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Livros –
Libertades Laicas – O estado laico nao e um fim em si mesmo, ele serve
para assegurar que as pessoas possam viver livremente segundo suas
crencas – ou – sem elas. Tambem e importante destacar que o Estado
laico assegura que voce possa viver em desacordo com as orientacoes
de sua igreja – brasileira catolica/pilula anticoncepcional
Cidadania Sexual e Laicidade – influencia religiosa sobre os juizes.
Somos chamados a decidir sobre temas/questoes que envolvem
liberdade religiosa, mas em nossa formacao nunca tivemos
ensinamento para isso, entao, quando e preciso decidir, muitas vezes
os juizes se valem de suas crencas pessoais, do senso comum, e isso
pode afetar a liberdade religiosa de muitas pessoas.

FORMACAO RELIGIOSA DO BRASIL – BREVE RESUMO
Esta muito parecida com outras partes de America Latina, mas na
versao portuguesa
Seculo XVI -IXX
Monarquia catolica – perseguicao as demais crencas
Seculo XX
Republica laica (registro civil, cemiterio civil, casamento civil)
CONSTITUICAO DE 1988 art 5, VI e 19, I

Crente nao se mete em Politica – Irmao vota em irmao
Diversidade – 200 milhoes de pessoas
180 linguas – Em Porto Alegre temos aldeia indigena, Kaingangui
Os sociologos da religiao estimam que haja 2.000 religioes no Brasil
A igreja catolica esta perdendo muitos fieis, segundo a Conferencia de
Obispos de Aparecida (2007), 10.000 ao dia, na AL.
64% catolicos - 22% evangelicos - 7% nao crentes (Pesquisa de 2007)
Papa veio ao Brasil (SP) – 1 milhao, evangelicos 2, e LGBT, 3 milhoes
Sobre o pertencimento catolico, como pensam e agem os catolicos
brasileiros: Taxa de Natalidade 1,8
98% preservativos, 92% pilula anticoncepcional, 76% aborto em alguns
casos. 85% governantes, legisladores, juizes, devem respeitar a
diversidade. Concordata, 85% estava contra (esse dado nao pode ser
divulgado)
Concordata, Lei geral das religioes.
5 min.

LIBERDADE RELIGIOSA (red iberoamericana por las LL)

O Estado laico nao e um fim em si mesmo.
Serve para garantir a liberdade do cidadao viver segundo suas proprias
crencas, respeitado o direito dos demais cidadaos.
Muito se disse nessa conferencia sobre a dimensao positiva da
liberdade religiosa, eu gostaria de falar um pouco sobre a dimensao
negativa, em termos juridicos.
A liberdade religiosa garante ao cidadao uma especie de imunidade
religiosa. Estabelece um limite ao Estado. Assim, em uma democracia, o
Estado nao pode impor uma determinada crenca, ou mesmo a
obrigacao de acreditar em algum deus, seja qual for.
O Estado laico tem o dever de assegurar a liberdade religiosa, o que
nao se confunde com fomentar religiosidade. Nao pode negar a
existencia de deus, tampouco pode afirma-la.
(MAIORIA RELIGIOSA, Cass Sustein e Jonatas Machado)
Como assegurar a laicidade?
Alguns exemplos da jurisprudencia no Brasil
- Leitura da biblica na escola publica
- Casamento catolico/evangelico determinado pelo juiz
Decisoes que garantem liberdades para minorias
STF pesquisa com celulas tronco (2008, a CF nao protege o embriao)

STF adocao gay (2010)

Programas de televisao.
Em lugar de apresentar os valores de sua fe, atacam outras pessoas.
Minorias contra Minorias
- Ataques a religioes africanas (Rio Grande do Sul, tem 30.000 casas
de religiao africana)
- Ataques a comunidades LGBT Nelson Mandela – classificacao por idade para programas que fazem
ataques e disseminam condutas discriminatorias.
12min.
CONCLUSAO, necessidade de que os futuros juizes tenham formacao
em Direito e Religiao, em eventos como esse, muito obrigado.

