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Juíza de Aparecida proíbe missas e viola direitos da Igreja Católica 

 

 

 A juíza de Aparecida, Estado de São Paulo, no Brasil, proibiu a realização de missas, no 

Santuário de Nossa Senhora Aparecida, atendendo pedido do Ministério Público, que alega risco de 

vida dos fiéis por causa do coronavirus. O Tratado Internacional entre os Estados do Brasil e da 

Santa Sé, aprovado no Congresso Nacional, pelo Decreto Legislativo nº 698, em 07.10.2009, e 

promulgado pelo Governo do Brasil, através do Decreto nº 7107, de 11.02.2010, cujo preâmbulo 

segue:    

 

ACORDO ENTRE A REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E A SANTA SÉ  RELATIVO 

AO ESTATUTO JURÍDICO DA IGREJA CATÓLICA NO BRASIL  

A República Federativa do Brasil  

e   

A Santa Sé 

(doravante denominadas Altas Partes Contratantes),  

Considerando que a Santa Sé é a suprema autoridade da Igreja Católica, regida pelo Direito 

Canônico;  

Considerando as relações históricas entre a Igreja Católica e o Brasil e suas respectivas 

responsabilidades a serviço da sociedade e do bem integral da pessoa humana;  

Afirmando que as Altas Partes Contratantes são, cada uma na própria ordem, autônomas, 

independentes e soberanas e cooperam para a construção de uma sociedade mais justa, 

pacífica e fraterna;  

Baseando-se, a Santa Sé, nos documentos do Concílio Vaticano II e no Código de Direito 

Canônico, e a República Federativa do Brasil, no seu ordenamento jurídico;  

Reafirmando a adesão ao princípio, internacionalmente reconhecido, de liberdade religiosa; 

Reconhecendo que a Constituição brasileira garante o livre exercício dos cultos religiosos;  

 

 O líder da Igreja Católica Apostólica Romana, atualmente o Papa Francisco, tem os múnus de 

ser o sucessor do Apóstolo Pedro e líder espiritual da Igreja e, simultaneamente, de ser o gestor e 

representar o Estado da Santa Sé, perante os demais Estados.   

 

 O preâmbulo acima do Tratado reconheceu que a Igreja é regida pelo Direito Canônico. O 

Código de Direito Canônico foi revisado várias vezes. Os dois últimos textos foram promulgados 

em 27 de maio de 1.917, pelo Papa Bento XV, e em 25.01.1983, pelo Papa João Paulo II.   

 

 O Código Civil do Brasil, Lei Federal nº 3.071 foi promulgado em 1º de janeiro de 1916, um 

ano e cinco meses antes do Código de Direito Canônico.  Os textos são bastante similares, dada a 

origem romana do direito.   

   

 É interessante notar que situações jurídicas atualmente debatidas já estão reguladas no Código 

Canônico.  Recentemente, em 26.09.2017, foi promulgada a Lei Federal nº 13.484 que, no seu 

artigo 54 e §4º, autoriza o registro do filho no domicílio da mãe e não na cidade ou endereço do 

hospital.  Essa situação está resolvida no cânon 101 §1.   

 

  A personalidade jurídica da Igreja Católica também foi reconhecida pelo Estado 

brasileiro. A Igreja Católica Apostólica Romana é uma  organização religiosa sui generis, de 

abrangência internacional, de origem divina porque foi edificada por Nosso Senhor Jesus Cristo: 

Por isso eu te digo: Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha Igreja, e as forças do 

nferno não poderão vencê-la”(Mt,16).    
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 Na legislação brasileira adquiriu personalidade jurídica própria, independente da inscrição no 

Registro Civil das Pessoas Jurídicas, através do artigo 5º do Decreto de nº 119-A, de 07.01.1890, do 

Governo Provisório Brasileiro, do Parágrafo único do artigo 2.031 do Código Civil e pelo Tratado 

Internacional entre os Estados do Brasil e da Santa Sé, aprovado pelo Congresso Nacional, através 

do Decreto Legislativo nº 698, em 07.10.2009,  e promulgado pelo Governo do Brasil, através do 

Decreto nº7.107, de 11.02.2010 e seu artigo 3º, parágrafos 1º e 2º, e, em harmonia com o Código de 

Direito Canônico, é designada pessoa jurídica de direito privado, não podendo ser extinta por 

nenhuma autoridade civil ou órgão estatal.  

 

 A História ensina que nosso país nasceu cristão, como Terra de Vera Cruz. Quatro dias depois 

do descobrimento, no dia 26.04.1500, Domingo de Páscoa, o frei franciscano Henrique de Coimbra 

rezou a primeira missa no Brasil.  O Brasil foi um país com governo confessional, conforme 

anotado na Constituição de 1.824, artigo 5º, em texto original:  

 

Art. 5. A Religião Catholica Apostolica Romana continuará a ser a Religião do Imperio. 

Todas as outras Religiões serão permitidas com seu culto domestico, ou particular em casas 

para isso destinadas, sem fórma alguma exterior do Templo. 

 

 O Brasil continua um país com a maioria da população cristã e consignou isso na sua Carta 

Magna, com várias passagens sobre a religiosidade de seu povo, desde o Preâmbulo:  

 

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional Constituinte (...) 

promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 

FEDERATIVA DO BRASIL. 

  

 Desde 7 de janeiro de 1890, através do Decreto nº 119-A, do Governo Provisório do Marechal 

Deodoro da Fonseca, o Estado laico está configurado no Brasil, com este texto original:  

  

Art. 1º E' prohibido á autoridade federal, assim como á dos Estados federados, expedir leis, 

regulamentos, ou actos administrativos, estabelecendo alguma religião, ou vedando-a, e 

crear differenças entre os habitantes do paiz, ou nos serviços sustentados á custa do 

orçamento, por motivo de crenças, ou opiniões philosophicas ou religiosas. 

 No artigo 19 da Constituição Federal, foi repetida a proibição de União, Estados, Municípios 

e Distrito Federal terem uma religião própria.  

 Porém, o direito constitucional não proibiu que Estado Brasileiro, Estado da Santa Sé e 

demais confissões religiosas tenham acordos de cooperação na busca do bem comum:  

Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 

I - estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o 

funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou 

aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público; 

A Constituição é clara: o governo não pode ter religião oficial ou exigir que os cidadãos 

sigam a professada por ele, se tiver uma, como acontece em países do Oriente Médio.    

 a Constituição garante a todos os cidadãos o direito de professar as confissões religiosas que 

quiserem, ou seja, não impõe a ideologia laicista ao povo, que significaria obrigar a todos a não 

terem religião nenhuma.   
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  O reconhecimento da importância da Igreja Católica na civilização brasileira pode 

ser visto no artigo 6º e parágrafos do Tratado:  

As Altas Partes reconhecem que o patrimônio histórico, artístico e cultural da Igreja 

Católica, assim como os documentos custodiados nos seus arquivos e bibliotecas constituem 

parte relevante do patrimônio cultural brasileiro, e continuarão a cooperar para 

salvaguardar, valorizar e promover a fruição dos bens, móveis e imóveis, de propriedade da 

Igreja Católica ou de outras pessoas jurídicas eclesiásticas, que sejam considerados pelo 

Brasil como parte de seu patrimônio cultural e artístico.  

 

§ 1º. A República Federativa do Brasil, em atenção ao princípio da cooperação, reconhece 

que a finalidade própria dos bens eclesiásticos mencionados no caput deste artigo deve ser 

salvaguardada pelo ordenamento jurídico brasileiro, sem prejuízo de outras finalidades que 

possam surgir da sua natureza cultural.   

 

§ 2º. A Igreja Católica, ciente do valor do seu patrimônio cultural, compromete-se a facilitar 

o acesso a ele para todos os que o queiram conhecer e estudar, salvaguardadas as suas 

finalidades religiosas e as exigências de sua proteção e da tutela dos arquivos. 

 Todo o acervo artístico, cultural, arquitetônico, as bibliotecas, e obras religiosas constituem 

“parte relevante do patrimônio cultural brasileiro”, e “A Igreja Católica, ciente do valor do seu 

patrimônio cultural, compromete-se a facilitar o acesso a ele para todos os que queiram conhecer e 

estudar...”.  

 Diante desse contexto, não há dúvida de que a Constituição brasileira permite a colaboração 

entre a Igreja e o Estado da Santa Sé, inclusive para formalizarem acordos em busca da 

“colaboração de interesse público” e do bem comum, princípio basilar da Doutrina Cristã.  

 

 A Igreja Católica é constituída de várias instituições, há muito reconhecidas pela legislação 

brasileira, inseridas no artigo 3º do Tratado, a saber:  

  

A República Federativa do Brasil reafirma a personalidade jurídica da Igreja Católica e de 

todas as Instituições Eclesiásticas que possuem tal personalidade em conformidade com o 

direito canônico, desde que não contrarie o sistema constitucional e as leis brasileiras, tais 

como Conferência Episcopal, Províncias Eclesiásticas, Arquidioceses, Dioceses, Prelazias 

Territoriais ou Pessoais, Vicariatos e Prefeituras Apostólicas, Administrações Apostólicas, 

Administrações Apostólicas Pessoais, Missões Sui Iuris, Ordinariado Militar e Ordinariados 

para os Fiéis de Outros Ritos, Paróquias, Institutos de Vida Consagrada e Sociedades de 

Vida Apostólica. 

 

 No âmbito interno do Código de Direito Canônico, o texto do Cânon 375 §2 determina a 

comunhão hierárquica com a Cabeça, que é o Papa e a Santa Sé e, em nível local, com membros do 

Colégio.   

 

 O Bispo tem autoridade executiva, legislativa e judiciária, conferidas pelo Cânon 391 §1.  O 

Cânon 1277 determina a existência de dois órgãos auxiliares na administração da Diocese a serem 

ouvidos pelo Bispo, nas decisões extraordinárias. Os atos de administração extraordinários são 

definidos pela Conferência dos Bispos de cada país. 
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 O Código Canônico, no Cânon 1281, também prevê o reembolso dos prejuízos causados pelo 

administrador.  

 

 No âmbito interno, os danos decorrentes de atos dos membros da Igreja Católica devem ser 

examinados à luz do Código de Direito Canônico, e do Papa, para a apuração de eventual 

irregularidade e da respectiva responsabilização.  

 

 Portanto, não cabe aos órgãos públicos civis ou criminais a intromissão na administração da 

Igreja Católica Apostólica Romana.     

    

 Vimos anteriormente que os doadores de bens à Igreja Católica, normalmente de pouca 

monta, não podem, pelo Código Civil, reclamar a devolução da doação. Somente poderiam fazê-lo 

nos casos de vício da vontade, a exemplo da coação e indução moral.   

 

 Também vimos que a administração da Igreja tem regras e responsabilizações penais próprias, 

para punir os responsáveis por eventuais desvios cometidos pela pessoa humana do administrador.  

 

 Considerando esses aspectos, uma ação policial ou do ministério público, de fora para dentro 

da Igreja Católica, não é permitida sem o conhecimento dos representantes hierárquicos.   

 

 Na legislação brasileira, como citado acima, a Igreja Católica Apostólica Romana adquiriu 

personalidade jurídica própria, independente da inscrição no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, 

através do artigo 5º do Decreto de nº 119-A, de 07.01.1890, do Governo Provisório Brasileiro:  

 

“Art. 3º A liberdade aqui instituida abrange não só os individuos nos actos individuaes, sinão 

tabem as igrejas, associações e institutos em que se acharem agremiados; cabendo a todos o 

pleno direito de se constituirem e viverem collectivamente, segundo o seu credo e a sua 

disciplina, sem intervenção do poder publico”.  

(...) 

“Art. 5º A todas as igrejas e confissões religiosas se reconhece a personalidade juridica, 

para adquirirem bens e os administrarem, sob os limites postos pelas leis concernentes á 

propriedade de mão-morta, mantendo-se a cada uma o dominio de seus haveres actuaes, bem 

como dos seus edificios de culto.” 

 

 O Código Civil de 2002 repetiu a independência da Igreja Católica, no parágrafo único do 

artigo 2.031 do Código Civil: 

 

Art. 2.031. As associações, sociedades e fundações, constituídas na forma das leis anteriores, 

bem como os empresários, deverão se adaptar às disposições deste Código até 11 de janeiro 

de 2007.  

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica às organizações religiosas nem aos 

partidos políticos.  

 

 O Tratado, em harmonia com o Código de Direito Canônico, afirma que a Igreja Católica 

pode livremente criar, modificar ou extinguir todas as Instituições mencionadas no caput do artigo.  

 

 O patrimônio da Igreja Católica Apostólica Romana está vinculado ao Estado do Vaticano.  O 

Código de Direito Canônico, em seus Cânones 1254 e 1257 estabelecem esse vínculo único, v.g.:   
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Cânon 1254 — § 1. A Igreja Católica, por direito originário, independentemente do poder civil, 

pode adquirir, conservar, administrar e alienar bens temporais para prosseguir os fins que lhe são 

próprios. 

 

(...)Cânon 1273 — O Romano Pontífice, em virtude do primado de governo, é o supremo 

administrador e dispensador de todos os bens eclesiásticos.  

 

 Portanto, quaisquer dependências da Igreja Católica Apostólica Romana, que fazem parte do 

Estado do Vaticano, não podem ser violadas, invadidas, escutadas, sem o conhecimento e 

autorização do Bispo Diocesano, no caso de subordinados a ele, e do Núncio Apostólico no Brasil, 

no caso de Bispos e autoridades a ele subordinadas.   

 

 Nossas conclusões, considerando as legislações, caminham no sentido de que os Estados não 

podem interferir um no outro. O Estado Brasileiro não pode interferir nos assuntos internos do 

Estado da Santa Sé – a Igreja Católica Apostólica Romana – e a Santa Sé não pode interferir no 

Estado Brasileiro.  

 

 A decisão da juíza de Aparecida viola os direitos da Igreja Católica. Os poderes públicos não 

podem proibir a realização de cultos, invadir ou apreender documentos dentro das edificações 

católicas, sejam elas igrejas, casas paroquiais, seminários ou de outros tipos.  

 

Por João Carlos Biagini, publicado no livro Tratado Brasil-Santa Sé, Noeses, 2018, fls. 57/88, 

capítulo “Personalidade Jurídica da Igreja Católica e seu Estatuto Social” 


