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Capital da República, 1º de abril de 2008 A.D. 

 

Autos nº. 2006.01.1.XXXXXX-X 

Xª. Vara da Fazenda Pública do DF 

 

                MM Juiz(íza) 

 

                Cuida-se de ação popular movida pelo cidadão Xxxxx Xxxxxxx 
Xxxxxxxx contra o edital do concurso público nº. 09/2006, do Corpo de 
Bombeiros do Distrito Federal, que abriu 2 vagas para tenentes capelães. O 
autor popular entende que o Brasil é um Estado Laico e essas vagas não 
poderiam ser abertas, porque isso discrimina outras religiões e também os 
ateus. 

                Os réus contestaram, rechaçando a demanda, como consta dos autos. 

                É o brevíssimo relatório. Diz o Ministério Público. 

                A inicial é uma coleção de pseudo-argumentos e argumentos de uma 
consistência tão firme quanto um castelo de cartas. 

                A Administração Pública tem o direito de usar de sua 
discricionariedade na seleção dos serviços públicos que a interessam, salvo de 
anti-jurídicos, o que não é o caso. 

                Por exemplo, se a Administração decide servir café em suas 
repartições, e abre licitação para esse fim, os bebedores de chá ou de 
chimarrão podem se sentir preteridos o quanto quiserem, mas serão obrigados 
a se render à discricionariedade do Poder Público.  

                A Administração pode, também, cortar o café porque entende por bem 
reduzir gastos, e nesse caso os bebedores serão obrigados a fazer café por 
conta própria (ou trazer de casa), ou tomar na cantina, ou simplesmente não 
beber. Ou então os bebedores de café podem se sentir discriminados porque há 
café mas não foi comprado leite, e não dá para tomar café com leite: é black 
coffee ou nada.  

                Como sempre, parece um argumento juvenil e chinfrim os 
inconformados se dizerem “discriminados”. Infelizmente, esse é o sentido mais 
corrente da palavra. Este promotor reitera todo o teor de um artigo de sua 
autoria publicado no diário Jornal de Brasília, edição de 10.12.2007: 

Preconceito e discriminação são duas palavras 
que vêm sendo repetidas ad nauseam, de tal 
modo que perderam sua dimensão semântica e 
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funcionam como ingredientes morais inseridos 
em um contexto político superficial e 
evanescente. Chamar uma pessoa de 
"preconceituosa" mais parece uma tentativa de 
auto-absolvição quanto aos dilemas de 
relacionamentos pessoais que se colocam a todo 
instante, como se o acusador estivesse acima das 
banalidades ou mesquinharias e tivesse uma 
perspectiva privilegiada das outras pessoas ou, 
como se diz, do "outro". 

Todavia, preconceito é algo de extremamente 
positivo e necessário, senão inevitável, porque 
julgamentos sobre situações e problemas da vida 
vão muito além da satisfação de gostos 
autobiográficos: significam nada menos que o 
exercício da compreensão humana propriamente 
dita. Quando digo humana, quero dizer 
exatamente isso: somos seres cujo hábitat não é 
o terreno do tudo ou nada, e temos uma razão, 
ao mesmo tempo, cheia de méritos e 
deficiências, grandezas e imperfeições. Somos 
bipolares e ambivalentes por natureza, não por 
opção. 

Para Hannah Arendt, "os preconceitos dizem respeito àquilo que todos nós compartilhamos 
sem querer uns com os outros e onde não julgamos mais porque quase não temos mais 
oportunidade de ter a experiência direta". E ainda: "nenhum homem pode viver sem eles 
porque uma vida sem nenhum preconceito exigiria um estado de alerta sobre-humano, uma 
prontidão que não se pode ter de modo constante para a todo momento se encontrar e se 
deixar atingir pela totalidade da realidade, como se cada dia fosse o primeiro ou o Dia do 
Juízo Final". 

Por exemplo, quando se vê uma pessoa na rua trajando uma longa batina preta, acredita-
se, com grande dose de certeza (algumas testemunhas diriam "absoluta"), que se trata de 
um padre. Mas o fato é que se chega a tal conclusão por puro preconceito: porque se sabe 
que somente padres andam de batina, não porque ele foi visto pregando em uma paróquia 
ou que tenha sido conferido seu diploma nos arquivos do seminário. É claro que é possível 
que a conclusão esteja errada, ele pode estar indo a uma festa a fantasia ou ter acabado de 
fugir do hospício. Mas a chance de o preconceito estar levando o sujeito a uma 
compreensão correta é muito maior do que estar enganando-o. No cômputo geral, vale a 
pena correr o risco. 

Mais do que opinião pessoal ou boato infundado, o preconceito é fruto da acumulação de 
conhecimentos da inteligência humana, que é plástica ou semiótica, capaz de desenvolver 
conceitos de alto grau de abstração, passíveis de transmissão lenta, mas definitiva para 
gerações seguintes (fenômeno que alguns chamam de "efeito catraca"). Com o tempo, o 
problema que surge é outro, o da consciência individual, vale dizer, não mais o saber, mas 
o saber que se sabe, o que acarreta uma certa ilusão de independência da linguagem. O 
homem moderno vive em uma trama de símbolos artificiais, que se tornam mais e mais 
autônomos – embora nunca absolutos –, fazendo com que seus avanços deixem escapar a 
apreensão da realidade física (ou da "experiência direta", como dito acima por H. Arendt), e 
levando ao acicate de se confundir involuntariamente fatos com opiniões. 

O que se chama de "preconceito" no sentido mais corrente é um "conceito falso", e o 
prejuízo moral que ele provoca decorre de um entendimento equivocado (sem querer) ou 
adulterado (por querer) da realidade. Dizer que "todo negro é fedido", antes de ser um juízo 
de valor, é um juízo de fato falso, simplesmente porque não é verdade. Portanto, esse tipo 
de "preconceito" deve ser erradicado, uma vez que não traduz nada a não ser uma 
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potencial ofensa. Já dizer que "todo índio é vagabundo" também é um preconceito, mas, em 
grande parte, verdadeiro (há farta literatura que expõe e explica o assunto), ainda que 
também seja potencialmente ofensivo. Os exemplos se multiplicam, mas lanço só mais um, 
para provocar: dizer que "mulher dirige mal" é ou não uma generalização aceitável? 

O direito é a arte da discriminação, à medida que determina, e na ponta da espada, quais 
situações são consideradas lícitas e quais não são. Se o direito fizer isso bem – isto é, se 
aproveitar preconceitos no sentido de idéias válidas –, poderá ser justo; decerto injusto, do 
contrário. O que ele não pode fazer é dizer que tudo é permitido ou que tudo é proibido, 
porque nesses casos não será bom ou ruim, e sim inútil. Direito é um esforço de se atingir a 
justiça, não de agradar ou desagradar a gregos e troianos. 

                No caso concreto, foram abertas 23 vagas para médicos e 4 para 
bacharéis em direito: quase seis vezes menos. Por acaso estes também podem 
se sentir discriminados ou devem aceitar (de bom grado ou não, tanto faz) que 
a Administração expressou suas necessidades e abriu as vagas que entendeu 
cabíveis?  

                Podem os engenheiros químicos ou elétricos impugnar o concurso 
porque não há vagas para suas especialidades, mas sim para engenheiros civis 
(3) e mecatrônico (1)? 

                A própria Associação Médica poderia fazer um levante indignado, 
porque não há lugares, e.g., para proctologista. Por acaso os integrantes dos 
Bombeiros não sofrem ou podem sofrer de hemorróidas? Os dermatologistas (1 
vaga) podem dizer que estão se sentindo vítimas de preconceito com o fato de 
que há o triplo de vagas para cardiologistas. Por acaso são estes mais 
importantes? 

                Foram abertas duas vagas para capelão, um para padre católico e uma 
para pastor evangélico, e se isso foi feito é porque é evidente que a 
Administração quer que os serviços dos capelães – talvez pelo fato que isso seja 
feito há várias décadas, nem sei quantas – sejam prestados, em virtude de sua 
utilidade e relevância certamente comprovadas. Quem é o autor popular para 
dizer o contrário?. 

                O autor popular, indignado com esse fato e talvez assombrado com a 
remuneração dos capelães, utiliza-se do argumento de que o Estado é laico – 
clichê que vem sendo repetido incessantemente sem uma reflexão por mais 
superficial que seja. Não gosta o autor da idéia de ter que pagar seus “salários” 
(e não soldos, como seria o correto), esquecendo-se que os capelães não podem 
trabalhar de graça. 

                É no mínimo estranho o argumento de que “não há hierarquia entre 
crentes” (item 05 da inicial). Para fins teológicos, essa é uma discussão 
aprofundada que não teria espaço aqui. A Idade Média passou um milênio 
discutindo o tema. Mas para fins de licitação, a questão é das mais singelas: 
com certeza absoluta a maioria dos integrantes da corporação é cristã, de tal 
modo que um capelão de outra crença ou um “capelão ateu” (seja lá o que isso 
for) não teria muita utilidade. Aqui, sim, estaríamos diante de um quadro 
desperdício do erário, o que o autor popular diz querer evitar. 
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                No item 6 da inicial, o autor popular também registra seu 
inconformismo em nome do “gênero” feminino, pois o edital privilegiou 
“homens, altos, novos” e – pasmem!, com experiência. Sim, o autor popular não 
quer que a Administração arregimente profissionais experientes. E, em tom 
ensaísta, ironizou que poderiam ser exigidos critérios como beleza e educação 
em escolas particulares. 

                Por esse raciocínio, quem sabe o autor popular não se insurge contra a 
licitação que pretender comprar uniforme escolar e especificar que a camiseta 
deva ter 60% de algodão e 40% de poliéster (ele pode querer o contrário), ou 
que a Administração passe a servir chá inglês ao invés de café arábia, uma 
instituição nas repartições públicas Melhor: sem o selo de pureza, o que fica 
mais barato. 

                No item 8, o autor popular se acha investido da autoridade de dizer o 
que é e o que não é da alçada do Estado – para ele próprio, Estado. O Estado 
seria ele? O nosso Luis XIV da Granja do Torto conclui, triunfante (com uma 
assinatura cujo tamanho é impossível deixar de reparar), dando à causa o valor 
astronômico de mais de 4 milhões de reais (que, na terceira emenda à inicial, 
foi rebaixado para mais modestos 164 mil): o edital “mostrou sua cara 
discriminatória”, é “tendencioso religiosamente” e “machista” (item 10). Fosse o 
autor popular o responsável pela política administrativa do Estado, aí sim 
viveríamos em um mundo igualitário, justo, maravilhoso e, enfim, laico. 

                O autor popular quer saber “qual seria o fundamento” utilizado para a 
escolha de capelães cristãos, e reclama que o tal do Estado Laico também 
poderia abrir vagas para capelães hindus (sic), muçulmanos (sic) e budistas, 
sem saber que o Estado brasileiro, laico ou não, desconhece essas categorias. 
Nunca se ouviu falar em nada disso. 

                Também queremos saber porque a Administração Pública compra 
cadeiras e não poltronas; granito para fachada e não pastilhas de cerâmica; 
carros de 100 cavalos de potência e não de 80 ou de 150; café e não chá e não 
leite. Queremos saber a qualidade do papel higiênico, do uniforme escolar e dos 
pardais eletrônicos. Queremos saber tudo. Eis a santíssima trindade da política 
de hoje: o Estado, o Autor Popular e Nós. 

                Falando em nome dos ateus – menos de 1% da população brasileira, 
segundo o órgão público IBGE, este, laico a mais não poder --, o autor popular 
clama que eles “são cidadãos em direitos e deveres como qualquer cristão”, o 
que nunca foi infirmado por ninguém. Ecce homo: o ponto derradeiro da peça 
inicial, quando se fala em “crença dos ateus”. A crença dos ateus – a certeza de 
que Deus não existe – levaria à hipótese de abertura de vaga em concurso para 
capelão ateu, o que é impossível, porque isso simplesmente não existe. Seria 
como concurso para professor analfabeto ou tradutor simultâneo surdo. Só 
Santo Anselmo entende o autor popular: fides quaerens intellectum; credo ut 
intelligam. O milenarismo laico está com os dias contados. Quantos se 
salvarão? 

                Certamente o autor popular não gosta da idéia de pagar salário de 
profissionais cristãos. Ele deve achar que ninguém é obrigado a ser cristão, e 
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nisso está coberto de razão. Mas ser cristão é um direito, e não ser obrigado à 
conversão ao ateísmo também -- e essas obviedades ele já não percebe.  

                O germe da moralidade, dizia o grande filósofo Ortega y Gasset, é um 
“sentimento de submissão a algo, consciência de serviço e obrigação”. O autor 
popular usa o Estado Ateu como esse algo, mas mesmo se ele vier a perder a fé 
em seu objeto de adoração, isso não o eximirá de pagar impostos ou por 
serviços que ele não entende que sejam os bons o suficiente para o seu gosto. 
Continuará podendo ser multado pelo guarda, despejado pelo oficial, preso pelo 
polícia. 

                No item 03 da página 05, o autor popular encerra sua aventura judicial 
afirmando que a “religião é esfera exclusiva do mundo privado das pessoas”, 
confundindo assim fé com religião. Aquela, sim, é uma relação pessoal, muito 
íntima e muitíssimo espontânea entre Criador e criatura; já esta tem um papel 
político, histórico e moral de identificação social e coesão jurídica, conforme 
pode ser relembrado nas lições dos autores abaixo, todos ilustres, mas nem 
todos religiosos e muito menos cristãos: 

                O antropólogo americano Clifford Geertz: 

a ‘religião’ une a sociedade, sustenta valores, 
sustenta a moral, impõe ordem ao 
comportamento público, mistifica o poder, 
racionaliza as desigualdades, justifica injustiças e 
assim por diante (Nova luz sobre 
antropologia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 
2001, p. 25).  

                O crítico literário búlgaro-francês Tzvetan Todorov:  

a religião, qualquer que seja seu conteúdo, é um 
discurso transmitido pela tradição, e que importa 
enquanto garantia de uma identidade cultural. 
(...) os valores sociais formam um conjunto em 
que tudo está ligado: não se pode derrubar os 
ídolos sem derrubar a sociedade inteira (A 
conquista da América: a questão do outro. 3. 
ed. São Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 116 e 
348).. 

                O sociólogo alemão Norbert Elias:  

a crença nos espíritos pode desempenhar um 
papel no campo da consciência moral. Grupos 
humanos que talvez ainda não estejam em 
condições de controlar bem suas pulsões e 
afetos, mediante suas próprias forças, encontram 
ajuda junto a figuras imaginárias que, ao lhe 
imporem restrições aparentemente externas, 
reforçam suas faculdades de autodisciplina 
(Sobre o tempo. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 
1998, p. 24).. 

                O etnólogo francês Pierre Clastres: 
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o cimento da sua unidade é a comunidade da fé. 
O sistema das crenças e dos valores constitui o 
grupo como tal, e, reciprocamente, esse 
fechamento decidido sobre seu eu leva o grupo, 
cioso depositário de um saber honrado até o 
mais humilde ser, a permanecer o fiel protetor de 
seus deuses e o guardião de sua lei (A 
sociedade contra o Estado: pesquisas de 
antropologia política. São Paulo: Cosac & Naify, 
2003, p. 178);  

que terceiro termo estabelece essa relação? 
Trata-se justamente ... [do] mundo dos mitos e 
dos ritos, é a dimensão do religioso. O ser social 
primitivo está em relação consigo mesmo pela 
mediação da religião. (...) A religião assegura 
assim a relação da sociedade com a sua Lei, isto 
é, o conjunto das normas que regem as relações 
sociais. De onde vem a Lei? Qual a terra natal da 
Lei como fundamento legítimo da sociedade? É o 
tempo anterior à sociedade, o tempo mítico, é o 
espaço, a uma só vez imediato e infinitamente 
distante, dos Antepassados, dos heróis culturais, 
dos deuses. Foi aí que se instituiu a sociedade 
como corpo indiviso, foram eles que editaram a 
Lei como sistema de suas normas, essa Lei que a 
religião tem por missão transmitir e fazer 
eternamente respeitar. (...) ... a sociedade 
encontra seu fundamento no exterior dela 
mesma, ela não é autofundadora de si mesma: a 
fundação da sociedade primitiva não provém da 
decisão humana mas da ação dos divinos 
(Arqueologia da violência: pesquisas de 
antropologia política. São Paulo: Cosac & Naify, 
2004, p. 203).  

 

O historiador romeno Mircea Eliade: 

o primitivo coloca seu ideal de 
humanidade num plano sobre-humano. 
(...)  O homem primitivo esforça-se por 
atingir um ideal religioso de humanidade, 
e nesse esforço encontram-se já os 
germes de todas as éticas elaboradas 
mais tarde nas sociedades evoluídas (O 
sagrado e o profano: a essência das 
religiões. São Paulo: Martins Fontes, 
2001, p. 152).  

 

O filósofo espanhol Julián Marías:  

é na religiosidade que todo homem que vive 
como pessoa pode encontrar-se com outro, onde 



Parecer ACP Capelão 7/7 

reconhece sua condição comum (A perspectiva 
cristã. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 113). 

.  

                Finalizando, o papel da religião – e este papel em todo o continente 
americano, desde o início do século XVI, cabe historicamente ao cristianismo, 
quer o autor popular queira quer não – tem uma densidade que plasmou e 
continua plasmando a sociedade onde vivemos. A opinião da Igreja cristã, de 
modo especial a católica, não é “apenas mais uma” opinião, do mesmo nível 
das preferências, essas sim meramente pessoais e aparentemente 
perfunctórias, do autor popular. Gostaria ele que isso fosse reconhecido pela 
Justiça, o que é de uma inverdade manifestamente absurda. 

                O Ministério Público oficia pelo indeferimento da inicial, que é inepta 
(CPC, 295, parágrafo único, incisos II e III). 

                O autor pretende que “seja declarada a cassação definitiva do certame” 
-- o que é um pedido confuso, a misturar provimento declaratório e 
condenatório --, enquanto os cargos públicos em questão foram criados por lei, 
de tal modo que a lei é que deveria ser atacada, o que não foi nem poderia ter 
sido feito pelo autor popular, conforme bem colocado nas preliminares de fl. 
134/137. 

                É o parecer do Ministério Público, assinado pelo o promotor de Justiça 
e promotora de Justiça Adjunta 

 

 

        IVALDO LEMOS JUNIOR                     KARINA SOARES ROCHA 

 

 


