
O Vaticano e a comunidade internacional 
 
Este artigo poderia começar com uma pergunta simples, mas, aparentemente, de difícil 
resposta. Que fato relevante aconteceu no dia 11 de fevereiro de 1929? Eis a resposta: neste 
dia foi criado o Estado da Cidade do Vaticano a partir do Pacto de Latrão assinado por Benito 
Mussolini durante o pontificado do Papa Pio XI. Com este pacto entre a Igreja e o governo 
italiano se deu por acabada a disputa que existia desde 1870 em consequência da perda dos 
Estados Pontifícios, estabelecendo a criação deste minúsculo Estado independente que garantia 
a liberdade total do Papa. 
 
O Vaticano como Estado cujo território consta de um enclave dentro da cidade de Roma tem 
uma extensão de 44 hectares e uma população de aproximadamente 900 habitantes, pelo que 
resulta um híbrido de cidade elevada à casta de Estado independente, sendo ademais o menor 
país do mundo e o único que tem por língua oficial o latim. 
 
A Cidade do Vaticano alberga a Santa Sé, máxima instituição da igreja católica. Ainda que os 
dois nomes, Cidade do Vaticano e Santa Sé, utilizam-se com frequência como se fossem 
análogos, o primeiro se refere à cidade e seu território, enquanto o segundo se refere à 
instituição que dirige a igreja e que tem personalidade jurídica própria, como sujeito de Direito 
internacional. Atualmente o vaticano tem relações diplomáticas com mais de 170 países.  
 
Do ponto de vista prático e econômico, o Vaticano celebrou uma série de convenções com a 
Itália, a fim de regular questões relativas ao serviço postal, alfândega, circulação de veículos, 
comunicações, delimitação e assuntos territoriais, polícia,além de notificações em matéria civil 
e comercial. 
 
Por outro lado, o Vaticano como ator internacional, não demonstra seu poder apenas através 
de sua diplomacia, como tal, mas pelo fato de que por trás de sua diplomacia está a igreja, 
com todas as suas múltiplas atividades espalhadas pelo mundo. Além disso, por causa de seu 
caráter universal e soberano, a igreja católica é a única instituição religiosa que pode 
estabelecer relações diplomáticas oficiais com outros Estados soberanos da comunidade 
internacional.A consequência é que o Vaticano, como um grande poder político, emprega a 
igreja católica como uma instituição religiosa para ajudar a alcançar os seus objetivos.  
 
Nos últimos dias, entretanto, o Vaticano, como Estado tem sido questionado pela comunidade 
internacional por sua ineficácia em apresentar respostas e soluções frente aos graves 
escândalos revelando lutas intestinas, caos administrativos e principalmente irregularidades 
financeiras através de corrupção e lavagem de dinheiro em seu território. 
 
No último dia 1 de fevereiro, a título de exemplo, o Banco Central Italiano ordenou ao 
Deutsche Bank Itália - a entidade que gere o pagamento com cartões de crédito dentro do 
Vaticano- que desativasse todos os terminais. A ação segundo o BCI foi necessária, pois o 
Vaticano ainda não aplica as normas internacionais contra a lavagem de dinheiro. 
 
Há de se considera também que o Instituto para as Obras de Religião (IOR), comumente 
referido como o Banco do Vaticano tem sido avo de severas críticas pela falta de transparência 
de suas operações. O IOR -fundado em 1942- é uma instituição financeira privada localizada 
dentro da Cidade do Vaticano, cujo papel é salvaguardar e administrar bens destinados para 
obras de religião ou de caridade. O banco é dirigido por um presidente, mas supervisionado 
por cinco cardeais que se reportam diretamente ao SecretárioGeral do Vaticano. O que intriga 
e não se pode deixar de discutir é que pouco se sabe sobre as operações diárias do banco o 
que tem sido muitas vezes chamado de o banco mais secreto do mundo.  
 
O IOR teve seu nome implicado em um escândalo político-financeiro na década de 80, quando 
em 1982 o Banco Ambrosiano – do qual o Vaticano era um importante acionista- não teve 
outro remédio, senãodecretar falência por ter acumulado uma dívida de quatro bilhões de 
dólares.  
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Em janeiro do ano passado, documentos confidenciais divulgados pela imprensa italiana -o 
escândalo batizado como "Vatileaks"- confirmaram as lutas internas para o cumprimento das 
normas sobre a transparência no interior da cúria romana. A resposta apresentada pelo Papa 
Bento XVI se resumiu apenas na criação de uma comissão formada por três cardeais para 
analisar as causas da fuga repetida de documentos internos. 
 
Em seu recente livro intitulado Vaticano S.p.A, o escritor italiano Gianluigi Nuzzi, graças aos 
milhares de documentos que compunham o arquivo secreto do monsenhor Renato Dardozzi - 
uma das figuras mais importantes na gestão financeira da igreja desde 1974 até finais dos 
anos noventa - apresenta minuciosas revelações sobre as operações subterrâneas da igreja 
envolvendo contas milionárias de fundações fantasmas, transferências de dinheiro sem 
controle e vínculos com mafiosos. 
 
No mundo atual, altamente interconectado, que institui medidas para mitigar o abuso do setor 
financeiro internacional, sem dúvida, um dos mais sérios desafios que a comunidade 
internacional terá de enfrentar no futuro próximo é como usar cada ferramenta em seu arsenal 
a fazer progressos contra aqueles que exploram o dinheiro sujo. 
 
Fonte: O Povo. [Portal]. Disponível em: 
<http://www.opovo.com.br/app/colunas/mapa-
mundi/2013/02/28/noticiasmapamundi,3014031/o-vaticano-e-a-comunidade-
internacional.shtml>. Acesso em: 28 fev. 2013. 
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