
17/08/2017 Infoglobo - O Globo - 17 ago 2017 - Questão de liberdade religiosa

http://oglobodigital.oglobo.globo.com/epaper/viewer.aspx?token=1f8caf06d201004000014 1/1

Notícia anterior Próxima notícia

Questão de liberdade religiosa
Somos a favor do projeto de serviço de capelania da GM, desde que seja ecumênico

Oprojeto do serviço de capelania na Guarda Municipal do Rio tem por objetivo destinar um espaço que
traga conforto espiritual a todos os integrantes da corporação, independentemente da sua religião. Desde as
conversas iniciais, das quais participei, a preocupação é garantir de forma democrática o uso da capela. É com
esse espírito que o comando da instituição lançou o censo religioso: verificar quais as religiões dos cerca de
7.500 guardas, o que servirá para embasar a iniciativa.

Trata-se de um serviço que já existe em diversas instituições públicas, como a Polícia Militar do Rio de
Janeiro. Por isso, somos favoráveis ao censo religioso e ao projeto de serviço de capelania, desde que seja
ecumênico, ou seja, aberto a todas as religiões.

Houve, de fato, um equívoco no censo: a solicitação da identificação do guarda municipal. Isso foi
prontamente reconhecido e corrigido pela instituição. Não se pode, por uma única falha, condenar um projeto
que visa ao bemestar dos servidores.

É lamentável que um censo desenvolvido para viabilizar um projeto tão nobre e que, repito, já existe em
outras instituições públicas, seja desvirtuado e usado para fins políticos, caso do deputado Átila Nunes, pelo
simples fato de o prefeito Marcelo Crivella e a inspetora geral da Guarda Municipal, Tatiana Mendes, serem
evangélicos. Fica evidente a intenção de usar o caso como palanque eleitoral. O nobre parlamentar poderia, em
vez de querer a saída da comandante Tatiana, pedir a renúncia ou o impeachment do governador Luiz
Fernando Pezão, pela sua irresponsabilidade em relação à falta de pagamento dos servidores do Estado do Rio.

Se o objetivo da Guarda Municipal fosse impor uma determinada religião aos agentes, para que seria
realizada uma pesquisa antes da criação da capelania? Onde está o autoritarismo de que tanto se fala? A
denúncia levada ao Ministério Público está eivada de má-fé, pois como se sustenta uma acusação de
proselitismo religioso contra uma comandante que, de forma democrática, busca estabelecer um serviço que
abranja todas as crenças?

Sustenta-se, por outro lado, a laicidade da Administração Pública. Ora, o serviço de capelania não se
destina ao horário de trabalho dos guardas e tampouco confunde-se com os seus afazeres. O servidor é
também um cidadão, com seus direitos constitucionais, e, portanto, carrega consigo as suas crenças, sejam
elas quais forem, que podem ser manifestadas em ambiente propício, como proposto pela GM-Rio.

Destaco, por fim, que se por um lado o Estado é laico, por outro a Constituição Federal, no inciso VI do
artigo 5º, garante a liberdade religiosa. Portanto, qualquer fé pode ser professada, em quaisquer lugares,
desde que de forma voluntária e democrática.
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