procura, contra a contextualização e a provisoriedade das verdades. Ele detém 

a verdade pronta, e um questionamento sobre onde a vida começa, por exemplo, é uma 

real ofensa a Deus (PIERUCCI, 2006). Diante dessas colocações, é difícil aceitar que o 

fundamentalismo baseie a discussão do nosso Estado, pois é justamente sobre as 

discussões que ele é contrário. 

É nesse sentido que vários cidadãos, principalmente as feministas (ÁVILA, 2006; 

SILVEIRA, 2006), afirmam que não há laicidade no Brasil, pois vários (as) 

parlamentares de religião evangélica legislam com uma base pautada no 

fundamentalismo religioso. Como eu disse anteriormente, em uma democracia essa base 

não pode existir, pois ela se encontra no entendimento de que tal verdade é absoluta 
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para todos aqueles que estão sendo governados, e isso não é verdade no mundo 

moderno.  

Por isso os parlamentares religiosos são contra os direitos dos homossexuais, e das 

mulheres ao aborto, por exemplo, ambos com base no fundamentalismo que exclui 

qualquer possibilidade de discussão por já entender que a verdade está dada na biblía. 

Contudo essas liberdades devem ser buscadas no espaço do Estado, que é o órgão que 

as assegura constitucionalmente. Porém, uma vez que se este se mostra insuficiente, 

essa é uma luta de conscientização que deve ser travada com toda a sociedade nos mais 

variados espaços, e que almeje sempre seu desenvolvimento no sentido de pluralizar a 

sociedade e de laicizar o Estado (RANDS, 2006). O ponto mais importante de uma luta 

que leve ao Estado Laico, é fazer deste um espaço de lutas da sociedade civil, ou seja, 

um espaço que realmente aceita discussões e debates, discussões estas que hoje estão 

tendo que se resumir a seminários e congressos (SILVEIRA, 2006). Buscar pelo 

desenvolvimento plural da sociedade e pela laicização do Estado não significa acabar 

com as religiões, mas entender que, em uma democracia, elas não possuem legitimidade 

para estabelecer regulamentos universais. 

e. Pluralismo religioso e secularização. 

A busca por essas pautas conservadoras na esfera pública pelos parlamentares 

religiosos nos mostra como o Estado é reconhecido como um órgão central e oficial 

perante essas instituições religiosas, o que os faz buscar um lugar jurídico e político 

institucionalmente (MACHADO, 2012). Entretanto é evidente como a secularização no 

Brasil não obteve o mesmo sucesso que a laicização do Estado. Isso por que os espaços 

sociais no Brasil continuam a ser preenchidos em muitos aspectos pela religião, e isso 

reflete no nosso quadro político, que acaba por dispor de uma fraca força normativa 

quando se fala em laicidade estatal (MARIANO, 2011). 

Para vários autores e mesmo cidadãos brasileiros, o Estado Laico falhou no Brasil, 

pelos mais diversos motivos aqui expostos. Mariano (2011), por exemplo, entende que a 

laicidade não conseguiu se constituir como um valor nuclear para a República, mas que 

se constitui como um importante vetor para esta, já que é uma referência, um ideal a que 

se pretende chegar. O autor entende que no Brasil se criou um verdadeiro mercado 

religioso competitivo, principalmente entre pentecostais e católicos, que buscam ocupar 
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a mídia eletrônica e ocupar os partidos políticos. Mas será que esses aspectos são 

realmente suficientes para se afirmar que não existe um Estado Laico no Brasil? 

Para Pierucci (1977), a resposta é não. Esse autor critica alguns autores quando estes 

defendem que estaria ocorrendo no Brasil uma retomada da religião na política, mesmo 

que a sua supressão nunca tenha ocorrido, o que faz dessa ideia uma contradição. Para 

esse autor, a própria busca que os atores religiosos fazem de ingressar no Estado para 

poderem ser ouvidos com legitimidade, já é uma prova de como o Estado é sim um 

órgão central perante as instituições religiosas. A secularização, ainda que não seja um 

processo de desaparecimento da religião, é o processo que fez ser possível que o Estado 

fosse a coesão do corpo social, e não a igreja; que esta não tome mais para si a matriz 

cultural do nosso país, e esteja subordinada a um ordenamento jurídico normativo do 

direito positivo em qualquer de seus atos. A religião foi “esmagada” para a esfera 

privada da vida das pessoas, consequência direta do processo de secularização 

(PIERUCCI, 1997). 

A partir do momento em que se laicizou a vida na Europa, a igreja perdeu influência 

no espaço público e mesmo sobre os atos cotidianos da população, como é o caso do dia 

de domingo (conhecido por ser um dia sagrado), das artes, dos meios de comunicação, 

da musica e do próprio sexo, que passou a ser feito com mais autonomia pelos cidadãos, 

sem vê-lo como compromisso da reprodução, mas com seu auto-interesse por prazer. 

Para além disso, o prolongamento da vida aparece como uma promessa que está sendo 

cumprida pela ciência e não pela religião, fato inegável, que deu à ciência cada vez mais 

força. 

Para Pierucci (1997) o crescimento das novas religiões não decreta o fracasso da 

secularização, porque esta para ele é um processo irregular, não-linear e oscilante, e 

uma vez realizado, suas consequências se tornam irreversíveis. Isso pode ser observado 

tanto em momentos na sociedade, como em na própria vida de um indivíduo, que apesar 

de se encontrar em uma religião não se encontrará apegado a ela da mesma forma em 

todos os momentos da sua vida.  

 De fato, para o autor, o aumento das religiões no Brasil é consequência da 

secularização, pois é ela que permite que estas se manifestem, trazendo assim o sagrado 

de volta, o que fez vários autores entenderem que a secularização não mais se 

sustentava. Para Pierucci (1997) isso é uma grande bobagem, tendo em vista que as 
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instituições jurídicas, políticas e econômicas não são atingidas pelas escolhas que se 

fazem no plano privado do exercício religioso. Inclusive a competição existente entre as 

religiões, significa para o autor o êxito da secularização, pois representa a tolerância da 

coexistência entre elas. 

Pierucci se coloca, sobretudo, contrário à ideia de que a secularização não deu certo. 

A instituição de novos grupos religiosos seriam apenas uma prova de seu êxito, pois são 

várias religiões compartilhando o mesmo espaço-tempo, o que mostra como os 

indivíduos quebraram um laço de lealdade tradicional, estão mais propensos a 

experimentar diferentes religiões, não há mais seriedade integral para com a sua religião 

e, a qualquer momento e dependendo problema que se estiver passando na vida, se é 

suscetível a mudar de religião. Esse trânsito religioso é muito significante, pois em um 

Estado Laico realmente se comprova a existência de uma pluralização religiosa e da não 

hegemonia de uma religião, o que não é apenas um resultado mas um próprio fator do 

crescimento da pluralização (PIERUCCI, 1997; MONTEIRO, 2006). 

Isso que Pierucci coloca fica evidente em um estudo realizado por Carvalho (1999), 

no qual a existência dos mais diversos movimentos religiosos é verificada no Brasil, 

apesar de serem todos mediados pelo catolicismo e, como bem já expliquei aqui, é 

inegável o trânsito religioso existente em nosso país. A umbanda, o candomblé, o 

espiritismo kardecista, o consumo do Santo Daime, as religiões pentecostais, entre 

outras, fazem com que a religião seja vivida de uma nova forma pelos indivíduos: como 

um experimento, uma busca pelo surpreendente, que atravessa a nossa própria 

imaginação. Tanto quanto passar os canais de televisão, a religião que mais vai 

conseguir focar a atenção das pessoas é aquela que enfatizar melhor o produto, e não o 

processo, e nesse sentido a ajuda midiática é muito importante para alcançar o maior 

número de pessoas (CARVALHO, 1999). 

Para Carvalho (1999) a crise que se deu sobre o catolicismo, na verdade gerou uma 

busca maior das pessoas por algum tipo de espiritualidade, e deixou todos os caminhos 

abertos, o que fez com que as religiões na verdade crescessem em nosso país. Ao 

mesmo tempo, isso proporcionou um aumento de pluralidade religiosa, também instigou 

a sua intolerância de uns grupos por outros (como é o caso da IURD, por exemplo, que 

reprime os cultos de origem africana), a dúvida constante (que é o que faz com que 

sintamos a necessidade de confrontar a religiosidade a todo o momento, tendo liberdade 
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para nos movermos para a religião que quisermos), e também desenvolveu a tolerância 

social para com os objetos sagrados das outras religiões, como são as famosas 

“macumbas” deixadas pelas ruas, as quais eram destruídas pelos cidadãos e hoje na 

maioria se encontram respeitosamente intocadas. 

 Para Carvalho, portanto, a luta que se dá no Brasil é para ampliar a dimensão 

religiosa do espaço público e não para laiciza-lo. Para Pierucci (1997), a ampliação 

dessa dimensão religiosa no espaço público é fruto da própria laicização, e não é 

possível dizer que ela demostra um retrocesso na secularização da sociedade, pelo 

contrario, ela é o próprio avanço. A ampliação dessa dimensão religiosa no espaço 

público não vem, entretanto, sem conflitos. Muito pelo contrario, esse trabalho mesmo 

ao identificar mecanismos de ação dos políticos religiosos dentro do parlamento 

brasileiro lida com esses conflitos, quais sejam o da própria intromissão desses atores 

nesse espaço e os recursos que utilizam para fazer passar sua pauta. Pierucci nos 

relembra que a secularização tem a ver com os impactos que as instituições religiosas 

causam na vida privada, e a partir dessa base é impossível não verificar um constante 

progresso da secularização em nosso país.  
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3. A trajetória da Frente Parlamentar Evangélica no Brasil 

Este capítulo tem como intuito situar historicamente o surgimento da Frente 

Parlamentar Evangélica no Brasil, assim como entender o seu desenvolvimento e 

fortalecimento durante a experiência democrática que estamos vivendo a partir da 

elaboração da nova Constituição de 1988. Busca também entender as suas bases, ou 

seja, qual é a força social que sustenta esses parlamentares no Congresso, que os faz 

nela ingressar e os mantém com cada vez mais força e em expansão. 

Mais popularmente conhecida como “Bancada Evangélica”, a Frente 

Parlamentar Evangélica (FPE) surgiu em 2003, mais especificamente no dia 18 de 

setembro. Entretanto, não é possível reconhecer essa entidade política como uma Frente 

Parlamentar de fato, tampouco como uma Bancada. Duarte (2012) em um estudo sobre 

a FPE, afirma que a “Bancada” pressupõe por definição um agrupamento partidário, já a 

“Frente Parlamentar” “compreende a reunião de um grupo de parlamentares de diversos 

partidos que lutam por uma causa comum” (DUARTE, 2012, p. 55). Uma bancada, 

entretanto, para ser legalizada, precisa contar com o mínimo de 100 deputados filiados, 

o que a “bancada evangélica” nunca conseguiu. Apesar disso, adotarei a denominação 

de Frente Parlamentar Evangélica para o presente objeto de estudo, tendo e vista que 

assim ela é comumente identificada. 

Duarte (2012) e Rodrigues (2006) indicam o ano de 2003 como um marco para o 

inicio da Frente Parlamentar Evangélica. Nesse dia, o Deputado Pastor Pedro Ribeiro 

instaurou a FPE durante uma Sessão Solene que homenageava o Dia Nacional de 

Missões Evangélicas, presidida pelo mesmo. A instauração foi composta de nomeação 

do presidente da FPE (deputado Adelor Vieira do PMDB-SC), assim como a diretoria 

executiva da Frente, composta, majoritariamente, por deputados que eram filiados à 

Assembleia de Deus. No final de 2004 a FPE organizou a primeira Conferência 

Nacional Evangélica, na qual declarou contar com 55 membros segundo Rodrigues 

(2006). 

Hoje, a FPE utiliza uma sala no Anexo IV da Câmara dos Deputados para realiar 

seus encontros. O objetivo da instauração da Frente foi reunir os políticos evangélicos 

em um culto semanal que ocorre na Câmara dos Deputados, em um dos plenários de 

comissão, todas as manhãs das quartas-feiras, como prática principal de encontro desses 
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atores. Na prática, Duarte (2012) percebe que nem todos comparecem aos cultos, mas 

que quase todos comparecem aos eventos que aí se combinam, como churrascos de 

domingo, festas, confraternizações, etc. 

De uma forma ou de outra, a FPE faz com que os parlamentares se encontrem 

com alguma frequência e que, assim, possam discutir temas que pretendam levar para o 

topo da agenda política, ou seja, negociam, trocam favores, se articulam, se alinham, 

encontram interesses em comum, etc. Muitas vezes os pedidos e articulações são feitas 

mesmo nos próprios cultos, como pedidos de obstrução de alguma matéria, como 

Duarte (2012) indica em sua pesquisa. 

Duarte (2012) afirma que a visão de mundo evangélica vai contra a preconização 

de valores da sociedade contemporânea (diversidade, relativismo cultural), e que a 

realização de cultos no Congresso faz com que a política se una novamente à religião, 

coisa que a própria reforma protestante havia conseguido desfazer. Ela aponta que o 

Estado moderno não se desvinculou da religião, mas incorporou as demandas desta em 

seu aparelho. Ou seja, a religião segue ocupando um espaço público, reivindicando nas 

propostas políticas, crenças e valores, que se mostram em suas bandeiras, tais como a 

família heterossexual e a extinção de vícios. 

A instauração da FPE em 2003 não quer dizer que os parlamentares religiosos 

não se articulassem segundo seus interesses e sua agenda moral antes dessa data, muito 

pelo contrário: 18 de setembro é apenas um marco da institucionalização dessa frente, 

que ganhou um lugar físico no Congresso Nacional, a partir de então, e realiza 

encontros semanais na forma de culto religioso no espaço de uma das Comissões. 

Apesar disso, a articulação desses atores já se dava há muito mais tempo dentro do 

Congresso e pode se dizer que ela se iniciou realmente com a elaboração Constituição 

de 1988. 

Segundo Pierucci (1989), na Assembleia Constituinte de 1987 foram eleitos 34 

deputados que se autoproclamavam evangélicos (as). Depois do fim da ditadura civil-

militar, que não permitia abertura política dentro do Congresso Nacional, a elaboração 

de uma nova Constituinte era a oportunidade para a restauração da Democracia no 

Brasil. Não me refiro aqui à democracia apenas como um sistema político, mas como 

uma política que respeita a diversidade e que busca incluir, e não excluir da sociedade, 

debates que podem levar a profundas mudanças. 
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A oportunidade, entretanto, foi utilizada pelos evangélicos (as) como uma 

chance para incluir nessa nova Constituição os valores e a moral cristã interpretada pela 

leitura evangélica do mundo, ou seja, por protestantes, majoritariamente pentecostais e 

neopentecostais. Segundo Pierucci (1989), durante a elaboração da nova Carta, os 

evangélicos se legitimavam julgando-se os representantes “da maioria do nosso povo” 

e, assim, pretendiam condenar constitucionalmente tudo aquilo que a bíblia condena. 

Eles se uniram e lutaram para que a nova Constituição não permitisse o aborto, o jogo, 

os direitos dos (as) homossexuais, as drogas, o feminismo, a pornografia, o divórcio, 

entre outras questões de cunho moral (PIERUCCI, 1989, p. 12). 

Pierucci (1989) nos mostra que essa mobilização foi notada pela imprensa desde 

o inicio de 1987 como o “bloco dos evangélicos”, o primeiro grupo que se unia 

suprapartidariamente com um objetivo comum de garantir princípios religiosos dentro 

da nova Constituinte, como os bons costumes, a não ingerência do Estado nos assuntos 

das igrejas, os valores tradicionais, entre outros. O importante para este grupo era não 

divergir quando o assunto fosse econômico-social, o que só era possível caso não se 

tocasse no assunto, de modo que os assuntos que os uniam diziam respeito à moralidade 

privada tradicional apenas. 

O grupo se reunia fora do Congresso para combinar como se daria a sua 

articulação dentro da Casa. Em um segundo encontro que tiveram, na residência de 

Daso Coimbra, deputado eleito pelo Rio de Janeiro, e na época, filiado ao PMDB, 

Pierucci (1989), através de um relato que obteve de Coimbra, conta que foi entregue um 

relatório com 40 questões a cada deputado com o objetivo de identificar a posição 

destes com relação a 34 questões, para verificar em que aspectos eles estavam realmente 

unidos ideologicamente. Além de encontros fora da Câmara, o bloco tinha que agir 

efetivamente dentro do Congresso. Para isso se articularam com o objetivo de 

concentrar seus parlamentares dentro da Comissão da Família, Educação e Cultura (a 

qual integraram com 12 deputados) e da Comissão de Soberania e Direitos do Homem.  

Foi nesta primeira comissão que esses parlamentares conseguiram ganhar 

visibilidade na mídia por conta de seus pontos de vista moralista e das articulações que 

utilizaram dentro dessa comissão para poder impor seu ponto de vista na Constituinte. 

Na segunda comissão citada, tentaram suprimir a expressão “orientação sexual” do 

artigo que fazia proibições à discriminação por conta de determinados motivos (sendo, 
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um deles, a orientação sexual). Mas foi no dia 10 de junho de 1987 que ficou evidente a 

dimensão que essa articulação tomava. Nesse dia, o deputado e pastor João de Deus 

Antunes, na época filiado ao PDT-RS, juntamente com o apoio de outros dois 

deputados, organizou uma manifestação popular dentro do salão verde da Câmara, com 

o intuito de protestar contra o aborto, a pornografia e os homossexuais. A manifestação 

levou ao salão verde nada menos que 300 pessoas, que gritavam e exibiam faixas com 

slogans contrários a esses temas (Pierucci, 1989, p 124). 

Para além da sua articulação dentro da Câmara dos Deputados, também chamam 

atenção as estratégias que utilizaram para poder ingressar na Casa. Segundo Rodrigues 

(2006), a base eleitoral dos atores pentecostais parece ser amplamente composta de uma 

classe menos favorecida, popular, apesar de a sua ideologia ser fundamentalmente de 

direta. O que justifica isso? Pierucci (1989) indica uma resposta para essa questão: as 

camadas de baixa renda muitas vezes têm pouco acesso à informação política, 

conhecimento de como funciona o sistema político e eleitoral ou mesmo do que se 

ocupam os deputados dentro do Congresso. Dificilmente dentro de seu cotidiano é 

possível parar para discutir grandes questões de economia e de direitos sociais, por 

exemplo. Muitas vezes a noção que têm desses aspectos dizem respeito aos valores que 

são passados para elas dentro da igreja à sua comunidade, sendo as igrejas, 

principalmente, seu espaço de socialização. 

Dessa forma, levantar questões morais é falar sobre a política que versa sobre 

determinado cotidiano. Assim, a parte da população que se encontrava sempre excluída 

de um debate político, se vê agora apta a discordar ou concordar de questões que fazem 

parte, de fato, da sua vida. Ter opinião sobre o que está sendo discutido possibilita que 

legitimem um representante, identificando nas ideias desse representante as suas 

próprias ideias. Isso os inclui no debate político: mediante a possibilidade de concordar 

ou discordar sobre um tema que se faz presente na política, há inclusão em um espaço 

que desde há muito tempo, sem essa pauta, se sentiam incapazes de poder participar.  

Pierucci consegue resumir muito bem essa ideia na seguinte frase: “Essa nova 

forma de ativismo político moralista pode passar a significar, para muitos brasileiros 

excluídos ou auto-excluídos da vida política, a abertura de uma nova (e curiosa) trilha 

para a participação política e a mobilidade eleitoral” (PIERUCCI, 1989, p. 107). Ou 

seja, é justamente o levantamento dessas questões que vai permitir que uma grande 
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massa que se sentia excluída da discussão política se sinta agora legitimada a dar uma 

opinião e a escolher um representante. 

 Pierucci (1989) identifica que esses parlamentares evangélicos se articularam 

desde 1988 como uma nova direita: não separam política de moral privada, e se 

adiciona ainda o conservadorismo socioeconômico. Essa política tem como 

preocupação central a moral sexual, por isso sua principal luta é a manutenção da 

“família”. Essa luta tem como principal pauta a busca pelo fim dos direitos 

homossexuais, não os identificando como possíveis formadores de uma família 

tradicional, já que esta só pode ser composta por um homem e uma mulher.  

Politizar questões morais significa pautar um debate que acabará atropelando 

direitos individuais, como a sexualidade e o corpo. Na prática isso faz com que se 

fechem os olhos para questões que realmente deveriam ser discutidas e politizadas, pois 

ao invés de se propor pautas que avancem no debate no sentido da inclusão e 

pluralização social, acaba-se por se concentrar em pautas que barram essa inclusão. São 

pautas cuja luta pretende “proteger a família tradicional brasileira”, tirando de pauta o 

problema político das famílias formadas por núcleos homossexuais que sofrem opressão 

e agressão por grande parte da sociedade. Pautas que clamam pelo “cidadão de bem” e 

apagam a igualdade de oportunidades como um problema do Brasil. Pautas que buscam 

a punição de menores ao invés da diminuição da pobreza. Pautas que criminalizam o 

aborto ao invés de buscar uma reeducação social que conscientize a todos sobre a 

cultura do estupro.  

Como afirmei anteriormente, é possível, então, identificar na elaboração da 

Constituição de 1988 o início de um movimento que possibilita a articulação dos 

parlamentares evangélicos no Congresso Nacional. Mas isso não é tudo, é preciso ainda 

analisar um período que foi fundamental para dar corpo a esse movimento: as eleições 

presidências de 1989, com a vitória de Fernando Collor de Melo. 

Mariano e Pierucci (1992) realizaram um estudo a cerca desse pleito. Os autores 

acreditam que a ajuda dos pentecostais tenha sido essencial para que Collor tivesse 

saído vitorioso dessas eleições. O interessante do trabalho desses autores é entender o 

que fez os pentecostais se envolverem tanto nessa campanha, o que não ocorreu 

especificamente pela sua simpatia por Collor, mas por sua antipatia por qualquer 
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esquerda, já que esta foi identificada diretamente com a perseguição e proibição da fé 

dos protestantes, caso algum candidato de esquerda alcançasse o poder. 

A esquerda ficou identificada com perseguição religiosa, e se tinha a certeza de 

que, se qualquer partido de esquerda chegasse ao poder, a comunidade evangélica seria 

perseguida. Para conseguir a mobilização dos protestantes evangélicos pentecostais, 

lideres de várias igrejas pentecostais receberam Collor durante o culto com a intenção 

de apresentá-lo aos fiéis para obter o seu apoio. Receber candidatos em seu templo era 

só uma das formas de ajuda que os lideres pentecostais ofereciam. Destaco aqui uma 

forma de ajuda que dá a dimensão da mobilização dessa parte da sociedade: “durante o 

primeiro turno cerca de 8 mil pastores da igreja do Evangelho Quadrangular receberam 

uma carta, assinada pelo seu presidente nacional, Eduardo Ezdrogevsc, pedindo que não 

votassem nos candidatos de esquerda, nomeadamente Lula (PT), Roberto Freire (PCB), 

Mário Covas (PSDB) e Brizola (PDT).” (MARIANO e PIERUCCI, 1992, p. 95). Esse 

trecho reforça a ideia de que não era bem uma simpatia que eles sentiam em relação a 

Collor, mas uma aversão pelo setor da esquerda. Além disso, não eram só os lideres das 

igrejas que ajudavam: os próprios fiéis, uma vez convencidos de seu voto, se 

empenharam em fazer boca de urna no dia das eleições para mobilizar a vitória de 

Collor. 

Fazer campanha no segundo turno foi então muito mais fácil, já que Lula era 

claramente identificado como um ator de esquerda. No segundo turno a campanha 

baseada no pânico da perseguição religiosa que iria se formar promoveu maior 

facilidade para a vitória de Collor.  O “medo do comunismo” se transmitia, em primeira 

instância como medo de perseguição religiosa, e apenas em segundo plano apareciam as 

políticas sociais e econômicas associadas a esse regime. A esquerda aqui passou a ser 

vista como uma verdadeira oposição à fé cristã protestante. Acreditava-se ainda que o 

candidato Lula era apoiado pelos católicos e, desta forma, o PT representava a fusão do 

comunismo e do catolicismo, visto como imperialista, e que desejava varrer todas as 

religiões cristãs que não fossem católicas (MARIANO e, PIERUCCI, 1992, p. 95-96). 

O que acho interessante salientar de todo esse movimento que ocorreu por parte 

da população pentecostal durante as campanhas de primeiro e segundo turno de 1989 é 

que ele ajudou a interpretar como natural a intromissão da religião na política brasileira. 

O interesse de vários votantes ali era a permissão da manutenção da sua religião no seu 
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país e foi isso que eles buscaram transmitir com o seu voto. A religião se faz aqui como 

uma parte muito importante da vida dessas pessoas, parte que, muitas vezes, dita os 

valores e a moral de suas vidas, atuando no seu cotidiano.  Fazer com que a sua religião 

não fosse condenada dentro de seu país era, portanto, um interesse político, pois a 

própria Constituição garantia esse direito para elas.  

Essa preocupação, entretanto, não era necessária. O interesse da esquerda não 

era acabar com a liberdade religiosa como foi amplamente colocado. Esse argumento 

foi utilizado estrategicamente, de forma que o interesse pela manutenção da liberdade 

religiosa fosse alcançado no voto do eleitor. É importante que percebamos que esse 

movimento ajudou a catalisar uma disputa pelo espaço político brasileiro, disputa essa 

que começou com a Assembleia Constituinte. Fazer a população entender que os seus 

interesses religiosos são também interesses políticos é não só incentivar os eleitores a 

não votarem em alguém, mas a fazê-los pensar em votar em alguém que represente 

esses interesses privados, religiosos e morais, legitimando, dessa forma, a religião no 

Parlamento brasileiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

4. Análise dos atores 

 Para este trabalho busquei me restringir aos 70 deputados federais que fizeram 

parte da Frente Parlamentar Evangélica na 54º legislatura, ou seja, nos anos de 2011 a 

2014, de modo que não tratei com os três senadores que também compuseram a frente 

nessa legislatura. Isso porque o meu proposito é observar como os parlamentares 

trabalham com essas proposições nessa Casa, ou seja, na Câmara dos Deputados. 

 Para tanto busquei me informar dos (as) parlamentares que compuseram essa 

frente durante essa legislatura no site do Departamento Intersindical de Assessoria 

Parlamentar (DIAP) e comparar as informações colhidas aí com o site 

gospelprime.com.br, um site de cunho religioso. Os links referentes aos dados desses 

sites se encontrarão nas referências. Os sites concordavam em parte na lista de 

parlamentares que indicam estar na FPE na 54º legislatura, a diferença é que o segundo 

estava mais completo, continha mais sete parlamentares e indicava quase todas as 

igrejas a que os parlamentares estavam ligados, sendo que no site do DIAP algumas 

ligações religiosas estavam faltando. Durante a pesquisa busquei também identificar a 

ligação de cada parlamentar com a religião, de modo que aproveitei para conferir a 

associação religiosa que constava na lista do site gospelprime.com.br. 

  Ambas traziam também o estado e o partido e concordavam sobre isso, ainda 

assim busquei conferir essas informações na página desses (as) parlamentares no site da 

Câmara dos Deputados, e inferi as informações das profissões que esses parlamentares 

se identificavam. É importante colocar aqui que todos os links referentes a página do (a) 

deputado (a) no site da Câmara dos Deputados estão disponíveis nas referências, assim 

como os links referentes a pesquisa que realizei sobre cada deputado, ou seja, seus sites 

próprios e outros referentes a suas pessoas. Segue a lista que utilizei como base para a 

pesquisa, com os parlamentares, seu partido, seu estado e se ele se encontra reeleito em 

2015 ou não: 
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Tabela 1 – Parlamentares participantes da FPE na 54° legislatura (2011-14) 

NOVA BANCADA EVANGÉLICA 

DEPUTADOS  PARTIDO UF IGREJA Reeleito em 
2015? 

Agnaldo Ribeiro  PP PB  Igreja Presbiteriana Sim 

André Zacharow PMDB PR  Batista Não 

Andréia Zito PSDB RJ Maranata Não 

Antônia Lúcia PSC AC Assembleia de Deus Não 

Arolde de Oliveira DEM RJ Batista 
Sim (mas não 
se encontra em 
exercício) 

Audifax Barcelos PSB ES Batista Não 

Anderson Ferreira PR PE Assembleia de Deus Sim 

Aureo PRTB RJ Metodista Sim 

Benedita PT RJ Presbiteriana Sim 

Bispo Antônio Bulhões PRB SP IURD Sim 

Bruna Furlan PSDB SP Igreja Cristã do Brasil Sim 

Cleber Verde PRB MA Assembleia de Deus Sim 

Delegado Francischini PSDB PR Assembleia de Deus Sim 

Dona Iris Rezende PMDB GO Cristã Evangélica Não 

Dr. Adilson Soares PR RJ Internacional da Graça Não 

Dr. Grilo PSL MG Igreja Internacional da Graça Não 

Edinho Araújo PMDB SP Não identificada Sim 

Edmar Arruda PSC PR Presbiteriana 
Sim (mas não 
se encontra em 
exercício) 

Eduardo Cunha PMDB RJ 
Sara Nossa Terra (Transferiu-se 
recentemente para a Assembleia 
de Deus Ministério Madureira) 

Sim  

Edvaldo Holanda Junior PTC MA Batista Não 

Erivelton Santana PSC BA Assembleia de Deus Sim 

Fátima Pelaes PMDB AP Assembleia de Deus Não 

Filipe Pereira PSC RJ Assembleia de Deus Não 

Garotinho PR RJ Presbiteriana Não 

George Hilton PRB MG IURD Sim 

Gilmar Machado PT MG Batista Não 

Henrique Afonso PV AC Presbiteriana Não 

Hidekazu Takayama PSC PR Assembleia de Deus Sim 

Jefferson Campos PSB SP Evangelho Quadrangular Sim 

João Campos PSDB GO Assembleia de Deus Sim 

Jonathan de Jesus PRB RR IURD Sim 

Jorge Tadeu Mudalen DEM SP Internacional da Graça de Deus Sim 



43 
 

Josué Bengtson PTB PA Evangelho Quadrangular Sim 

Laércio Oliveira PR SE Presbiteriana Sim 

Laurinete Rodrigues PSC ES Assembleia de Deus Não 

Leonardo Quintão PMDB MG Presbiteriana Sim 

Liliam Sá PR RJ Assembleia de Deus Não 

Lincoln Portela PR MG Batista Renovada Sim 

Lindomar Garçon PV RO Evangelho Quadrangular Sim 

Lourival Mendes PT do B MA Maranata Não 

Manato PDT ES Maranata Sim 

Marcelo Aguiar PSC SP Renascer em Cristo Sim 

Márcio Marinho PRB BA IURD Sim 

Marco Feliciano  PSC SP 
Assembleia de Deus – Ministério 
Catedral do Avivamento 

Sim 

Marcos Rogério PDT RO Assembleia de Deus Sim 

Mário de Oliveira PSC MG Evangelho Quadrangular Não 

Missionário José Olimpo PP SP Igreja Mundial do Poder de Deus Sim 

Neilton Mulim PR RJ Batista Não 

Nilton Capixaba  PTB RO Assembleia de Deus sim  

Newton Lima PT SP Assembleia de Deus Não 

Onyx Lorenzoni DEM RS Luterano Sim 

Otoniel Lima PRB SP IURD Não 

Pastor Eurico  PSB PE Assembleia de Deus Sim 

Pastor Heleno PRB SE IURD Não 

Pastor Paulo Freire  PR SP Assembleia de Deus Sim 

Professor Sétimo PMDB MA Não identificada Não 

Rui Carneiro PSDB PB Não identificada Não 

Roberto de Lucena PV SP O Brasil para Cristo Sim 

Romero Rodrigues PSDB PB Não identificada  Não 

Ronaldo Fonseca PR DF Assembleia de Deus Sim 

Sabino Castelo Branco PTB AM Assembleia de Deus Não 

Sérgio Brito PDT BA Batista Sim 

Silas Câmara PSC AM Assembleia de Deus Sim 

Sueli Vidigal PDT ES Batista Não  

Vaz de Lima PSDB SP Não identificada Não 

Vitor Paulo PRB RJ IURD Não 

Walter Tosta PMN MG Igreja Batista Getsemani Não 

Washington Reis PMDB RJ Igreja Nova Vida Sim 

Zé Vieira PR MA Assembleia de Deus Não 

Zequinha Marinho PSC PA Assembleia de Deus Não 
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Fonte:https://noticias.gospelprime.com.br/confira-a-lista-atualizada-da-bancada-

evangelica-em-brasilia/ (Visualizado em 14/06/16) e 

http://www.diap.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=14637:evang

elicos-crescem-no-congresso-psc-tem-mais-representantes&catid=45:agencia-

diap&Itemid=204 (Visualizado em 14/06/16) 

 Um dos motivos de querer analisar a FPE enquanto grupo, sem dar ênfase nos 

autores das proposições é a quantidade de igrejas a que pertencem esses parlamentares: 

são 17 diferentes agremiações religiosas, o que me faz entender que há algo que os une 

para além das diferenças que cada uma propõe. A igreja que tem maior 

representatividade nessa frente é a Assembleia de Deus, que conta com 22 

parlamentares; em seguida vem a Batista, com nove integrantes; em terceiro lugar há 

um empate: são sete parlamentares na igreja Universal do Reino de Deus (IURD) e sete 

na Presbiteriana; a seguir encontra-se o Evangelho Quadrangular com quatro 

integrantes; a Igreja Internacional da Graça, com três; a Maranata com dois. Todas as 

outras igrejas que serão citadas a seguir contam apenas com um parlamentar: Igreja Sara 

Nossa Terra, Igreja Nova Vida, Igreja Batista Renovada, Igreja Renascer em Cristo, 

Igreja Mundial do Poder em Deus, Igreja Luterana, Igreja O Brasil pra Cristo, Igreja 

Batista Getsemani, Igreja Metodista e Igreja Cristã do Brasil. Segue uma tabela para que 

fique visualmente melhor a percepção: 

Tabela 2 –Quantidade de parlamentares por igrejas participantes da FPE na 54° legislatura 

(2011-14) 

Igreja 

 
Quantidade de parlamentares 

Assembleia de Deus 
 

22 

Batista 
 

9 

Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) 
 

7 

Presbiteriana 
 

7 

Evangelho Quadrangular 
 

4 

Igreja Internacional da Graça 
 

3 

Maranata 
 

2 

Igreja Sara Nossa Terra 
 

1 

Igreja Nova Vida 
 

1 

Igreja Batista Renovada 
 

1 

Igreja Renascer em Cristo 
 

1 

Igreja Mundial do Poder em Deus 
 

1 

Igreja Luterana 
 

1 

Igreja O Brasil pra Cristo 
 

1 

https://noticias.gospelprime.com.br/confira-a-lista-atualizada-da-bancada-evangelica-em-brasilia/
https://noticias.gospelprime.com.br/confira-a-lista-atualizada-da-bancada-evangelica-em-brasilia/
http://www.diap.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=14637:evangelicos-crescem-no-congresso-psc-tem-mais-representantes&catid=45:agencia-diap&Itemid=204
http://www.diap.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=14637:evangelicos-crescem-no-congresso-psc-tem-mais-representantes&catid=45:agencia-diap&Itemid=204
http://www.diap.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=14637:evangelicos-crescem-no-congresso-psc-tem-mais-representantes&catid=45:agencia-diap&Itemid=204
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Igreja Batista Getsemani 
 

1 

Igreja Metodista 
 

1 

Igreja Cristã do Brasil 
 

1 

Faltantes 
 

4 

Fonte: Autora 

 Ao apresentar a diversidade de igrejas existes em um grupo que se une 

religiosamente dentro do parlamento brasileiro, gostaria de mostrar como a sua intenção 

evangélica não é a de cultuar sua religião, por exemplo, pois elas são diversas, mas de 

fato tratar com questões morais privadas que fazem parte da agenda de todas as igrejas, 

sendo que parte das questões são vistas pelos representantes dessas agremiações como 

um retrocesso para o Brasil. Pierucci (2006) afirma que, na visão desses atores, a 

palavra de Deus já está dada, as discussões que levam a caminhos alternativos devem 

ser freadas, e a palavra de Deus deve ser levada para o centro das decisões, uma vez que 

esta indica a verdade para esses parlamentares. 

 Quanto ao sexo dos (as) parlamentares e à sua reeleição, dos (as) 70 

parlamentares, 61 (87%) são homens e nove (13%) são mulheres. Dos homens, 37 

(53%) foram reeleitos em 2015, e, das mulheres, duas (3%) foram reeleitas em 2015. 

Acho interessante observar que das nove mulheres que compõe a frente, quatro 

começaram o seu envolvimento na política por conta de algum tipo de ligação com 

homens: Andréia Zito (PSDB-RJ) é filha do, na época, prefeito de Duque de Caxias; 

Bruna Furlan (PSDB-SP) é filha de um ex-prefeito e sobrinha de um vereador; Dona 

Iris Rezende (PMDB-GO) é esposa do político Iris Rezende e Laurinete Rodrigues 

(PSC-ES), que quando se candidatou era casada com o pastor e deputado Reginaldo 

Almeida, separou-se dele casando posteriormente com um senador.  

 Quanto às unidades da federação à que pertencem esses (as) parlamentares, São 

Paulo (SP) é o estado que conta com mais parlamentares, somando 13 no total; a seguir 

vem o Rio de Janeiro (RJ) com 12 parlamentares; em terceiro lugar encontramos Minas 

Gerais (MG) com sete parlamentares; depois Maranhão (MA) com cinco parlamentares; 

Espirito Santo com quatro parlamentares; Rondônia (RO), Paraná (PR), Paraíba (PB) e 

Bahia (BA) contam cada um com 3 parlamentares; Sergipe (SE), Pernambuco (PE), 

Pará (PA), Goiás (GO), Amazonas (AM) e Acre (AC) contam com dois parlamentares 

cada e, por fim, Rio Grande do Sul (RS), Roraima (RR) e Amapá (AP) contam com um 

parlamentar cada. Na tabela a seguir fica visualmente mais claro: 
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Tabela 3 – Quantidade de parlamentares por unidades da Federação participantes da FPE na 

54° legislatura (2011-14) 

Unidade da federação 
Quantidade de 
parlamentares 

São Paulo 13 

Rio de Janeiro 12 

Minas Gerais  7 

Maranhão 5 

Espírito Santo  4 

Rondônia 3 

Paraná 3 

Paraíba 3 

Bahia 3 

Sergipe 2 

Pernanbuco 2 

Pará 2 

Goiás 2 

Amazonas  2 

Acre 2 

Rio Grande do Sul 1 

Roraima 1 

Amapá 1 

Fonte: Autora 

 Quanto aos partidos a que pertencem encontramos três parlamentares no 

Democratas (DEM), quatro no Partido Democrático Trabalhista (PDT), oito no Partido 

do Movimento Democrático Brasileito (PMDB), um no Partido da Mobilização 

Nacional (PMN), dois no Partido Progressista (PP), dez no Partido da República (PR), 

oito no Partido Republicano Brasileiro (PRB), um no Partido Renovador Trabalhista 

Brasileiro (PRTB), três no Partido Socialista Brasileiro (PSB), 11 no Partido Social 

Cristão (PSC), sete no Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), um no Partido 

Social Liberal (PSL), três no Partido dos Trabalhadores (PT), um no Partido Trabalhista 

do Brasil (PT do B), três no Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), um no Partido 

Trabalhista Cristão (PTC) e três no Partido Verde (PV). Ou seja, nosso grande vencedor 

é o PSC (um partido explicitamente religioso), seguido do PR, já conhecido como o 

partido da IURD. A tabela a seguir deixa essa relação mais clara: 
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Tabela 4 – Partidos participantes da FPE na 54° legislatura (2011-14) 

Partido 

 
Quantidade de parlamentares 

Partido Social Cristão (PSC) 
 

11 

Partido da República (PR) 
 

10 

Partido do Movimento Democrático Brasileiro 
(PMDB) 

 
8 

Partido Republicano Brasileiro (PRB) 
 

8 

Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) 
 

7 

Partido Democratico Trabalhista 
 

4 

Democratas 
 

3 

Partido dos Trabalhadores 
 

3 

Partido Trabalhista Brasileiro 
 

3 

Partdo Verde 
 

3 

Partido Socialista Brasileiro 
 

3 

Partido Proguessista 
 

2 

Partido da Mobilização Nacional (PMN) 
 

1 

Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTN) 
 

1 

Partido Social Liberal (PSL) 
 

1 

Partido Trabalhista do Brasil 
 

1 

Partido Trabalhista Cristão 
 

1 

Total 
 

70 

Fonte: Autora 

 Para esta análise, busquei procurar se a imagem que esses parlamentares passam, 

enquanto figura pública, para a população, está associada à religião de alguma forma. 

Para isso, busquei saber se cada um possuía um site próprio para que, neste site, fosse 

identificado o seu posicionamento perante a igreja. Como resultado é possível 

identificar que 41 (58,5%) desses parlamentares não possuem um site próprio e 29 

(41,5%) possui. Dos que possuem um site, 24 (34%) possuem ali um espaço para a 

religião de alguma forma, na maior parte das vezes se encontra na biografia, na qual os 

parlamentares contam de que maneira a igreja se introduziu e opera em suas vidas. 

Quando esse espaço não se dá na biografia, geralmente se dá logo na página principal, 

com algum agradecimento a Deus ou uma frase bíblica.  

 Seguem os parlamentares que possuem um site próprio com espaço para 

religião: Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), André Zacharow (PMDB-PR), Antônia Lucia 

(PSC-AC), Arolde de Oliveira (DEM-RJ), Audifax Barcelos (PSB-ES), Aureo (PRTB-
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RJ), Bispo Antônio Bulhões, Edmar Arruda (PSC-PR), Erivelton Santana (PSC-BA), 

Gilmar Machado (PT-MG), Hidekazu Takayama (PSC-PR), Jefferson Campos (PSB-

SP), Joao Campos (PSDV-GO), Jorge Tadeu Mudalen (DEM-SP), Leonardo Quintão 

(PMDB-MG), Liliam Sá (PR-RJ), Lincoln Portela (PR-MG), Marcelo Aguiar (PSC-SP), 

Mário de Oliveira (PSC-MG), Pastor Paulo Freire (PR-SP), Roberto de Lucena (PV-

SP), Romero Rodrigues (PSDB-PB), Ronaldo Fonseca (PR-DF) e Vaz de Lima (PSDB-

SP). 

 Em alguns sites é realmente intenso o espaço que se dá para esse segmento, 

como é o caso do deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), que pertence à Igreja 

Presbiteriana. Em seu site encontramos um pedaço de um discurso proferido por ele no 

aniversário das igrejas Presbiterianas: “A Igreja Presbiteriana têm uma grande 

consciência. Ou seja, a de possuir uma missão dada por Deus, que é cumprida através 

do trabalho de evangelização e do testemunho cristão”, disse o deputado Aguinaldo 

Ribeiro (PP), que, através de requerimento, apresentou a proposta de realizar uma 

sessão especial para homenagear os 150 anos da Igreja Presbiteriana do Brasil.  

“A soberania de Deus, a eleição divina, a centralidade da Palavra e dos sacramentos, o 

conceito do pacto, são alguns dos princípios defendidos pela Igreja Presbiteriana do 

Brasil, que tem uma longa folha de serviço prestado ao país no que diz respeito a 

evangelização” (disponível em http://www.aguinaldoribeiro.com.br/noticias8.html, 

visualizado dia 12/06/16), prossegue Aguinaldo Ribeiro.  

A matéria segue com um breve histórico da Igreja Presbiteriana no Brasil. Este é só um 

exemplo de como alguns desses parlamentares não procuram se apresentar de maneira 

neutra religiosamente, respeitando o Estado Laico brasileiro, mas se apresentam mesmo 

com a intenção de fazer de sua eleição política, uma eleição da palavra de Deus para 

dentro do parlamento. 

 Entretanto, quando os parlamentares não possuíam um site próprio com espaço 

para a religião, muitas vezes outros sites acabam fazendo essa imagem do parlamentar. 

Isso mostra que nem sempre é preciso que um parlamentar possua seu próprio site para 

ser identificado com sua religião, outros sites acabam fazendo essa imagem do 

parlamentar, tornando-o assim popularmente conhecido pelo traço religioso. É o caso do 

ex-deputado Henrique Afonso (PV-AC), que no site 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Henrique_Afonso que descreve um pouco de sua relação 

http://www.aguinaldoribeiro.com.br/noticias8.html
https://pt.wikipedia.org/wiki/Henrique_Afonso
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com a igreja, ou no site http://www.juruaonline.net/acre/henrique-afonso-promove-ato-

em-favor-da-vida-e-da-familia-em-cruzeiro-do-sul/, que associa ações desse 

parlamentar à igreja. Henrique Afonso (PV-AC) é um exemplo de como a internet pode 

acabar fazendo essa associação mesmo sem o deputado possuir um site próprio. Ele não 

é o único parlamentar que a internet ajudou a montar uma imagem. Darei aqui mais um 

exemplo, mas é importante lembrar que nas referencias estão todos os sites que utilizei 

para realizar a minha pesquisa organizadas por parlamentar, de modo que é possível 

identificar um site que fale sobre ele, pois será o próximo site em relação ao seu perfil 

no site da Câmara dos Deputados. O ex-deputado Newton Lima (PT-SP) é outro 

exemplo, pode-se ver a ligação que ele tem com a igreja nessa matéria: 

http://www.saocarlosagora.com.br/cidade/noticia/2013/02/13/38711/deputado-newton-

lima-participa-dos-70-anos-da-igreja-santo-antonio/.  

 Quanto às suas profissões, essas são as mais diversas e muitas vezes os 

parlamentares se identificam como mais de uma. São 13 parlamentares que se 

identificam como empresários, 6 economistas, 7 advogados, 4 administradores, 8 

professores, 8 radialistas, 5 apresentadores de televisão, 3 pastores evangélicos, 2 

ministros do evangelho, entre outras profissões como agrônomo, autônomo, engenheiro 

civil, medico, musico, técnico agrícola, técnico em contabilidade, socióloga, entre 

outros. Essas profissões expostas apenas dão uma ideia da quantidade de profissões com 

as quais os (as) parlamentares se identificam, segue uma tabela para que a visualização 

fique mais clara: 

Tabela 5 – Profissões de parlamentares participantes da FPE na 54° legislatura (2011-14) 

Profissão  Quantidade de parlamentares 

   

Empresários (as)  13 

Professores  8 

Radialistas  8 

Advogados (a)  7 

Economistas  6 

Apresentadores (as) de 
televisão 

 
5 

Administradores (as)  4 

Pastores Evangélicos  3 

Ministros do Evangelho  2 

Agrônomo  1 

Autônomo  2 

http://www.saocarlosagora.com.br/cidade/noticia/2013/02/13/38711/deputado-newton-lima-participa-dos-70-anos-da-igreja-santo-antonio/
http://www.saocarlosagora.com.br/cidade/noticia/2013/02/13/38711/deputado-newton-lima-participa-dos-70-anos-da-igreja-santo-antonio/
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Engenheiro  2 

Médico  2 

Músico  1 

Técnico Agrícola  1 

Técnico em 
Contabilidade 

 
1 

Socióloga  1 

Fonte: Autora 

 Acredito ser muito significativo que encontremos aqui, profissões como: 

apresentadores de televisão, radialistas, ministros do evangelho e pastores. Muitos dos 

parlamentares que possuem uma dessas profissões, possuem mais de uma profissão e 

essa outra geralmente é uma das outras três apresentadas. É assim o caso de Jefferson 

Campos, que se identifica como radialista e ministro do evangelho; o deputado Bispo 

Antônio Bulhões, que se identifica como apresentador de televisão, teólogo e bispo do 

evangelho; Liliam Sá, que se identifica como apresentadora de televisão e radialista; do 

deputado Lincoln Portela, que além de apresentador de televisão se identifica como 

ministro da Igreja Batista e presidente da Igreja Batista solidária; o deputado George 

Hilton, que além de apresentador de televisão se identifica também como radialista, 

teólogo e esteve associado à IURD, entre outros. 

  Dessa forma, esses parlamentares alcançam o dobro de visibilidade: por estarem 

envolvidos profissionalmente com comunicação e também com a igreja.  Para além 

disso, se formos pensar no conteúdo da comunicação que está sendo divulgada por esses 

parlamentares, deve-se observar que é um fundamento religioso, o que faz da imagem 

desses parlamentes uma imagem religiosa, “que traz a palavra”. Ser identificado com a 

religião e ter um amplo acesso a meios de comunicação é um grande facilitador para 

aumentar a popularidade de alguém e, consequentemente, se eleger.  

 Por fim, quero colocar que a imagem que constroem virtualmente, identificando-

se com um perfil religioso, nos mostra como esse é um aspecto relevante para a vida 

desse parlamentar e como, consequentemente, espera-se que ele traga esse assunto para 

a esfera política. Na medida em que nem todos os parlamentares tinham um site próprio, 

isso foi um dificultador para a pesquisa, entretanto encontrei outros sites que falavam a 

respeito desses parlamentares quando pesquisei sobre eles individualmente. Isso mostra 

que, por vezes não é preciso que um parlamentar possua seu próprio site para ser 
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identificado com sua religião, outros sites acabam fazendo essa imagem do parlamentar, 

tornando-o assim popularmente conhecido pelo traço religioso. 
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5. Analise da participação nas comissões 

 Antes de começar análise, é preciso esclarecer, ainda de que forma breve, o que 

é uma comissão, como se dá a distribuição dos parlamentares nas comissões, e o que é o 

colégio de líderes. As comissões são como órgãos técnicos da Câmara dos Deputados, 

pois são especializadas em determinados temas, elas emitem parecer sobre as matérias 

que ai chegam para orientar a votação que ocorrerá em Plenário. Caso o projeto tenha 

caráter conclusivo pelas comissões, basta o parecer pela aprovação em todas as 

comissões para que o projeto se torne lei. De forma que os deputados buscam ficar com 

temas que tenham maior interesse para poderem discutir a matéria, vota-la ou mesmo 

emitir um parecer sobre ela.  

 Já o colégio de Líderes consiste em uma reunião semanal composta, 

regimentalmente, pelos partidos que contenham a partir de cinco deputados em sua 

bancada e presidida pelo Presidente da Câmara em exercício. Essa reunião geralmente 

ocorre para discutir a pauta da semana que irá para o Plenário, mas faz-se uso dela 

também para reunir os líderes no inicio de casa legislatura e determinar a distribuição 

das Comissões permanentes. 

  A distribuição das comissões é um processo, sobretudo, político: no início de 

cada legislatura o colégio de líderes se reúne e decide a quantidade de membros que terá 

cada comissão. Uma vez fixado esse número, a proporcionalidade partidária define o 

resto dos cálculos. Será dividido o número total de deputados (513) pelo número de 

membros determinados da comissão, seja 27, por exemplo. O cociente desse resultado 

será usado para realizar outra divisão, a qual determinará a quantidade de cadeiras que 

cada partido poderá ter acesso em cada comissão. Nesse caso sendo a resposta do nosso 

cociente 19, imaginemos que um partido tinha 150 deputados, logo esse partido terá sete 

membros na comissão. Ou seja, quanto mais deputados um partido tiver mais cadeiras 

ele conseguirá na comissão. 

 Essa breve explicação busca somente deixar claro como esse é um processo 

político, de negociação, pois a decisão da quantidade de cadeiras que terá cada comissão 

está nas mãos dos (as) líderes dos partidos, que as determinam e negociam já com 

interesses em mente, com a intenção de preencher comissões determinadas. Nesse 

sentido, em uma primeira hipótese este trabalho considerava que as comissões mais 
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disputadas pela FPE seriam a Comissão de Direitos Humanos e Minorias (CDHM), 

Comissão de Seguridade Social e Família (CSSF) e a Comissão de Constituição Justiça 

e Cidadania (CCJC). Essa hipótese foi determinada considerando que a sua atuação 

estivesse concentrada em barrar o progresso dos direitos para LGBTs (por isso a 

CDHM), em defender a família (por isso a CSSF), e barrar, em última instância aqueles 

projetos que fossem contrários aos seus interesses e suas crenças (por isso a CCJC, uma 

vez que todos os projetos devem passar por essa comissão). 

 Antes de apresentar os resultados obtidos é importante que se entenda como 

coletei esses dados. Assim como as profissões que os (as) parlamentares se identificam, 

as comissões de que fizeram parte também consta no site da Câmara dos Deputados, de 

modo que foi relativamente fácil encontrar esses dados, uma vez que essa informação se 

encontrava na página do (a) deputado (a), no site da Câmara dos Deputados, que é o 

http://www2.camara.leg.br/ , a partir do qual pode-se procurar qualquer deputado (a). 

Todos os links utilizados estarão nas referencias ao final do trabalho. Uma vez que 

coloquei em uma planilha do Ecxel a relação da participação dos (as) parlamentares 

como titulares e como suplentes das comissões, fiz a contabilidade das mesmas. Uma 

vez tendo as comissões mais ocupadas por esses parlamentares, procurei também 

observar os projetos que esses (as) parlamentares haviam relatado nessas comissões. 

 A hipótese proposta, entretanto, não se confirmou. Esperando que a comissão 

mais ocupada fosse a CDHM, destacou-se a Comissão de Ciência, Tecnologia, 

Comunicação e Informática (CCTCI) como a grande campeão: foram 20 membros da 

FPE como titulares e 19 como suplentes. Em segundo lugar, encontra-se a CCJC, com 

14 participações de membros titulares e 27 de suplentes. Em terceiro lugar, a CSSF, 

com 12 titulares ao longo da 54º legislatura e 20 suplentes. Em quarto lugar, a CDHM, 

com 11 titulares e 19 suplentes. Segue um quadro resumo da contabilidade dos (as) 

parlamentares membros tanto como titulares como suplentes de cada comissão para que 

fique mais clara essa relação: 
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Tabela 6 – Comissões ocupadas por atores da FPE na 54° legislatura (2011-14) 

Comissão Quantidade de parlamentares títulares Quantidade de parlamentares suplentes 

CCTCI 20 19 

CCJC 14 27 

CSSF 12 20 

CDHM 11 19 

CE 4 14 

CSPCCO 8 12 

CREDN 8 5 

CLP 7 6 

CDC 7 5 

CVT 6 10 

CTASP 5 6 

CDEIC 5 2 

CFFC 4 12 

CME 4 8 

CTUR 3 6 

CAPADR 3 9 

CDU 3 5 

CINDRA 3 5 

CCULT 3 5 

CFT 2 4 

CLT 2 0 

CMADS 1 2 

Fonte: Autora 

 Tendo a CCTCI como a comissão com maior participação de membros da FPE, 

buscou-se compreender qual teria sido o motivo, o interesse, da ocupação dessa 

comissão para os parlamentares da FPE. Em um primeiro momento, considerou-se 

como principal hipótese que o retrocesso no desenvolvimento da ciência fosse o 

principal motivo, o que poderia ser verificado com a análise das proposições que ali 

tramitaram. Isso porque, se as suas proposições estão profundamente ligadas a 

argumentos religiosos, um grande interesse desses parlamentares poderia ser o 

envolvimento com a discussão científica, a partir da defesa de posições religiosas, 

como, por exemplo, sobre projetos que tratam de pesquisas com células embrionárias, 

ou sobre cirurgias de redesignação sexual. Entretanto, mais uma vez, essa hipótese não 

foi frustrada. 



55 
 

 Para entender a ocupação dessa comissão por esses parlamentares, acredito que 

seja interessante conhecê-la brevemente. Ela foi criada realmente como CCTCI em 

1989. Antes disso algumas outras comissões já haviam existido relativas aos temas que 

esta traz. O principal motivo da criação da comissão neste formato foi a atribuição de 

apreciar os atos de outorga e renovação de concessão, permissão e autorização de 

serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagem. Seriam os TRVs, que tratariam da 

concessão de todas as permissões de televisão e rádio, vindos do Poder Executivo, que 

tramitariam na Câmara passando obrigatoriamente pela CCTCI e se transformariam em 

Projetos de Decreto Legislativo (PDC), vindo a se tornar Decretos Legislativos, caso 

aprovados. Uma vez que se iniciassem na Câmara já iniciariam como PDC. 

 De fato faz todo o sentido que essa comissão esteja centrada em proposições 

relativas à concessão de exploração de serviço de TV e rádio e que, por conta disso, a 

FPE tenha o maior interesse em integrá-la. As igrejas das quais esses (as) parlamentares 

fazem parte são donas de muitos meios de comunicação e, têm, é claro, o maior 

interesse em controlar essas concessões, por que isso significa poder: poder de 

negociação, poder de angariar votos, poder de dominar as redes de comunicação de 

massa. Isso é, para grande parte das igrejas às quais pertencem esses parlamentares, um 

gigantesco instrumento de alcance e angariação de membros para suas igrejas. Um 

exemplo disso é a IURD que é proprietária de diversos meios de comunicação (entre 

eles, a segunda rede de televisão aberta do país), e, assim, como ela, a todas as outras 

igrejas das quais os parlamentares da FPE fazem parte, interessa dominar esse meio e 

ter poder de controle sobre ele. Para além disso, como já indicado na sessão anterior, 

grande parte dos parlamentares que a compõem são profissionais da comunicação, como 

apresentadores de rádio ou/e televisão, o que pode intensificar o interesse desses 

parlamentares por essa comissão, visto que são profissionais da mídia (religiosa). 

 Para termos uma ideia da dimensão da importância que a CCTCI tem para esses 

parlamentares basta observarmos a quantidade de projetos relatados por esses (as) 

deputados (as) em cada comissão. Como foram 22 comissões permanentes encontradas, 

busquei me restringir a verificar a relatoria que esses (as) parlamentares pegam nas 

quatro mais ocupadas por eles (as): CCTCI, CCJC, CSSF e CDHM. A coleta desses 

dados foi feita também no site da Câmara dos Deputados, na página de cada 

parlamentar na sessão “Proposições relatadas pelo deputado”. Ao entrar nessa sessão li 

a ementa de cada proposição que o (a) parlamentar relatou, quando sua relatoria 
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estivesse em uma dessas quatro comissões eu identificava a proposição e a classificava 

em meu banco de dados na sessão “Relatorias (CCTCI, CCJC, CSSF e CDHM)”. 

 Foram então encontradas 288 proposições relatadas pelos (as) parlamentares 

juntando a relatoria de todas essas comissões. Das 288 proposições, 250 proposições 

que esses (as) parlamentares pegaram para relatar se referiam à concessão de televisão e 

rádio, e passaram necessariamente pela CCTCI; na CCJC foram 28 relatorias; na CSSF 

e na CDHM foram três. É importante colocar aqui que nem todas as concessões de 

televisão e rádio vieram na forma de TVR (que é o que ocorre quando vem do 

executivo), alguns poucos vieram na forma de PDC, o que quer dizer que não veio do 

executivo e que foi uma proposta do (a) próprio (a) parlamentar. Posso dizer que frustrei 

minha primeira hipótese quanto a maior procura dos parlamentares de ocupar a CCTCI, 

pois quatro proposições que passaram por essa comissão e tiveram a relatoria de 

parlamentares da FPE incentivavam o desenvolvimento científico e não foram barradas, 

pelo contrário. Segue uma tabela para que fique visualmente melhor essa identificação: 

Tabela 7 – Quantidade de proposições relatadas por comissão 

Comissão 
Quantidade de 
proposições relatadas 

CCTCI 254 

CCJC 28 

CSSF 3 

CDHM 3 

Fonte: Autora  
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6. Análise das proposições 

Antes de começar a análise, gostaria de levantar três pontos. O primeiro é que nas 

proposições que exporei ao longo desse capítulo não busquei identificar o autor. Isso foi 

realizado propositalmente, já que busco analisar a atuação da FPE como grupo, e não 

como atores individuais que tenham mais ou menos força. O segundo ponto é que não 

me limitei, nas proposições, somente, aos anos da legislatura estudada, 2011-2014. Isso 

porque como busco entender a sua atuação enquanto grupo, por mais que o foco seja no 

grupo de parlamentares que compôs a FPE nessa legislatura, para participar desta, a sua 

atuação já se dá em legislaturas anteriores, não só por conta da existência precedente da 

FPE, mas por causa do próprio pensamento desses atores, que, enquanto atores 

religiosos, buscam trazer a discussão religiosa para o parlamento desde 1986, com a 

construção da nova Constituinte. 

 Por fim, o terceiro é que não me importa aqui neste trabalho em questão 

acompanhar a tramitação completa dessas proposições, ou se chegaram ou não a serem 

transformadas em normas jurídicas, apesar de isso ser bastante relevante. O ponto mais 

importante aqui é analisar o teor do está sendo proposto, as justificativas que esses 

atores utilizam para apresentar essas propostas, identificar os mecanismos que estão 

sendo utilizados por esses (as) atores, tentar interpretar a intenção dessas proposições ao 

se analisar o impacto que teriam na sociedade se viessem a se efetivar como norma 

jurídica, compreender a luta que se trava no parlamento à procura de espaço para a 

religião, entre outros aspectos. 

A escolha das proposições para análise, assim como a das comissões, foi feita de 

forma seletiva, com base em minha hipótese inicial de que a atuação desses (as) 

parlamentares estaria voltada para temas mais conservadores: como a manutenção da 

família tradicional brasileira, a luta contra a legalização do aborto, a luta contra os 

direitos dos homossexuais, entre outros. A hipótese foi frustrada e foram encontradas 

mais proposições do que o esperado. A busca pelas proposições se deu, assim como as 

comissões, através do site da Câmara dos Deputados. Na página do (a) parlamentar 

selecionado encontraremos, para além das comissões que este (a) fez parte, as 

proposições de autoria desse (a) parlamentar, assim como as proposições que esse (a) 

parlamentar relatou.  
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A seleção das proposições para este trabalho se deu através da pesquisa na página de 

cada parlamentar (cujo link consta nas referencias) que compôs a frente durante a 54º 

legislatura, na sessão “Proposições de autoria do deputado”. Nessa sessão busquei ler a 

ementa de cada proposição apresentada pelo (a) parlamentar, e ela constará neste 

capítulo da mesma forma que consta no site. Assim, foi encontrada uma produção 

legislativa de 102 proposições, as quais foram separadas em nove diferentes categorias: 

proposições em defesa da família tradicional; proposições contrárias aos direitos 

LGBTs; proposições contrárias o aborto; proposições contrárias a ideologia de gênero;  

a igreja legislando em causa própria, inserindo-se e ocupando espaços secularizados da 

sociedade; proposições que introduzem símbolos religiosos em espaços públios; 

proposições que pedem por isenção ou diminuição de impostos; proposições que propõe 

a instalação de dias religiosos; proposições que introduze o ensino religioso nas escolas. 

A tabela a seguir busca deixar essa categorização visualmente mais clara: 

Tabela 8 – Categorias das proposições por quantidade e porcentagem destas. 

Proposições Quantidade de 
proposições 

 
Porcentagem 

Em defesa da família 
tradicional 6 

 
5,88% 

Contrárias aos direitos 
LGBTs 16 

 
15,68% 

Contrárias ao aborto 16  15,68% 

Contrárias à ideologia de 
gênero  4 

 
3,92% 

A igreja legislando em 
causa própria 34 

 
33,33% 

Símbolos religiosos 4  3.92% 

Isenção ou diminuição de 
impostos  12 

 
11,76% 

Dias religiosos 8  7,84% 

Ensino religioso nas 
escolas 4 

 
3,92% 

 

a. Proposições em defesa da família tradicional 

Dos 102 projetos de lei mapeados, foram encontrados seis proposições de lei que 

buscavam defender a família tradicional, o que nos remete a uma porcentagem de 

5,88% do total. A família tradicional é formada por um casal heterossexual (ou seja, um 

homem e uma mulher), e seus filhos, não aceitando variações na composição do casal. É 
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preciso dizer que três desses projetos também buscavam retroceder nos direitos 

homossexuais, mas escolhi colocá-los nessa categoria por utilizarem o termo “entidade 

familiar” diretamente, de modo que aqui acredito que, apesar das sérias consequências 

que esses projetos de lei trariam para LGBTs, encontro na sua intenção uma necessidade 

de se reconhecer a entidade familiar apenas por um casal que seja formado por pessoas 

de sexo opostos e filhos.  

Dos seis projetos apresentados, dois possuem exatamente a mesma redação e 

justificativa. Tratam-se dos Projetos de Decreto Legislativos (PDCs) 495/2011 e 

521/2011, ambos buscando convocar um plebiscito para que se reconheça a união legal 

de homossexuais como entidade familiar. Esses PDCs derivam da tomada de decisão do 

STF em reconhecer a união de homossexuais como entidade familiar. Essa decisão 

modificou o texto original que constava na Constituição Federal de 1988, o que aparece 

na justificativa do PDC como um problema, já que houve alteração de um texto que 

possuía a soberania do povo, de modo que ele entende então que tal mudança também 

deveria prezar por essa soberania através de um plebiscito, argumento que considero 

sustentável, mas que na prática busca otimizar um retrocesso para os direitos 

conquistados dos (as) homossexuais. 

Há, entretanto, outro ponto em sua justificativa do projeto que chama atenção. O 

Pastor Marco Feliciano (PSC-SP) coloca a seguinte questão: seguindo a opinião do 

Professor José Afonso da Silva, um “plebiscito é uma modalidade de consulta popular 

que visa a decidir previamente uma questão política ou institucional, antes de sua 

formulação legislativa.” (cf. in “Curso de Direito Constitucional Positivo”, 14ª Ed., São 

Paulo, 1997, p. 142).  Ou seja, aqui ele está admitindo que a homossexualidade é um 

problema político (pois não acredito que ele estivesse se referindo ao Institucional), o 

que deixa de fazer da sexualidade dos indivíduos uma questão privada.  

Qual seria o problema político que essa questão traria para a sociedade? Apenas 

haveria problema se esta união estivesse instituída como amoral, como podemos 

enxergar em uma leitura possível que se faz da bíblia, e a moral e a política ainda 

trabalhassem juntas. Isso, entretanto, não está mais em vigor legalmente em nossa 

sociedade. Portanto não deveriam existir problemas políticos derivados dessa questão, 

uma vez que as questões morais idealmente não fariam mais parte da nossa política. 

Como podemos observar, o embasamento desses PDCs se dão emuma orientação 
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claramente religiosa, tornando assim moral em politica, fazendo com que todos possam 

opinar sobre direitos que já ficaram concretizados individuais e inalienáveis.  

Não posso deixar de mencionar Pierucci (1989), que entendeu essa forma de fazer 

política como uma forma de inclusão para uma grande parte da população brasileira, 

pobre, diga-se de passagem, que não é capaz de opinar sobre economia, administração 

pública, participação de movimentos sociais, tramitação de projetos, entre outras 

questões, e que por isso se sente à parte de todo o processo político. Sem capacidade de 

opinar sobre essas questões, uma vez que questões morais se colocam como políticas, 

esses cidadãos se aproximam da política, a partir de uma mobilização religiosa, e 

questões de cunho privado e pessoal se tornam passiveis de serem rechaçadas pela 

sociedade, já que acabam virando uma pauta politica. Empoderar politicamente as 

pessoas dessa forma tem um grande potencial de deixa-las à parte de questões sociais, 

políticas e administrativas importantes e que atingem, o que considero ser uma atitude 

extremamente perversa. 

Por esse motivo vejo, esses PDCs como um retrocesso para a nossa sociedade, que 

perderá direitos se eles forem aprovados, para a nossa democracia, que não se trata 

apenas de um processo de escolha, mas de inclusão social e busca acolher a pluralidade 

existente em nossa sociedade, e para o nosso Estado Laico, que se fere quando um 

entendimento claramente religioso embasa decisões políticas.  

Acredito que as outra quatro proposições vão nesse mesmo caminho de introduzir a 

moral na política com base em uma interpretação religiosa que fere o nosso tão frágil 

Estado Laico. O outro PDC é o 637/2012, que vai no mesmo sentido que os demais e 

busca sustar a decisão do STF que reconhece a entidade familiar composta por pessoas 

do mesmo sexo.  O PL 733/2011 era um projeto de autoria conjunta que foi retirado 

pelos autores, mas que buscava dar especial proteção do Estado à família tradicional. 

As outras duas proposições são o PL 6584/2013 e o PL 6583/2013. O primeiro 

busca instituir uma “Semana Nacional de Valorização da Família”, e o outro dispõe 

sobre o Estatuto da Família, buscando definir a entidade familiar pelo casamento ou 

união estável de um homem e uma mulher, e produzindo políticas públicas que 

busquem a valorização e o fortalecimento dessa entidade. O autor do PL 6583/2013 

chega a dizer em sua justificativa que o conceito de família vem sendo desconstruído, e 

que isso aflige as famílias. Leio nas entrelinhas da justificação desse projeto que essa 
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aflição esteja diretamente ligada ao distanciamento que se está dando da sociedade para 

com a bíblia, da secularização de direitos e utilização destes pela sociedade, ou seja, do 

embasamento desta que se afasta do fundamento religioso e que, assim, abre espaço 

para que ocorram discussões que questionam o modo tradicional da família e que 

buscam excluir a moral da política. Acredito que essa é uma leitura possível pois esse 

sentimento de aflição, não foi sentido pelo deputado na epidemia das drogas, violência 

doméstica e gravidez na adolescência por ele citadas no mesmo parágrafo. Entendo, 

portanto, que ele busca reduzir essa aflição com uma reação não só conservadora, mas 

também retrógrada uma vez que busca mexer em direitos que já foram conquistados. 

b. Proposições contrárias aos direitos LGBT. 

Dos 102 das proposições mapeadas, foram encontradas 16 que se propõem ir contra 

os direitos da população LGBT, ou seja, 15, 68% do total. As proposições vão contra 

majoritariamente os homossexuais, mas há uma menor fração de transexuais que 

também é atingida por essas proposições, de forma que achei a denominação LGBT 

mais adequada para o titulo.  

Primeiro gostaria de atentar para alguns fatos que chamam atenção. O primeiro 

deles é que 11 das 16 proposições são Projetos de Decreto Legislativo e apenas cinco 

são Projetos de Lei. Por que isso se dá? Os Projetos de Decreto Legislativo são 

competência de tramitação apenas do Congresso Nacional, ou seja, uma vez aprovado 

pelas duas casas, ele não precisa receber a sanção da(o) presidenta(e) da República, seu 

processo está finalizado. Acredito que a escolha do formato de PDC para tramitação da 

proposição é uma forma de tentar evitar um possível veto presidencial caso o projeto 

venha a finalizar sua tramitação, pois como essas proposições vão sustar algo realizado 

pelo Executivo na maior parte das vezes, não faz sentido permitir uma revisão final por 

parte deste. 

Um segundo fato interessante de ser observado é que nove das 16 proposições 

apresentadas iniciam a sua ementa com a palavra “susta”, ou seja, não buscam propor 

nada de novo, estão interessadas realmente apenas em anular direitos conquistados. A 

seguir apresento esses nove PDCs:                                                                                                                 

 PDC 61/2015 - Suste os efeitos das Portarias n. 11, de 18 de Dezembro de 

2014 e n. 12 de 16 de Janeiro de 2015, do Conselho Nacional de Combate de 
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Combate a Discriminação e Promoções dos Direitos de Lésbicas, Gays, 

Travetis e Transexuais - CNCD/LGBT - da Secretaria de Direitos Humanos 

da Presidência da República. 

 PDC 1457/2014 - Susta os efeitos da Resolução nº 01, de 22 de março de 

1999, editada pelo Conselho Federal de Psicologia - CFP. 

 PDC 235/2015 - Susta a aplicação da Portaria nº 94 de 30 de Setembro de 

2015, do Ministério da Cultura, que "cria o Comitê Técnico de Cultura de 

Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis(LGBT), no âmbito do Ministério da 

Cultura". 

 PDC 17/2015 - Susta a aplicação da Resolução nº 11, de 18 de Dezembro de 

2014, da Secretaria de Direitos Humanos, da Presidência da República, que 

estabelece os parâmetros para a inclusão dos itens "orientação sexual", 

"identidade de gênero" e "nome social" nos boletins de ocorrência emitidos 

pelas autoridades policiais no Brasil. 

 PDC 234/ 2011 - Susta a aplicação do parágrafo único do art. 3º e o art. 4º, 

da Resolução do Conselho Federal de Psicologia nº 1/99 de 23 de Março de 

1999, que estabelece normas de atuação para os psicólogos em relação à 

questão da orientação sexual. 

 PDC 224/2011 - Susta a aplicação da decisão do Supremo Tribunal Federal 

proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4277 e Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 132, que reconhece a 

entidade familiar da união entre pessoas do mesmo sexo. 

 PDC 993/2013 - Susta a aplicação do parágrafo único do art. 3º e o art. 4º, da 

Resolução do Conselho Federal de Psicologia nº 1/99, de 23 de março de 

1999, que estabelece normas de atuação para os psicólogos em relação à 

questão da orientação sexual. 

 PDC 30/2015 - Susta a Resolução nº 12, de 16 de janeiro de 2015, do 

Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promoções dos Direitos 

de Lésbicas, Gays, Travestis e Transexuais - CNDC/LGBT, que "Estabelece 

parâmetros para a garantia das condições de acesso e permanência de 

pessoas travestis e transexuais - e todas aquelas que tenham sua identidade 

de gênero não reconhecida em diferentes espaços sociais - nos sistemas e 
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instituições de ensino, formulando orientações quanto ao reconhecimento 

institucional da identidade de gênero e sua operacionalização." 

 PDC 871/2013 - Susta os efeitos da Resolução nº 175, de 2013, do Conselho 

Nacional de Justiça, que "dispõe sobre a habilitação, celebração de 

casamento civil, ou de conversão de união estável em casamento, entre 

pessoas de mesmo sexo". 

Vale perceber que os PDCs 61/2015, 17/2015 e 30/2015 tem o mesmo objetivo: 

tratam em sua ementa de sustar a resolução número 12, de 16 de janeiro de 2015, do 

Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promoções dos Direitos de Lésbicas, 

Gays, Travestis e Transexuais - CNDC/LGBT, que “Estabelece parâmentros para 

garantia das condições de acesso de pessoas travestis e transexuais – e todas aquelas que 

tenham sua identidade de gênero não reconhecidas em diferentes espaços sociais – nos 

sistemas e instituições de ensino, formulando orientações quanto ao reconhecimento 

institucional da identidade de gênero e sua operacionalização” (disponível em 

http://www.sdh.gov.br/sobre/participacao-social/cncd-lgbt/resolucoes/resolucao-012). 

Outro ponto interessante do PDC 30/2015 é de autoria coletiva, o qual contou com 74 

deputados autores, dos quais 12 se encontram na FPE.  

Assim também acontece com os PDCs que 1457/2014, 234/2011 e 993/2013, que 

em sua ementa buscam sustar os efeitos da Resolução nº 01, de 22 de março de 1999, 

editada pelo Conselho Federal de Psicologia – CFP, que “Estabelece normas de atuação 

para os psicólogos em relação à questão da Orientação Sexual”. Essas normas 

estabelecem, resumindo, que o psicólogo é um profissional da saúde, e como tal ele não 

pode entender que a homossexualidade é uma doença, mas que a sexualidade de 

qualquer pessoa faz parte de sua identidade, buscando assim superar o preconceito e 

discriminações provenientes de normas estabelecidas sócio-culturalmente. Ou seja, aqui 

podemos ver uma intensa produção legislativa que acaba por tomar conta da pauta nas 

comissões. 

As justificativas para criação desses PDCs são diversas, mas em sua maioria elas 

afirmam que o Executivo está legislando, e por isso os efeitos dessas medidas devem ser 

sustados porque extrapolam sua competência e invadem a do Congresso Nacional. 

Falam também que se extrapola a competência da própria lei quando se permite que 

menores de idade identifiquem sua identidade de gênero, pois passa por cima da 
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autoridade de seus pais como responsáveis, já que dão uma liberdade aos indivíduos 

que, por lei, só deve ser concedido com 18 anos junto com todas as outras que a 

maioridade traz. Há ainda justificativas que não revelarem o intuito verdadeiro de seus 

atos, como é o caso do PDC 993/2013, que se justifica por não aceitar a limitação das 

normas estabelecidas para a atuação dos psicólogos. Apesar de suas diferenças, todos 

me parecem ser um retrocesso no sentido que buscam sustar alguma coisa ao invés de 

propor coisas novas.  

É curiosa a preocupação desses parlamentares para com as competências que os 

menores de idade estão tomando para si, como é o caso da sua identidade de gênero, e 

falta de preocupação para com coisas que realmente afetem seus direitos de criança e 

adolescente, como é o caso do trabalho infantil e da prostituição de menores. Posso 

afirmar isso uma vez que li a ementa de todas as proposições apresentadas por esses 

parlamentares, como expliquei no inicio do capítulo, e não identifiquei proposições que 

se preocupassem com trabalho infantil ou prostituição de menores. Isso deixa claro para 

mim como esses parlamentares estão muito mais preocupados em legislar sobre a moral 

e reintroduzi-la no espaço público do que com o desenvolvimento psíquico desses 

jovens.  

A intenção que vejo nesses PDCs, mesmo que não explicitamente, mas buscando 

sempre uma base que seja considerada legal, é possível ler nas entrelinhas uma forte 

tentativa de tentar barrar um debate: o debate da identificação de gênero. Esse debate 

não faz o menor sentido de ser discutido para esses parlamentares, já que a verdade já 

está dada na bíblia: homens são homens e mulheres são mulheres. A abertura desse 

debate confronta essa verdade e verdades não foram feitas para serem discutidas, não há 

essa necessidade com verdades. Por isso vejo a criação desses PDCs como única 

alternativa dos parlamentares a buscar barrar um debate, mais uma vez com um 

principio fundamentalista, ferindo com mais força o nosso frágil Estado Laico.  

As outras proposições tratam de diversos assuntos: 

 PL 7918/2010 - Veda a adoção de crianças e adolescentes por casais do 

mesmo sexo.                                                                                                                     

*Justifica-se por infringir a constituição real de uma família, o que pode vir a 

constranger a criança posteriormente. 
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 PL 7924/2010 - Atribui às igrejas a exclusividade para realizar culto para a 

celebração de união, independente do sexo.                                                                          

 PL 7389/2010 - Penaliza a discriminação contra heterossexuais e determina 

que as medidas e políticas públicas antidiscriminatórias atentem para essa 

possibilidade.      

*Fica explicito aqui como o deputado (Eduardo Cunha-PMDB-RJ) busca 

negar a existência de uma minoria que apanha por conta dessa 

discriminação, fazendo um contraponto ao exigir que a penalização seja um 

direito de “todos”, mostrando a sua falta de compreensão de que nem todos 

precisam dessa penalização por que esse tipo de discriminação não ocorre 

com heterossexuais O projeto me parece, inclusive, irônico. 

PL 1672/2011 - Institui o "Dia do Orgulho Heterossexual", a ser 

comemorado no terceiro domingo de dezembro.                                                                                        

*Aqui mais uma vez o deputado Eduardo Cunha (PMDB –RJ) busca negar a 

existência de uma minoria que apanha por conta dessa discriminação, 

fazendo um contraponto aos projetos que propõe um dia do orgulho gay, 

exigindo que a comemoração desse dia seja um direito também dos 

heterossexuais, mostrando a sua falta de compreensão de que nem todos 

precisam expressar o seu orgulho por sua sexualidade, por que não 

precisaram lutar para poder falar abertamente sobre sua sexualidade, sofrem 

agressões físicas e verbais, ou seja, sofrerem por conta de sua sexualidade. O 

projeto me parece, inclusive, irônico. 

 PDC 232/2011 - Dispõe sobre a convocação de plebiscito para decidir sobre 

a união civil de pessoas do mesmo sexo; respondendo a seguinte questão: 

"Você é a favor ou contra a união civil de pessoas do mesmo sexo?".                                                   

*Acredito que entra no mesmo mérito da família discutido anteriormente, 

mas que classifiquei aqui por conta dos termos utilizados pelo autor do 

projeto. 

c. Proposições contrárias ao aborto 

Das 102 proposições mapeadas, 16 se posicionam contra o aborto, ou seja, 15,68%, 

a mesma porcentagem do anterior. Além da coincidência numérica, aqui também se 

nota um aparecimento substancial da palavra “susta” ou “revoga”: seis das 16 

proposições iniciam sua ementa com uma dessas palavras. Outra vez não se propõe nada 
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de novo, com isso se está buscando cercear um debate, pelos mesmos motivos 

apresentados no tópico anterior. A diferença aqui é a motivação: a defesa da vida, a vida 

do nascituro é claro, e não a vida da mulher. Seguem a seguir essas seis proposições: 

 PDC 565/2012 - Susta a aplicação da decisão do Supremo Tribunal Federal 

proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 54, 

que declara não ser crime a "antecipação terapêutica de parto" de 

anencéfalos. 

 PDC 566/2012 - Susta a aplicação da decisão do Supremo Tribunal Federal 

proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental- ADPF 

54, com a finalidade de lograr interpretação conforme a Constituição da 

disciplina legal dada ao aborto pela legislação penal infraconstitucional, para 

explicitar que ela não se aplica aos casos de antecipação terapêutica do parto 

na hipótese de fetos portadores de anencefalia, devidamente certificada por 

médico habilitado, anulando-se todos os atos dela decorrentes. 

 PDC 42/2007 - Susta a aplicação de Norma Técnica expedida pelo 

Ministério da Saúde  

*É a norma que propõe prevenção e tratamento dos agravos resultantes da 

violência sexual contra as mulheres e adolescentes (vitimas de estupro). 

 PL 6055/2013 - Revoga-se a Lei nº 12.845, de 1º de agosto de 2013, que 

"dispõe sobre o atendimento obrigatório e integral, às pessoas vítimas de 

violência sexual". 

 PDC 1487/2014 - Susta a eficácia da Portaria nº 415, de 21 de maio de 2014 

do Secretário de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, que inclui o 

procedimento interrupção da gestação/ antecipação terapêutica do parto 

previstas em lei e todos os seus atributos na Tabela de Procedimentos, 

Medicamentos, Órteses e Materiais Especiais do SUS. 

Aqui também é possível verificar a predominância de PDCs, acredito que pelo 

mesmo motivo: ausência de interesse que essas proposições precisem de qualquer tipo 

de aprovação do Executivo uma vez que elas sustam medidas muitas vezes provenientes 

desse Poder. Outra semelhança é que aqui também se encontram proposições que 

contam com autoria coletiva, como é o caso do PDC 566/2012, que conta com três 

autores dos quais dois fazem parte da FPE; e o PL 6055/2013, o qual conta com 13 
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autores dos quais sete fazem parte da FPE. O PL 6055/2013 busca acabar com o 

atendimento à pessoas vitimas de violência sexual, em sua justificativa se manifesta o 

medo de que esse atendimento leve a uma futura legalização do aborto no Brasil, o que 

seria um absurdo, tendo em vista que no último parágrafo da justificação desse projeto 

afirma-se que “a vontade majoritária do povo brasileiro é contra o aborto”. É curioso 

que por maior que seja a certeza desses parlamentares das várias vontades do povo 

brasileiro, eles não sugeriram em nenhuma proposição dessa categoria que se realizasse 

um plebiscito. Quanto ao PDC 566/2012, em sua justificaiva defende-se a vida e se 

apela, principalmente, para a intromissão de poder que o Congresso Nacional está 

sofrendo, tendo em vista que outros poderes estão legislando e que isso é competência 

sua. 

Mais uma vez, observamos a busca de um retrocesso ao invés da proposta de algo 

novo. No Brasil, o legal é limitado por lei, sendo que o STF concedeu esse direito às 

mulheres em dois casos específicos: o primeiro diz respeito ao estupro, se o filho gerado 

for consequência de uma violência sexual, a mulher não é obrigada a tê-lo; e o segundo 

é a anencefalia, que pode ser identificada ainda durante a gestação. Neste caso o filho 

não teria condições de se manter vivo após o parto, de modo que a sua gestação é uma 

tortura física e psicológica para a mulher. As proposições buscam retroceder sobre esses 

direitos, já que no Brasil aborto já é proibido, não há como retroceder mais sobre ele a 

não ser retrocedendo sobre esses direitos. 

As outras oito proposições vão em dois sentidos: o primeiro é criminalizar todo e 

qualquer tipo de aborto realizado, mesmo aqueles realizados por conta de estupro ou 

pela verificação de anencefalia. Defende-se aqui o nascituro, ou seja, a vida a partir do 

feto e não do nascimento. Na prática isso é quase a mesma coisa de tentar sustar os 

efeitos dos direitos concedidos, e são cinco proposições nesse sentido. O segundo 

sentido que as proposições tomam é dar assistência a essas mulheres para que elas 

tenham condições de ter e criar os filhos que sejam resultado de um estupro, ou seja, a 

intenção aqui é criar condições para que essas crianças nasçam a qualquer custo, 

desconsiderando completamente o sofrimento psicológico de ter essa criança para a 

mulher. São duas proposições que se encontram aí. A última proposição criminaliza o 

aborto não para a mulher, mas para todos os (as) médicos (as), estipulando um tempo de 

prisão para aqueles que realizarem um aborto em uma mulher. 
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Para encerrar essa seção gostaria de colocar aqui porque considero que esse tipo de 

proposição é um retrocesso para o Brasil. Fica claro na justificativa das proposições que 

se busca defender o direito à vida dos nascituros, o que é claramente um princípio 

cristão bíblico (a vida desde a concepção) e é o que embasa a perspectiva desses 

parlamentares. Acredito, entretanto, que se esse é um ideal para eles, é isso que eles 

deveriam buscar enquanto comunidade e não no espaço público. Para além do 

fundamentalismo religioso, um dos maiores problemas é a negação de um problema 

sério e grave existente no Brasil: a realização de abortos em condições precárias. Como 

nós só podemos tratar de problemas uma vez que admitamos a sua existência, a 

ilegalidade do aborto na Constituição do Brasil faz deste um problema inexistente para 

o país, e que, portanto, não é tratado pela saúde pública, mas que tem sérias 

consequências para as mulheres todos os dias. 

Enquanto muitos parlamentares se perguntam e questionam se essa deveria ou não 

ser uma questão de escolha para as mulheres no Brasil eles se esquecem que essa já é 

uma questão de escolha, as mulheres já abortam, todos os dias, a todos os momentos, e 

não é a lei que as faz pensar duas vezes antes de realizar o aborto. O Estado tem 

responsabilidade perante os problemas da sociedade brasileira, e uma vez que isso é um 

problema, ele deveria ser tratado. Muitas vezes ele não é um problema que atinge 

mulheres ricas e brancas, que tem condição de fazer aborto em clinicas com segurança, 

mas para as mulheres que não tem essa condição e a alternativa é recorrer à mulheres 

que induzem o aborto com um cabo de vassoura e acabam aleijando o sistema 

reprodutivo das mulheres em que estão realizando esse procedimento. 

A busca desses parlamentares por um ideal de “respeito à vida” é completamente 

fora de contexto no Brasil. Quando se coloca em pauta discussões no Congresso de 

respeito à vida, que não vão chegar à nenhuma atitude concreta para além de retroceder 

em direitos, calam-se outras discussões que são de fato importantes e que só são 

possíveis de serem caladas se se fechar os olhos para uma grande realidade no Brasil: as 

mulheres já escolhem, muitas morrem por causa dessa escolha e isso torna esse 

problema um problema de saúde pública no Brasil, é com isso que o Estado deveria 

estar tratando, e não com colocações morais de cunho fundamentalista que só fazem 

afetar o nosso tão frágil Estado Laico. Ao invés de legislar sobre esse assunto, enquanto 

clérigos esses parlamentares deveriam buscar propor isso para as pessoas que 

frequentam as suas igrejas, e deixar o nosso Estado Laico isento de suas preocupações 
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morais com vida, para que ele possa passar a legislar sobre problemas que realmente 

existem. 

A minha intenção ao explicitar esses problemas é mostrar que, a própria tentativa de 

pautar projetos “a favor da vida” é um recurso que esses (as) parlamentares usam para 

barrar uma discussão. Por mais que suas proposições não passem, o que mais importa é 

que elas estejam pautadas para discussão em detrimento de outras que avançam no 

debate sobre o que realmente acontece em nosso país. Ou seja, discutir projetos “a favor 

da vida” mesmo que estes não venham a ser aprovados, implica em dispor do tempo da 

comissão e dos deputados para discutir sobre essa questão, e assim você barra uma 

pauta que busca a legalização do aborto: não atacando essa ideia, mas simplesmente 

deixando de discuti-la, ou seja, fechando os olhos para um problema de saúde pública. 

d. Proposições contrárias à ideologia de gênero 

Dos 102 proposições mapeadas, quatro são contrárias aos direitos das mulheres, o 

que dá um percentual de 3, 92% do total. Essas proposições são o PDC 214/2015, o qual 

conta com 48 autores dos quais 14 se encontram na FPE; o PDC 122/2014, também de 

autoria coletiva, que conta com a assinatura de 67 deputados, dos quais oito fazem parte 

da FPE; e, por fim, o PL 3235/2015. Todas as três proposições tratam do mesmo 

assunto e têm o mesmo objetivo, por isso coloco a ementa de apenas um deles aqui: 

“Susta a Portaria nº 916, de 9 de setembro de 2015, do Ministério da Educação, que 

"Institui Comitê de Gênero, de caráter consultivo, no âmbito do Ministério da 

Educação."”. 

Essas proposições ferem diretamente os direitos das travestis, das transexuais, dos 

(as) homossexuais e das mulheres, já que buscam ir contra a ideia de gênero como uma 

construção social. Na justificativa dessas proposições há duas questões importantes: a 

primeira delas é que a instituição desse comitê foi dado em contradição com aquilo que 

havia sido discutido no Congresso Nacional, passando por cima das decisões desta 

Instituição.  

A segunda diz respeito a uma preocupação que se tem com a “ideologia de gênero”, 

que, segundo esses parlamentares, tem como objetivo último vir a acabar com a família. 

Essas proposições poderiam ter sido incluídas em outras categorias: elas ferem direitos 

da população LGBT, elas buscam defender “a família”, mas tem um principal ponto no 
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combate à “ideologia de gênero” que deixa esses parlamentares desconfortáveis quanto 

às suas convicções morais religiosas. 

A bíblia, deixa claro que a entidade familiar serve para que possa haver reprodução, 

por isso há o homem e a mulher, e a mulher é colocada de uma forma submissa ao 

homem, devendo  este respeito e fidelidade. Não há debate sobre isso: homens são 

homens e mulheres são mulheres, o seu órgão genital define o sexo com o qual você 

nasceu e deve se identificar. A ideologia de gênero, segundo eles, fere essa crença no 

momento em que diz que tudo na nossa sociedade é uma construção, inclusive os 

comportamentos femininos e masculinos.  

Acredito que a aversão à “ideologia de gênero” possa se ver bem em um dos 

parágrafos da justificativa do Projeto de Lei 3235/2015 a seguir exposto: “O que se 

pretende é insertar no Estatuto da Criança e do Adolescente um dispositivo que 

criminalize todo intento de disseminar, fomentar, induzir ou incutir a deletéria ideologia 

de gênero pela veiculação de termos e expressões como “orientação sexual”, 

“identidade de gênero”, “discriminação de gênero”, “questões de gênero” e seus 

sinônimos, em documentos e materiais didático-pedagógicos, bem como em atos 

normativos oficiais, em diretrizes, planos e programas governamentais.” 

A crença moral desses parlamentares fica ameaçada em sua superioridade no 

momento em que se abre uma discussão que tira as mulheres de um lugar predestinado 

pela bíblia, e começa uma discussão de ideologia de gênero que desconstrói o modo 

como uma mulher tem que ser. A ideia então de que um homem possa se ver como uma 

mulher ou uma mulher como um homem é absurda, já que os órgãos sexuais foram 

feitos para reprodução e delimitam nesse sentido como as pessoas possam se ver. É 

nesse sentido que eles afirmam que essa ideologia veio com o intuito de acabar com a 

família. E foi por isso também que escolhi separar essas proposições nesta sessão: a 

origem da discussão de gênero busca destruir a identidade construída socialmente das 

mulheres, e isso gera uma serie de novas discussões, as quais acredito que comtemplam, 

sobretudo, a população LGBT.  

Mas se essas ideias frustram os parlamentares em suas crenças, isso não um 

problema político, o que já deveria estar claro por parte do Estado. As questões 

privadas, a não ser que tratem de agressões contra algum membro da família, não devem 

ser trazidas para dentro do parlamento. Não só barrar uma discussão, a intenção desses 
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parlamentares é introduzir a sua moral e os seus valores em um espaço dito privado, 

regular essas pessoas em suas questões mais intimas. Fica-se durante muito tempo 

discutindo no parlamento uma questão que não é política, é puramente moral e religiosa, 

essa discussão acontece em um espaço público, feriando assim mais e mais o nosso tão 

frágil Estado Laico. 

e. Proposições que legislam em causa própria da igreja, inserindo-a 

em e ocupando espaços secularizados da sociedade. 

Das 102 proposições encontradas, 34 fazem parte dessa sessão, o que dá 33, 33% do 

total, fazendo desta a nossa categoria campeã. Como são muitas proposições busquei 

separá-las dentro desta sessão em três assuntos, sobre ao quais tentarei brevemente tecer 

alguns comentários e mostrar alguns mecanismos de ação.                                                 

1. Proposições que atingem a laicidade do Estado 

 PL 4909/2012 - Institui o Conselho Nacional de Ministros de Confissão 

Religiosa. 

*Observa-se aqui a intenção de que o Estado crie um órgão que auxilie na 

organização e identificação de um grupo religioso. Entretanto, essa não é uma 

questão política a ser resolvida, é uma questão religiosa, que pode e deve ser 

resolvida pela organização dos próprios interessados. O Estado não deve intervir 

por ser uma instituição secularizada. 

 PL 2865/2008 - Dispõe sobre a obrigatoriedade de manutenção de exemplares 

da Bíblia Sagrada nos acervos das bibliotecas públicas. 

 PL 5443/2005 - Acrescenta parágrafo segundo ao art. 442 da Consolidação das 

Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, 

para dispor sobre a não existência de vínculo empregatício entre Confissão 

Religiosa, seja ela Igreja ou Instituição, Ordem ou Congregação, e seus 

Ministros, Pastores, Presbíteros, Bispos, Freiras, Padres, Evangelistas, Diáconos, 

Anciãos ou Sacerdotes.  

*Esse PL me parece inclusive que ajudaria na secularização do país, entretanto 

fere a laicidade do Estado quando faz este legislar sobre a igreja. 

 PL 3938/2004 - Altera dispositivos do Código Penal, e dá outras providências. 

Explicação: Agrava a pena para crimes cometidos contra o patrimônio de 
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organização religiosa (igrejas) e contra pessoas que participam de culto 

religioso; altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 1940.  

*A lei já prevê punição para esse tipo de ação, o autor deseja que as 

organizações religiosas tenham uma lei punitiva divergente da lei de patrimônio 

dos particulares (para as igrejas aliás, e não para todos os centros religiosos), o 

que seria o mesmo que ignorar a laicidade do país para poder dar para algumas 

poucas religiões uma lei que agisse em desconformidade com o que já está 

previsto. A base dessa mudança seria a de que a igreja é uma instituição 

diferenciada das outras, o que não é verdade graças ao nosso frágil, porém vivo, 

Estado Laico. 

 PL 1089/2015 - Assegura o livre exercício da liberdade religiosa, de expressão e 

de consciência.  

*Este PL busca permitir que agressões verbais não venham a ter consequências 

punitivas, já que essas agressões podem ser fruto de suas crenças religiosas, as 

quais devem ser respeitadas acima de tudo. Na prática, este PL permitiria que 

minorias fossem agredidas fisicamente sem consequências punitivas, um 

retrocesso para os direitos LGBT. 

 PEC 99/2011 - Acrescenta ao art. 103, da Constituição Federal, o inciso X, que 

dispõe sobre a capacidade postulatória das Associações Religiosas para propor 

ação de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade de leis 

ou atos normativos, perante a Constituição Federal.  

*Essa PEC busca que as Associações Religiosas tenham poder último sobre o 

processo legislativo do país, o que claramente fere o Estado Laico.  

 PL 7561/2014 - Proíbe o implante em seres humanos de identificação em forma 

de chips e outros dispositivos eletrônicos. 

*Esse PL é interessante, pois é o único que em sua justificativa cita a bíblia, 

deixando explicita a sua preocupação com o apocalipse, e por isso deseja 

proibição a identificação humana em forma de chips.  
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 PL 1791/2011 - Declara o "Encontro para a Consciência Cristã", realizado na 

cidade de Campina Grande, Estado da Paraíba, Patrimônio Cultural Imaterial do 

Brasil. 

 PL 2806/2008 - Acrescenta parágrafo único ao art. 10 da Lei nº 6.923, de 29 de 

junho de 1981, assegurando unicidade aos diversos segmentos da religião 

protestante para os efeitos de proporcionalidade na quantidade de capelães de 

cada confissão religiosa.  

*Não cabe ao Estado decidir sobre isso. 

 PL 5675/2001 - Acrescenta parágrafo único ao art. 10, da Lei nº 6.923/81, 

assegurando unicidade aos diversos segmentos da religião protestante para os 

efeitos de proporcionalidade na quantidade de Capelães de cada confissão 

religiosa. 

 PL 1411/2011 - Acrescenta parágrafo ao art. 20 da Lei nº 7.716, de 5 de janeiro 

de 1989. Explicação: Descaracteriza crime a recusa, em templos religiosos, de 

aceitar ou efetuar cerimônias ou pessoas em desacordo com suas crenças e 

liturgias. 

*O PL na prática acaba com a laicidade por afetar a neutralidade que a laicidade 

impõe pra o Estado, pois fica permitido que pessoas sofram, em templos 

religiosos, processos que sejam contrários às suas crenças sem que isso traga 

nenhum prejuízo de crime àquele que está realizando esses processos. Vejo que 

essa medida possa beneficiar religiões que praticam constantemente 

“exorcismos” e tiram das pessoas demônios que para outras religiões são 

entidades. 

2. Proposições que buscam penetrar em espaços laicos do Estado ou 

obter deste algum privilégio. 

 PL 6226/2005 - Dá nova redação ao inciso VI, do art. 46 da Lei nº 9.610, de 19 

de fevereiro de 1998, sobre direitos autorais. Explicação: Estabelecendo que 

não há ofensa ao direito autoral a execução musical e a representação teatral em 

evento social, clube, escola, igreja, instituição beneficente e sem fins lucrativos. 
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 PL 1290/2011 - Dá nova redação ao inciso VI do art. 46, e cria parágrafo único 

ao art. 109 da Lei nº 9.610 de 19 de fevereiro de 1998, que altera, atualiza e 

consolida a legislação sobre direitos autorais. Explicação: Estabelece que não 

constitui ofensa aos direitos autorais a execução musical ao vivo ou por meio 

eletrônico no recesso familiar, nas escolas e nos templos religiosos. 

 PL 6247/2013 - Acrescenta o § 8º ao art. 68 da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro 

de 1998, a fim de vedar a cobrança de direitos autorais sobre a execução pública 

de composições musicais ou lítero-musicais, ou a utilização de fonogramas em 

eventos restritos a parentes e amigos, realizados em local interditado ao público 

em geral, e de natureza religiosa ou cultural sem a cobrança de ingresso. 

*Acho curioso que esses três primeiros Projetos de Lei incluam a Igreja ou a 

natureza religiosa em suas ementas de forma disfarçada, como se ela fosse 

apenas mais uma das instituições a serem atingido pelo projeto, sendo que a 

isenção de direito autoral tem um impacto financeiro direto sobre as instituições, 

o qual me parece que é o que as igrejas têm maior interesse nesse caso. 

 PL 2873/2015 - Dispõe sobre a prestação de assistência religiosa e espiritual por 

meio de capelania nos estabelecimentos que menciona e dá outras providencias. 

 PL 4345/2008 - Dispõe sobre a ASSISTÊNCIA RELIGIOSA HOSPITALAR, 

assim entendida a prestação de assistência religiosa no âmbito das instituições de 

saúde, das redes públicas e privadas. Explicação: Cria um Conselho de 

Assistência Religiosa Hospitalar em cada Estado e Município. Estabelece que lei 

especial criará o Serviço de Capelania Hospitalar. Revoga a Lei nº 9.982, de 

2000. Projeto denominado: "Lei do Bom Samaritano". 

*Os últimos 2 PLs estabelecem o Serviço de Capelania, que busca penetrar nos 

hospitais como um amparo espiritual, mas que na prática fere a laicidade do 

Estado por 2 motivos. Primeiro por que busca trazer de volta a religião para um 

espaço que, no Brasil, está secularizado desde a implantação da República. 

Segundo pelo PL 2873/2015 não incluir todas as religiões em seu entendimento 

de capelania. Segundo este, a capelania se daria por: aconselhamento, orientação 

aos assistidos, cultos e orações, ministrar a Santa Comunhão e ministrar a 

palavra, ou seja, é um formato de assistência que na prática inclui as igrejas 

evangélicas e católicas e exclui as que não contam com esse formato. Dessa 

forma, fere-se a laicidade do Estado no sentido de que acaba com a neutralidade 

que ele deve ter para com todas as religiões.  
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 PL 1730/1999 - Modifica o art. 1º da Lei nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, 

que dispõe sobre o serviço voluntário. Explicação: Inclui como serviço 

voluntário, a prestação de serviço de caráter religioso. 

 PL 58/2011 - Dispõe sobre o reconhecimento da arte evangélica como cultura no 

Brasil e dá outras Providências. Explicação: Vigília, marchas proféticas, 

música, livro, dança, artes plásticas, evento. 

 PL 6314/2005 - Acrescenta inciso ao art. 142 da Lei nº 2.848, de 7 de dezembro 

de 1940 - Código Penal. Explicação: Excluindo o crime de injúria e difamação 

quando for a opinião de professor ou ministro religioso.  

 PL 2389/2003 - Dá redação ao "caput" do artigo 53, da Lei n° 10.406, de 

10.01.2002, que institui o Código Civil. Explicação: Constitui as associações 

pela união de pessoas que se organizem para fins não econômicos ou religiosos e 

ordens pias; estabelece que as associações religiosas não estão sujeitas a 

disciplina do Código Civil e que não há, entre os associados, direitos e 

obrigações recíprocos. 

 PL 1904/2003 - Excetua as igrejas da aplicação dos arts. 53 a 61 do Código 

Civil, Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Explicação: Exclui as igrejas 

das normas relativas às associações. 

 PL 2802/2008 - Excetua as igrejas da aplicação dos arts. 53 a 61 do Código 

Civil, Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Explicação: Exclui as igrejas das 

normas relativas às associações. 

*Esses 3 últimos PLs apresentados merecem atenção, pois estão solicitando que 

um privilégio os seja concedido. As igrejas desejam ser reconhecidas como 

associações por conta do Recurso Extraordinário n 31.179/DF, que em sua 

ementa dia que “Compete exclusivamente à Autoridade Eclesiástica decidir a 

questão sobre as normas da confissão religiosa, que devem ser respeitadas por 

uma associação constituída para o culto”. Uma vez reconhecidas como 

associações, essas igrejas desejam não responder como uma perante à lei, o que 

nos leva a uma contradição: querem ser juridicamente uma associação para se 

encaixarem Recurso Extraordinário apresentado, mas não desejam responder 

como associações perante à lei, mobilizando-se assim para que se abra uma 

exceção para estas, ou seja, deseja ser reconhecidas como associações somente 

perante o Recurso. Não só pedem isenção da lei, mas o próprio recurso foi 

pensado dentro da lógica de o que era uma associação legalmente, de forma que 

não faz sentido isentar a igreja de dos arts. 53 a 61 do Código Civil.  
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 PL 2389/2003 – Dá redação ao "caput" do artigo 53, da Lei n° 10.406, de 

10.01.2002, que institui o Código Civil. Explicação: Constitui as associações 

pela união de pessoas que se organizem para fins não econômicos ou religiosos e 

ordens pias; estabelece que as associações religiosas não estão sujeitas a 

disciplina do Código Civil e que não há, entre os associados, direitos e 

obrigações recíprocos. 

 PL 2029/2003 – Altera o texto da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 

2002. Explicação: Equipara as instituições religiosas, ordens pias e afins às 

associações sem fins econômicos. 

 PL 3400/2015 - Altera o § 1º do art. 44 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 

2002 - Código Civil -, para vedar a interferência do poder público na realização 

de cultos ou cerimônias religiosas. 

 PL 2756/2011 - Assegura aos clérigos o exercício dos atos litúrgicos em estrita 

conformidade com os respectivos ordenamentos religiosos.  

 

*Este é um PL de autoria conjunta de 41 deputados, contando com a assinatura 

de 16 parlamentares da FPE. 

 

 PL 5618/2013 - Assegura aos clérigos o exercício dos atos litúrgicos em estrita 

conformidade com os respectivos ordenamentos religiosos. 

 

*Mais uma vez aqui vemos a igreja tentando ficar isenta das leis. Esses cinco 

últimos PLs apresentados estão propondo a mesma coisa: que o Estado não 

intervenha nas ações internas da igreja. Mas nesse caso, se esses projetos 

viessem a virar lei, a igreja nunca mais teria que responder à nenhuma lei 

existente do Brasil, os clérigos teriam que responder apenas aos ordenamentos 

religiosos. Acredito que isso não seja possível, já que é considerada formalmente 

uma associação, e socialmente uma Instituição, que pode e deve ter as suas 

regras, como todas instituições existentes no Brasil, mas que tem que responder, 

antes mesmo de suas leis internas, às leis que regem todo o Brasil. 

 

3. Proposições que buscam no estado laico o tratamento igual para 

todas as religiões, ou seja, neutralidade. 

 PL 2024/2007 - Acresce o art. 20-A à Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, e 

revoga o art. 208 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código 

Penal. Explicação: Revoga artigo do Código Penal, que tipifica o crime de 

escarnecer de alguém por motivo de religião, impedir ou perturbar cerimônia 
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religiosa e vilipendiar objeto de culto religioso, transferindo-o para a Lei Anti-

Racismo. 

*Acredito que este PL tem como objetivo a tolerância religiosa, e que o Estado 

em seu papel de neutralidade diante da religião, deve assegurar a todos o direito 

de praticarem a sua religião em paz e sem medo de sofrer discriminação racial. 

O que me faz pensar que esse PL busca pela neutralidade do Estado é a sua 

justificativa, que tenta abraçar todas as religiões  

 PL 1651/2003 - Dá redação ao "caput" do artigo 53, da Lei n° 10.406, de 

10.01.2002, que institui o Código Civil. Explicação: Constituindo-se as 

associações pela união de pessoas que se organizem para fins não econômicos 

ou religiosos, ordens pias, e afins.  

*Este PL difere dos PLs 2389/2003, 1904/2003 e 2808/2008, pois busca apenas 

caracterizar as Igrejas como associações, acredito que muito por conta do 

Recurso Extraordinário 31179/DF. Aqui a meu ver não se fere a laicidade do 

Estado, busca-se apenas arrumar uma brecha que se identificou em uma redação. 

 PL 1621/2011 - Dispõe que, no exercício de suas atividades sacerdotais, os 

clérigos não estão obrigados a práticas e atos litúrgicos, que contrariem as suas 

convicções e doutrinas religiosas. 

 PL 5205/2009 - Altera a Lei nº 6.923, de 29 de junho de 1981, que dispõe sobre 

o Serviço de Assistência Religiosa. Explicação: Estabelece que nos concursos 

de ingresso no cargo de Capelão Militar, deverá ser mantida a devida 

proporcionalidade entre as diversas religiões existentes no País. 

 PL 3439/2015 - Altera a Lei nº 9.982, de 14 de julho de 2000, que "dispõe sobre 

a prestação de assistência religiosa nas entidades hospitalares públicas e 

privadas, bem como nos estabelecimentos prisionais civis e militares". 

*A intenção desse PL está um pouco disfarçado, mas se buscarmos ler a sua 

justificativa veremos que ele busca permitir à qualquer tipo de líder religioso 

que entre nos presídios com sua devida vestimenta religiosa. Isso porque muitas 

vezes não se consegue entrar nas prisões por conta das determinações que se 

fazem com os visitantes sobre seu vestuário para visita. A roupa desses clérigos 

teria de ser sempre a aceita, segundo o projeto, pois essa falta de aceitação 

estava fazendo com que o direito dos presidiários de obterem assistência 

espiritual nos dias visita não estava sendo cumprido. 

 PL 2768/2011 - Inclui o § 1º-A ao art. 44 do Código Civil de 2002 para outorgar 

às organizações religiosas o direito de proteção ao registro do nome designativo. 
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f. Proposições que introduzem símbolos religiosos em espaços 

públicos.                                                                                                           

 Das 10 2 proposições mapeadas, quatro se referem à introdução de símbolos 

religiosos em espaços públicos, o que corresponde a 3, 92% do total. Dessas quatro, três 

tratam da introdução desse símbolo no dinheiro. Aparecerá entre essas proposições um 

Projeto de Resolução da Câmara (PRC) que se refere apenas a projetos que visam 

modificar o regimento interno da Câmara dos Deputados (RICD). Seguem essas 

proposições: 

 PL 5674/1990 – DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DA INSCRIÇÃO 

DA FRASE 'DEUS SEJA LOUVADO' NO PAPEL-MOEDA E NA MOEDA 

METALICA. 

 PL 4724/2012 – Estabelece que nas cédulas de dinheiro circulante, fabricado 

pela Casa da Moeda, constará a frase: -"Deus seja louvado". 

 PL 4736/2012 – Dispõe sobre a obrigatoriedade de inclusão, nas cédulas 

brasileiras, da frase: "Deus seja louvado". 

 PRC 113/2008 – Altera a redação do art. 50 do Regimento Interno da Câmara 

dos Deputados. Explicação: Estabelece que o Presidente abrirá a sessão, 

proferindo as seguintes palavras: "Sob a proteção de Deus e em nome do povo 

brasileiro iniciamos nossos trabalhos". 

 Acho significativo que tenhamos proposições dessa natureza, pois elas 

expressam a necessidade de ter o nome de Deus no dinheiro, evidenciando aqui como a 

laicidade do nosso país é frágil. Se há alguma coisa que tem que ser usada por todos 

neste país, essa coisa é o dinheiro, e este não vem em formato laico. A frase “Deus seja 

louvado” já vem inserida em todas as cédulas, apenas não aparece nas moedas metálicas 

ainda. Não posso deixar de pensar no impacto que isso tem para as igrejas que pedem 

muito dinheiro para seus fiéis, que enxergam na prosperidade da pessoa apenas o 

retorno do dinheiro que ela dá para a igreja. Nesse sentido, acho muito significativo que 

a frase exista em todas as cédulas. 

 A outra proposição é o único PRC encontrado entre todas as 102 proposições. 

De fato muitos presidentes que passaram pela Câmara proferiam essa frase, o que já é 

um desrespeito à laicidade do Estado, pois pede pela proteção divina em um espaço que 

já ficou acordado que seria comandado por seres humanos. Exigir então que todos (as) 
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os (as) presidentes (as) façam isso é um desrespeito ao laicismo de nosso Estado em 

dois sentidos: tanto por que propõe a intromissão da religião em um espaço público 

como por que acaba com a neutralidade que o Estado laico se propõe a trazer, porque 

ele escolhe um Deus para pedir proteção. Se buscasse realmente contar com a 

neutralidade, obrigaria o presidente à pedir proteção à todos os deuses de todas as 

religiões existentes no Brasil.  

g. Proposições que pedem por isenção ou diminuição de impostos para 

as igrejas. 

 Das 102 proposições encontradas, 12 requerem em sua ementa que haja uma 

isenção ou diminuição de impostos para as igrejas, ou seja, um percentual de 11,76% do 

total das proposições. Seguem essas proposições. 

 PL 3045/2011 – Concede isenção da contribuição de seguridade social às 

entidades religiosas, relativamente às remunerações para, devidas ou creditadas, 

em virtude de obras de construção de templos ou da sede social.  

 PLP 65/2011 – Regula, com fundamento no art. 146, inciso II, da Constituição 

Federal, a limitação constitucional ao poder de tributar os templos de qualquer 

culto. Explicação: Estabelece os requisitos necessários para que uma 

organização religiosa possa usufruir da imunidade tributária. 

 PL 2719/2003 – Acresce dispositivo ao art. 12 da Lei nº 9.250, de 26 de 

dezembro de 1995, altera a legislação do imposto de renda das pessoas físicas e 

dá outras providências. Explicação: Estabelece a dedução de imposto de renda 

de quantias doadas às instituições religiosas. 

 PL 2720/2003 – Altera o inciso III ao § 2º do art. 13 da Lei nº 9.249, de 26 de 

dezembro de 1995, que altera a legislação do imposto de renda das pessoas 

jurídicas, bem como da contribuição social sobre lucro líquido e dá outras 

providências, e acresce dispositivo ao art. 55, Lei nº 4.506 de 30 de novembro de 

1964, que dispõe sobre o imposto que recai sobre as rendas e proventos de 

qualquer natureza. Explicação: Estabelecendo a dedução da CSLL das doações 

destinadas às instituições religiosas, equiparando-as às despesas operacionais. 

 PL 4270/2004 – Altera a redação do § 13 do art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de 

julho de 1991, para excluir da incidência da contribuição previdenciária os 

valores despendidos pelas entidades religiosas na prestação de serviços 



80 
 

religiosos.Explicação: Desonera as entidades religiosas da contribuição 

previdenciária incidente na prestação de serviços que oferecem a seus fiéis. 

Altera a Lei nº 10.170, de 2001. 

 PL 1550/2007 – Altera a Lei nº 9.610, de 1998, isentando do pagamento de 

direitos autorais as apresentações teatrais e musicais beneficentes e as 

organizadas por igrejas. 

 PL 3991/2008 – Altera a Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, para acrescentar § 

7º ao art. 55, a fim de conceder aos templos religiosos a isenção das 

contribuições destinadas à seguridade social. 

 PL 1111/2015 – Acrescenta o § 9º ao art. 68 da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro 

de 1998, a qual altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e 

dá outras providências. Explicação: Isenta as organizações religiosas do 

recolhimento de taxa de direito autoral pela execução de música em eventos 

religiosos. 

 PL 5204/2009 – Altera a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1.998, e dá outras 

providências. Explicação: Isenta do pagamento dos direitos autorais os cultos 

religiosos. 

 PL 5406/2009 – Altera a Lei nº 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, que "Dispõe 

sobre a isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, na aquisição 

de automóveis para utilização no transporte autônomo de passageiros, bem como 

por pessoas portadoras de deficiência física", para incluir as igrejas na isenção. 

 PL 860/2007 – Altera a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, e dá outras 

providências. Explicação: Isenta as igrejas e templos de qualquer culto do 

pagamento de direitos autorais; estabelece critérios para a cobrança dos serviços 

de sonorização ambiental em local privado de frequência pública. 

 PL 436/ 2011 - Concede isenção tributária a templos, cultos, demais instituições 

religiosas e entidades vinculadas. 

 Acredito que não seja necessário aqui comentar todas as proposições, pois vejo 

em todas a intenção muito clara que seria a de não ser taxado economicamente, ou seja, 

um privilégio em relação as demais associações sociais, sendo que a igreja é uma 

Instituição e, tanto quanto todas as outras, deve pagar impostos. Acho interessante que a 

igreja é colocada na proposição de forma “disfarçada”, como se fosse só mais um 

espaço aonde está sendo sugerido que se isente de impostos, como ocorre no PL 
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1550/2007. Acredito que esse seja um mecanismo utilizado para fazer passar a 

proposição, como se ela fosse apenas um entre outros, sendo que, na verdade, é a 

intensão principal do autor da proposição. 

  A igreja arrecada dinheiro, muitas vezes muito dinheiro, e deixar de pagar os 

devidos impostos é injusto para com todas as outras instituições que o fazem. Além 

disso, se repete aqui o que já havíamos visto: a igreja buscando força legal para seguir 

apenas as suas próprias leis e ficar isenta daquelas que incidem sobre todo o Brasil, não 

entendendo que, em um Estado laico, antes de estar submetido às suas próprias leis 

divinas, deve-se estar submetido às leis do seu país, e é por isso que as primeiras devem 

em estar em conformidade, ou pelo menos não devem estar em contradição, com as 

segundas. 

h. Proposições que propõe a instalação de dias oficiais religiosos. 

 Das 102 proposições mapeadas, oito propõem que se instalem dias oficiais 

religiosos, o que dá 7,84% do total. Essas proposições seguem a seguir: 

 PL 4292/2001 – Institui o dia da Confissão Religiosa. Explicação: A ser 

comemorado dia 12 de outubro. 

 PL 3541/2008 – "Institui o "Dia Nacional do Evangélico" no dia 30 de 

novembro de cada ano." 

 PL 2986/2011 – Institui o Dia Nacional da Oração, Adoração e Celebração a 

Deus. 

 PL 2766/2011 – Institui a Semana Evangélica em todo território nacional. 

 PL 907/2015 – Institui o Dia Nacional de Adoração a Deus. 

 PL 3359/2012 – Dá nova redação ao art. 1º da Lei nº 662, de 6 de abril de 1949, 

que "declara feriados nacionais os dias 1º de janeiro, 1º de maio, 7 de setembro, 

15 de novembro e 25 de dezembro", para incluir o feriado Dia de Adoração a 

Deus. 

 PL 3853/2012 – Institui o dia 03 de março como o "Dia Nacional da Igreja O 

Brasil Para Cristo"  

 PL 4811/2012 - Institui o dia 3 de março como o "Dia Nacional da Igreja O 

Brasil Para Cristo".  
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 Acredito que essas proposições são significativas, uma vez que ignoram 

completamente a existência de um Estado laico no nosso país. Para chegar a propor uma 

proposição desse tipo é por que se pressupõe que há a predominância instituída de uma 

determinada religião. Tal vez socialmente realmente haja, pois o último PL apresentado 

foi transformado em norma jurídica.  

 Apesar de as proposições que designam dias e nomes de rua terem uma 

tendência maior a serem aprovadas em nosso parlamento e não terem uma repercussão 

prática tão forte, elas tem sociologicamente muita relevância, pois demonstram que o a 

instituição de um Estado laico não é suficiente para acabar com a predominância de 

algumas religiões em espaços secularizados políticos, que, por terem predominância 

numérica, buscam também predominância política no parlamento.   

i. Proposições que introduzem o ensino religioso nas escolas. 

 Das 102 proposições apresentadas, quatro tentam introduzir uma matéria de 

ensino religioso no país, ou seja, um percentual de 3, 92% sobre todas as proposições. 

As proposições seguem a seguir: 

 PL 7180/2014 – Inclui entre os princípios do ensino o respeito às convicções do 

aluno, de seus pais ou responsáveis, dando precedência aos valores de ordem 

familiar sobre a educação escolar nos aspectos relacionados à educação moral, 

sexual e religiosa. Adapta a legislação à Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), de 22 de novembro de 1969, 

ratificada pelo Governo Brasileiro. 

 PL 3044/2015 – Dispõe sobre a possibilidade de escolha pelo conselho de pais e 

de mestres de cada instituição educacional sobre o conteúdo a ser ministrado na 

disciplina de ensino religioso na rede educacional 

 PL 8099/2014 – Ficam inseridos na grade curricular das Redes Pública e Privada 

de Ensino, conteúdos sobre Criacionismo.  

 PL 1021/2011 - Institui o Programa Nacional "Papai do Céu na Escola". 

 Nessas proposições fica claro como se está regredindo no sentido de trazer de 

volta para esfera pública (no caso, as escolas públicas) o que a própria Republica já 

havia institucionalizado que ficaria a cargo do Estado, e que, portanto, se tornaria um 

espaço secularizado, no qual as crenças religiosas não seriam bem vindas.  



83 
 

 No caso do PL 8099/2014 a situação piora, pois é proposto o ensino do conteúdo 

Criacionista, que faz com que a verdade do ensino religioso se torne predominante sobre 

a interpretação científica da biologia. Na prática, essa troca nas escolas barraria uma 

discussão, a do progresso da ciência, e, assim, formaria indivíduos cristãos que não 

estariam dispostos a discutir verdades que já estão instituídas na Bíblia, afetando assim 

a nossa democracia no crescimento da sua pluralidade. 
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Conclusões 

 Comecei o presente trabalho com a seguinte pergunta de pesquisa: “Qual a 

atuação da FPE em relação a temáticas conservadoras, como o aborto, os direitos 

LGBTs e a ‘ideologia de gênero’? ” E a minha hipótese era a de que seria suficiente me 

limitar a verificar a atuação desses parlamentares na CSSF, CDHM e CCJC, pois são as 

comissões nas quais os projetos referentes a esses assuntos tramitam. Posso dizer que 

essa hipótese de que a maior parte da atuação legislativa desses (as) parlamentares seria 

nessas comissões não se confirmou. Ao realizar o estudo explanatório  das proposições 

de autoria desses parlamentares acerca das temáticas selecionadas acabei encontrando 

assuntos que não esperava, como a produção legislativa que buscava fazer com que a 

igreja legislasse em causa própria, a busca por diminuir ou isentar a igreja de impostos, 

uma produção legislativa voltada para celebrar dias religiosos, a busca por implantar um 

ensino religioso nas escolas e mesmo o interesse de ver símbolos religiosos aparecerem 

principalmente no dinheiro (papel-moeda), para além de outros espaços públicos. 

 Sendo assim, adaptei o olhar da pesquisa para que fossem capturadas todas essas 

questões, uma vez que o estudo exploratório me permite essa maior abrangência, 

buscando então entender qual foi a atuação legislativa dos parlamentares que 

compuseram a FPE na 54º legislatura no âmbito religioso. Ao longo do estudo também 

a hipótese de que a CSSF, CDHM e CCJC seriam as comissões mais procuradas por 

esses (as) parlamentares foi frustrada. Apesar de essas comissões serem realmente 

importantes para a atuação dessa frente, acredito que um dos maiores achados deste 

trabalho foi verificar que a comissão mais procurada por esses (as) parlamentares é, na 

verdade, a CCTCI. 

 Verifiquei também que o interesse dessas (as) parlamentares nessa comissão 

deriva da intenção de ter em suas mãos relatorias que digam respeito à permissão da 

concessão de televisão e rádio, o que fica claro ao identificar que, das 288 relatorias 

encontradas, 250 eram sobre a permissão da concessão de televisão e rádio. Essa 

informação é muito relevante uma vez que estudos anteriores, como o de Mariano 

(2011) aqui apresentado, entendem que a mídia televisiva passou a ser procurada e 

intensamente ocupada pelos pentecostais a partir de 1980. Também os estudos de 

Monteiro (2006) e Machado (2012) e Carvalho (1997) mostram como os espaços 

midiáticos, televisivos e radiofônicos, se tornaram essências para a manutenção e 
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existência da IURD enquanto religião. Esse dado dá uma resposta a esses estudos, e não 

só os confirma como também incrementa ao fazer perceber que essa ocupação da mídia 

é constante e está bem articulada dentro da Câmara dos Deputados para sua 

continuidade.   

 Quanto ao grupo de parlamentares em si, pode-se dizer que São Paulo e do Rio 

de Janeiro são os estados que mais elegeram parlamentares para essa frente na 54º 

legislatura, o que já era de se esperar tendo em vista que possuem uma maior população 

entre os outros estados da federação do Brasil, ou seja, realmente possuem um maior 

número de cadeiras na Câmara dos Deputados, uma vez que esta é a casa proporcional e 

esses são distritos de alta magnitude. O partido que mais elegeu parlamentares 

participantes dessa frente foi o Partido Social Cristão (PSC) e o Partido da República 

(PR). As profissões as quais eles se identificam são as mais diversas possíveis. As três 

que mais apareceram foram a de empresário, professor e radialista, mostrando como 

inserção de atores da mídia religiosa é grande, condizendo, mais uma vez, com a 

literatura revisada neste trabalho. Acredito que desse capítulo o achado mais 

interessante seja a imagem que esses (as) parlamentares passam para a população. Foi 

encontrado em vários sites desses parlamentares um espaço para a religião, na maior 

parte das vezes na biografia do (a) parlamentar. Quando o parlamentar não possuía um 

site próprio, ou se nesse não constava nada religioso, muitas vezes foi possível 

identificar uma ligação com a religião do (a) parlamentar em outros sites, que acabavam 

conectando este (a) com a religião.  

 Quanto à produção legislativa desses (as) parlamentares, foi a sessão da pesquisa 

que mais me surpreendeu, pois foram encontradas proposições em categorias que não 

eram esperadas. Segundo a hipótese da pesquisa, a produção legislativa desses (as) 

parlamentares estaria voltada para assuntos mais conservadores da religião, como o 

aborto, os direitos dos LGBTs e a “ideologia de gênero”. Qual não foi a minha surpresa 

ao encontrar mais seis categorias de proposições e ver que o seu impacto na produção 

legislativa da FPE é muito grande, a saber: a igreja legislando em causa própria, 

símbolos religiosos, isenção ou diminuição de impostos, dias religiosos e ensino 

religioso nas escolas. Isso nos mostra que a atuação dessa frente é muito mais ampla do 

que supomos, a sua intenção é perpassar pelos mais diversos e importantes setores da 

sociedade, levando a religião para espaços já tidos, ao menos institucionalmente, como 

laicos, dificultando assim a nossa busca do ideal de Estado laico. 
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 Quanto a esse ideal de laicidade no Brasil, colocado no segundo capítulo deste 

trabalho, ao menos por ora, o estudo mostra que ele não se concretizou neste país, 

apesar de o seu ideal não perder força.  A intenção de propor uma laicidade que isente o 

Estado de uma religião e trate todas com equidade parece ter sido entendida de outras 

formas pelas religiões. Ao se estabelecer um Estado laico no Brasil, a predominância do 

catolicismo neste fez com que fosse criada entre as outras religiões, principalmente na 

evangélica, uma disputa para permear o Estado, como se vê no segundo capítulo deste 

trabalho, de acordo com o que Machado (2012) afirma. É possível verificar essa disputa 

por permear o Estado no último capítulo aqui presente, na análise das 102 proposições 

apresentadas pelos (as) integrantes da FPE, que tratam de temas que interessam a esses 

atores. Aliás, a própria criação de uma FPE é uma resposta à instalação de um Estado 

que privilegia a religião católica. Ou seja, a laicidade instituída no Estado do Brasil não 

se fez entender para as outras religiões, na prática, como a isenção da religião no 

Estado, tendo em vista que a predominância do catolicismo continuava a ser visto, mas 

foi entendida no sentido de que ao Estado não pertencia mais somente à igreja católica, 

de modo que estava aberta uma disputa dentro deste entre as religiões para conseguir 

mais espaço. 

 Acredito que essa é uma dificuldade central na realização da laicidade no Brasil: 

ao invés de as religiões se unirem politicamente para tirar a igreja católica do Estado 

uma vez que este foi decretado laico, elas buscaram entrar também no aparelho estatal e 

competir com a igreja católica por espaço neste. Apesar disso, considero que existe no 

Brasil a vontade de ver esse ideal colocado em prática, e um respeito por ele mesmo 

entre os (as) parlamentares. Podemos verificar esse respeito ao analisar a justificação 

das proposições que esses parlamentares escreveram, uma vez que apenas duas, das 102 

proposições, tinham em sua justificação a bíblia como base de seus argumentos. Apesar 

disso, não é difícil identificar nas entrelinhas dos projetos interesses religiosos, ainda 

que não estejam fundamentados politicamente em nenhum livro sagrado. 

 Ou seja, ao analisar as justificações das proposições é possível identificar uma 

intenção religiosa, como procurei mostrar no último capítulo deste trabalho, mas essa 

intenção não se faz explícita, o que nos mostra como o ideal da laicidade 

institucionalizada no Brasil é conhecida por esses atores. Eles demonstram, ao não 

conectar suas justificações expressamente com a bíblia, que sabem que essa não é uma 

justificação aceita, pois seria fundamentalista, mas não desistem, ao mesmo tempo, de 
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tentar impor suas convicções religiosas em seus projetos, o que se pode verificar ao 

proporem a implantação de dias religiosos, de ensino religioso nas escolas, da sustação 

dos efeitos de atos que promoveram diretos à população LGBT, ao tentar introduzir 

assuntos religiosos no parlamento, entre outros.  

 Acredito que é possível ver um lado positivo em tudo isso: apesar de ser 

perceptível a intenção desses (as) parlamentares em introduzir temas de cunho religioso, 

a maneira como isso se faz, ou seja, na maioria das vezes de forma disfarçada, nunca 

explícita, nos mostra que a institucionalização da laicidade no Estado tem um grande 

peso, e que esses (as) parlamentares entenderam essa norma, apesar de, na prática, não a 

respeitarem. Apesar disso, a clareza do desvio que representa justificar projetos 

legislativos na bíblia é um ponto positivo quanto à busca pela laicidade do Estado. 

 Dessa forma, entendo que a formação de uma FPE no Congresso Nacional fere a 

laicidade do nosso Estado e acaba por ferir, consequentemente, a nossa democracia, que 

precisa dessa laicidade para poder implantar seus valores. Os projetos apresentados por 

esses (as) parlamentares acabam por ferir direitos de outros cidadãos, como a população 

LGBT e as mulheres. Mesmo sendo eleitos por uma grande parcela da população, a sua 

atuação busca acabar com direitos individuais e termina por afetar diretamente a 

democracia. Com esse trabalho busquei ajudar a compreender, através da análise da 

atuação dessa frente na 54º legislatura, que este é sim um problema, e deve ser 

combatido na medida em que se faça valer o ideal de Estado laico. 
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&tipo=0 Visualizado em 16/06/2016 

https://books.google.com.br/books?id=ELBIBQAAQBAJ&pg=PP9&lpg=PP9&dq=gil

mar+machado+igreja&source=bl&ots=0NyX0MPMX_&sig=nfIWXbWuDeGHzDqQb

5n9UWRoN_o&hl=pt-  

BR&sa=X&ved=0ahUKEwj72ryBk_XLAhWKI5AKHTmkBZ84ChDoAQgoMAI#v=o

nepage&q=gilmar%20machado%20igreja&f=false    

http://www.camara.gov.br/internet/sitaqweb/TextoHTML.asp?etapa=3&nuSessao=099.

2.54.O&nuQuarto=8&nuOrador=1&nuInsercao=0&dtHorarioQuarto=14:21&sgFaseSes

sao=PE%20%20%20%20%20%20%20%20&Data=26/04/2012&txApelido=GILMAR

%20MACHADO&txEtapa=Com%20reda%C3%A7%C3%A3o%20final  Visualizado 

em 19/06/2016 

http://gilmarmachado.com.br/ Visualizado em 19/06/2016 

Henrique Afonso 

http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=10812

5&tipo=0 Visualizado em 16/06/2016 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Henrique_Afonso Visualizado em 19/06/2016 

  http://www.juruaonline.net/acre/henrique-afonso-promove-ato-em-favor-da-vida-e-da-

familia-em-cruzeiro-do-sul/ Visualizado em 19/06/2016 

Hidekazu Takayama 

http://oglobo.globo.com/politica/tre-apreende-material-de-garotinho-em-igreja-2996591
http://oglobo.globo.com/politica/tre-apreende-material-de-garotinho-em-igreja-2996591
http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=160036&tipo=0
http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=160036&tipo=0
http://noticias.gospelmais.com.br/pastor-igreja-universal-ministro-presidente-dilma-73541.html
http://noticias.gospelmais.com.br/pastor-igreja-universal-ministro-presidente-dilma-73541.html
http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=99850&tipo=0
http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=99850&tipo=0
http://gilmarmachado.com.br/
http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=108125&tipo=0
http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=108125&tipo=0
http://www.juruaonline.net/acre/henrique-afonso-promove-ato-em-favor-da-vida-e-da-familia-em-cruzeiro-do-sul/
http://www.juruaonline.net/acre/henrique-afonso-promove-ato-em-favor-da-vida-e-da-familia-em-cruzeiro-do-sul/
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http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=10813

4&tipo=0 Visualizado em 16/06/2016 

http://www.cristovive.inf.br/perfil.php Visualizado em 19/06/2016 

Jefferson Campos 

http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=10744

4&tipo=0 Visualizado em 16/06/2016 

http://www.jeffersoncampos.com.br/biografia-parlamentar.html Visualizado em 

19/06/2016 

João Campos  

http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=10821

0&tipo=0 

http://www.joaocampos.com.br/biografia/ Visualizado em 19/06/2016 

Jhonatan de Jesus 

http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=18921

6&tipo=0 Visualizado em 16/06/2016 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache: Visualizado em 19/06/2016 

http://www.al.rr.leg.br/portal/deputados/mecias-de-

jesus&gws_rd=cr&ei=kL4FV7noL8ubwATjhKDoAw Visualizado em 19/06/2016 

 

Jorge Tadeu Mudalen 

http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=97664

&tipo=0 Visualizado em 16/06/2016 

http://jorgetadeumudalen.com.br/biografia/ Visualizado em 19/06/2016 

Josué Bengston 

http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=108134&tipo=0
http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=108134&tipo=0
http://www.cristovive.inf.br/perfil.php
http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=107444&tipo=0
http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=107444&tipo=0
http://www.jeffersoncampos.com.br/biografia-parlamentar.html
http://www.joaocampos.com.br/biografia/
http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=189216&tipo=0
http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=189216&tipo=0
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache
http://www.al.rr.leg.br/portal/deputados/mecias-de-jesus&gws_rd=cr&ei=kL4FV7noL8ubwATjhKDoAw
http://www.al.rr.leg.br/portal/deputados/mecias-de-jesus&gws_rd=cr&ei=kL4FV7noL8ubwATjhKDoAw
http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=97664&tipo=0
http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=97664&tipo=0
http://jorgetadeumudalen.com.br/biografia/
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http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=10003

7&tipo=0 Visualizado em 16/06/2016 

Laércio Oliveira 

http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=18105

3&tipo=0 Visualizado em 16/06/2016 

http://universopolitico.com.br/pastores-evangelicos-aderem-a-campanha-de-laercio-

oliveira/ Visualizado em 19/06/2016 

Lauriete Rodrigues 

http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=18906

9&tipo=0 Visualizado em 16/06/2016 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lauriete_Rodrigues Visualizado em 19/06/2016 

Leonardo Quintão 

http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=16138

9&tipo=0 Visualizado em 16/06/2016 

http://leonardoquintao.com.br/tag/liberdade-religiosa/ Visualizado em 19/06/2016 

 http://www.cartacapital.com.br/politica/novo-lider-do-pmdb-pode-ajudar-impeachment 

Visualizado em 19/06/2016 

Liliam Sá 

http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=18913

0&tipo=0 Visualizado em 16/06/2016 

http://www.pros.org.br/liliam-sa-uma-deputada-que-defende-os-direitos-das-criancas-e-

dos-adolescentes/ Visualizado em 19/06/2016  

 http://liliamsa.blogspot.com.br/ Visualizado em 19/06/2016 

Lincoln Portela 

http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=99879

&tipo=0 Visualizado em 16/06/2016 

http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=100037&tipo=0
http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=100037&tipo=0
http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=181053&tipo=0
http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=181053&tipo=0
http://universopolitico.com.br/pastores-evangelicos-aderem-a-campanha-de-laercio-oliveira/
http://universopolitico.com.br/pastores-evangelicos-aderem-a-campanha-de-laercio-oliveira/
http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=189069&tipo=0
http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=189069&tipo=0
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lauriete_Rodrigues
http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=161389&tipo=0
http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=161389&tipo=0
http://www.cartacapital.com.br/politica/novo-lider-do-pmdb-pode-ajudar-impeachment
http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=189130&tipo=0
http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=189130&tipo=0
http://www.pros.org.br/liliam-sa-uma-deputada-que-defende-os-direitos-das-criancas-e-dos-adolescentes/
http://www.pros.org.br/liliam-sa-uma-deputada-que-defende-os-direitos-das-criancas-e-dos-adolescentes/
http://liliamsa.blogspot.com.br/
http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=99879&tipo=0
http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=99879&tipo=0
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http://www.lincolnportela.com.br/deputado Visualizado em 19/06/2016 

Lindomar Garçon 

http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=16056

1&tipo=0 Visualizado em 16/06/2016 

Lourival Mendes 

http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=18907

7&tipo=0 Visualizado em 16/06/2016 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lourival_Mendes Visualizado em 19/06/2016 

Manato 

http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=10728

4&tipo=0 Visualizado em 16/06/2016 

Marcelo Aguiar 

http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=18917

6&tipo=0 Visualizado em 16/06/2016 

http://deputadomarceloaguiar.com.br/?p=4657 Visualizado em 19/06/2016 

Márcio Marinho 

http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=17992

4&tipo=0 Visualizado em 16/06/2016 

http://deputadomarciomarinho.com.br/site/sample-page/ Visualizado em 19/06/2016 

Marco Feliciano 

http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=18917

7&tipo=0 Visualizado em 16/06/2016 

https://artistas.gospelprime.com.br/marco-feliciano/  Visualizado em 19/06/2016 

http://www.letras.com.br/#!biografia/pr-marco-feliciano Visualizado em 19/06/2016 

Marcos Rogério 

http://www.lincolnportela.com.br/deputado
http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=160561&tipo=0
http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=160561&tipo=0
http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=189077&tipo=0
http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=189077&tipo=0
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lourival_Mendes
http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=107284&tipo=0
http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=107284&tipo=0
http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=189176&tipo=0
http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=189176&tipo=0
http://deputadomarceloaguiar.com.br/?p=4657
http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=179924&tipo=0
http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=179924&tipo=0
http://deputadomarciomarinho.com.br/site/sample-page/
http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=189177&tipo=0
http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=189177&tipo=0
http://www.letras.com.br/#!biografia/pr-marco-feliciano
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http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=19354

0&tipo=0 Visualizado em 16/06/2016 

http://depmarcosrogerio.com.br/biografia/ Visualizado em 19/06/2016 

http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/conheca-marcos-rogerio-novo-relator-da-

cassacao-de-cunha Visualizado em 19/06/2016 

Mário de Oliveira 

http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=98007

&tipo=0 Visualizado em 16/06/2016 

https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rio_de_Oliveira  Visualizado em 19/06/2016 

http://pastormariodeoliveira.blogspot.com.br/ Visualizado em 19/06/2016 

Missionário José Olimpio 

http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=18917

3&tipo=0 Visualizado em 16/06/2016 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Ol%C3%ADmpio_Silveira_Moraes 

Visualizado em 19/06/2016 

Nilton Capixaba  

http://www.camara.leg.br/Internet/Deputado/dep_Detalhe.asp?id=5310458 Visualizado 

em 16/06/2016 

Neilton Mulim 

http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=16235

3&tipo=0 Visualizado em 16/06/2016 

Newton Lima 

http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=18917

8&tipo=0 Visualizado em 16/06/2016 

http://ccs2.ufpel.edu.br/wp/2015/06/02/newton-lima-neto-e-o-novo-presidente-da-

ebserh/ Visualizado em 19/06/2016 

http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=193540&tipo=0
http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=193540&tipo=0
http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/conheca-marcos-rogerio-novo-relator-da-cassacao-de-cunha
http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/conheca-marcos-rogerio-novo-relator-da-cassacao-de-cunha
http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=98007&tipo=0
http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=98007&tipo=0
http://pastormariodeoliveira.blogspot.com.br/
http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=189173&tipo=0
http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=189173&tipo=0
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Ol%C3%ADmpio_Silveira_Moraes
http://www.camara.leg.br/Internet/Deputado/dep_Detalhe.asp?id=5310458
http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=162353&tipo=0
http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=162353&tipo=0
http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=189178&tipo=0
http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=189178&tipo=0
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Onyx Lorenzoni 

http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=10851

9&tipo=0 Visualizado em 16/06/2016 

http://wp.clicrbs.com.br/fernandazaffari/2008/08/familia-e-cozinha-na-vida-de-

onyx/?topo=13,1,1,,18,13&status=encerrado Visualizado em 19/06/2016 

Otoniel Lima 

http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=18917

9&tipo=0 Visualizado em 16/06/2016 

Pastor Eurico 

http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=18910

6&tipo=0 Visualizado em 16/06/2016 

http://veja.abril.com.br/blog/radar-on-line/congresso/relator-de-emenda-que-quer-

colocar-na-constituicao-que-poder-emana-de-deus-sera-um-pastor/ Visualizado em 

19/06/2016 

Pastor Heleno 

http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=10855

3&tipo=0 Visualizado em 16/06/2016 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Heleno_Silva Visualizado em 19/06/2016 

Pastor Paulo Freire 

http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=18918

0&tipo=0 Visualizado em 16/06/2016 

http://www.adcamp.org.br/ministerio/resultado.asp?pp=S Visualizado em 19/06/2016 

Professor Sétimo 

http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=16160

4&tipo=0 Visualizado em 16/06/2016 

Roberto de Lucena 

http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=108519&tipo=0
http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=108519&tipo=0
http://wp.clicrbs.com.br/fernandazaffari/2008/08/familia-e-cozinha-na-vida-de-onyx/?topo=13,1,1,,18,13&status=encerrado
http://wp.clicrbs.com.br/fernandazaffari/2008/08/familia-e-cozinha-na-vida-de-onyx/?topo=13,1,1,,18,13&status=encerrado
http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=189179&tipo=0
http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=189179&tipo=0
http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=189106&tipo=0
http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=189106&tipo=0
http://veja.abril.com.br/blog/radar-on-line/congresso/relator-de-emenda-que-quer-colocar-na-constituicao-que-poder-emana-de-deus-sera-um-pastor/
http://veja.abril.com.br/blog/radar-on-line/congresso/relator-de-emenda-que-quer-colocar-na-constituicao-que-poder-emana-de-deus-sera-um-pastor/
http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=108553&tipo=0
http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=108553&tipo=0
https://pt.wikipedia.org/wiki/Heleno_Silva
http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=189180&tipo=0
http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=189180&tipo=0
http://www.adcamp.org.br/ministerio/resultado.asp?pp=S
http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=161604&tipo=0
http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=161604&tipo=0
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http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=18918

3&tipo=0 Visualizado em 16/06/2016 

http://robertodelucena.com.br/perfil/ Visualizado em 19/06/2016 

Romero Rodrigues 

http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=18910

1&tipo=0 Visualizado em 16/06/2016 

http://www.romerorodrigues.com.br/perfil.html Visualizado em 19/06/2016 

Ronaldo Fonseca 

http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=18906

5&tipo=0 Visualizado em 16/06/2016 

http://www.ronaldofonseca.com.br/mandato/ Visualizado em 19/06/2016 

Rui Carneiro 

http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=18910

2&tipo=0 Visualizado em 16/06/2016 

http://ruycarneiro.com.br/conheca-ruy/ Visualizado em 19/06/2016 

Sabino Castelo Branco 

http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=16244

2&tipo=0 Visualizado em 16/06/2016 

http://www.politicos.org.br/raimundo-sabino-castelo-branco-maues Visualizado em 

19/06/2016 

 https://pt.wikipedia.org/wiki/Sabino_Castelo_Branco Visualizado em 19/06/2016 

Sérgio Brito 

http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=10356

6&tipo=0 Visualizado em 16/06/2016 

Silas Câmara 

http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=189183&tipo=0
http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=189183&tipo=0
http://robertodelucena.com.br/perfil/
http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=189101&tipo=0
http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=189101&tipo=0
http://www.romerorodrigues.com.br/perfil.html
http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=189065&tipo=0
http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=189065&tipo=0
http://www.ronaldofonseca.com.br/mandato/
http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=189102&tipo=0
http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=189102&tipo=0
http://ruycarneiro.com.br/conheca-ruy/
http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=162442&tipo=0
http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=162442&tipo=0
http://www.politicos.org.br/raimundo-sabino-castelo-branco-maues%20Visualizado%20em%2019/06/2016
http://www.politicos.org.br/raimundo-sabino-castelo-branco-maues%20Visualizado%20em%2019/06/2016
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sabino_Castelo_Branco
http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=103566&tipo=0
http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=103566&tipo=0
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http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=99430

&tipo=0 Visualizado em 16/06/2016 

http://www.politicos.org.br/silas-camara Visualizado em 19/06/2016 

Sueli Vidigal 

http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=16121

8&tipo=0 Visualizado em 16/06/2016 

http://www.politicos.org.br/sueli-rangel-silva-vidigal Visualizado em 19/06/2016 

Vaz de Lima 

http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=18917

0&tipo=0 Visualizado em 16/06/2016 

http://www.vazdelima.com.br/2010/conteudo_detalhes.asp?id=5205  Visualizado em 

19/06/2016 

 http://www.al.sp.gov.br/alesp/deputado/?matricula=300327 Visualizado em 19/06/2016 

Vitor Paulo 

http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=18913

4&tipo=0 Visualizado em 16/06/2016 

http://www.jornaldebrasilia.com.br/noticias/politica/533637/entrevista-vitor-

paulodeputado-troca-de-eleitorado/ Visualizado em 19/06/2016 

http://blogdovitorpaulo.blogspot.com.br/p/meu-perfil.html Visualizado em 19/06/2016 

Walter Tosta 

http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=18909

0&tipo=0 Visualizado em 16/06/2016 

http://unipabe-unipabe.blogspot.com.br/2011/12/walter-tosta-um-testemunho-de-fe.html 

Visualizado em 19/06/2016 

Washington Reis 

http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=99430&tipo=0
http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=99430&tipo=0
http://www.politicos.org.br/silas-camara
http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=161218&tipo=0
http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=161218&tipo=0
http://www.politicos.org.br/sueli-rangel-silva-vidigal
http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=189170&tipo=0
http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=189170&tipo=0
http://www.al.sp.gov.br/alesp/deputado/?matricula=300327
http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=189134&tipo=0
http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=189134&tipo=0
http://blogdovitorpaulo.blogspot.com.br/p/meu-perfil.html
http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=189090&tipo=0
http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=189090&tipo=0
http://unipabe-unipabe.blogspot.com.br/2011/12/walter-tosta-um-testemunho-de-fe.html
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http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=18913

5&tipo=0 Visualizado em 16/06/2016 

http://www.brasil247.com/pt/247/poder/118038/Direitos-Humanos-aprova-projeto-que-

permite-igreja-proibir-presen%C3%A7a-de-gays.htm Visualizado em 19/06/2016 

Zé Vieira 

http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=18424

4&tipo=0 Visualizado em 16/06/2016 

Zequinha Marinho 

http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=10750

1&tipo=0 

http://g1.globo.com/pa/para/noticia/2015/01/vice-de-jatene-zequinha-marinho-assume-

primeiro-cargo-no-executivo.html Visualizado em 19/06/2016 

Outros sites: 

http://www.diap.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=14637:evang

elicos-crescem-no-congresso-psc-tem-mais-representantes&catid=45:agencia-

diap&Itemid=204 Visualizado 12/06/2016 

https://noticias.gospelprime.com.br/confira-a-lista-atualizada-da-bancada-evangelica-

em-brasilia/ Visualizado 12/06/2016 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9ia_Zito Visualizado em 19/06/2016 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Bruna_Furlan Visulizado em 19/06/2016 Visualizado em 

19/06/2016 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Iris_de_Araujo Visualizado em 19/06/2016 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lauriete_Rodrigues Visualizado em 19/06/2016 

http://www.aguinaldoribeiro.com.br/noticias8.html Visualizado dia 12/06/16 

 

 

http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=189135&tipo=0
http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=189135&tipo=0
http://www.brasil247.com/pt/247/poder/118038/Direitos-Humanos-aprova-projeto-que-permite-igreja-proibir-presen%C3%A7a-de-gays.htm
http://www.brasil247.com/pt/247/poder/118038/Direitos-Humanos-aprova-projeto-que-permite-igreja-proibir-presen%C3%A7a-de-gays.htm
http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=184244&tipo=0
http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=184244&tipo=0
http://g1.globo.com/pa/para/noticia/2015/01/vice-de-jatene-zequinha-marinho-assume-primeiro-cargo-no-executivo.html
http://g1.globo.com/pa/para/noticia/2015/01/vice-de-jatene-zequinha-marinho-assume-primeiro-cargo-no-executivo.html
http://www.diap.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=14637:evangelicos-crescem-no-congresso-psc-tem-mais-representantes&catid=45:agencia-diap&Itemid=204
http://www.diap.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=14637:evangelicos-crescem-no-congresso-psc-tem-mais-representantes&catid=45:agencia-diap&Itemid=204
http://www.diap.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=14637:evangelicos-crescem-no-congresso-psc-tem-mais-representantes&catid=45:agencia-diap&Itemid=204
https://noticias.gospelprime.com.br/confira-a-lista-atualizada-da-bancada-evangelica-em-brasilia/
https://noticias.gospelprime.com.br/confira-a-lista-atualizada-da-bancada-evangelica-em-brasilia/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9ia_Zito
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bruna_Furlan%20Visulizado%20em%2019/06/2016
https://pt.wikipedia.org/wiki/Iris_de_Araujo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lauriete_Rodrigues%20Visualizado%20em%2019/06/2016
http://www.aguinaldoribeiro.com.br/noticias8.html
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