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RESUMO 

 

 

Trata da influência religiosa exercida sobre o Direito brasileiro em geral. Relata, de 

modo sucinto, a construção do Direito antigo, quando fundamentalmente beato. Cita 

diferenças entre o politeísmo e o monoteísmo, bem como seus efeitos na formação 

do Direito ancestral. Demonstra malefícios ocasionados por meio da imposição de 

determinada fé, ou crença. Faz um breve relato de como a religião estava ligada à 

construção do Estado brasileiro em 1988, com a promulgação da vigente 

Constituição da República Federativa do Brasil. Apresenta as formas de intervenção 

religiosa à aplicação do Direito hodierno, bem como os benefícios da elaboração de 

um ordenamento jurídico totalmente laico, sem intervenções devotas. 

 

Palavras-chave: Constituição, crença, direito, direito antigo, estado, fé, história, 

história da religião, influência religiosa, intervenção religiosa, laicidade, laicização, 

laico, monoteísmo, politeísmo, religião. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

No decorrer de múltiplos períodos da história, a religião e o Estado se 

confundiam, gerando, assim, determinada revolta aos jurisdicionados que detinham 

crenças diversas ao do Estado beato. Presentemente, o quadro é bem distinto, o 

Estado brasileiro é laico, e não mais tem como oficial apenas uma crença ou fé, 

mas, em todo o seu território, conta com uma ampla diversificação de religiões e 

culturas, sendo o presente estudo de grande relevância para entender com precisão 

todo o momento moderno, compreendendo o porquê de cada resíduo legislativo, e 

também social, que ainda restou por ocasião desta passada união. 

Assim, as normas jurídicas de caráter religioso, tuteladas inicialmente por meio 

da Constituição da República Federativa do Brasil, foram inseridas no respectivo 

conjunto normativo buscando, inclusive, evitar os fatídicos eventos passados, 

ligados à imposição da fé majoritária, envolvendo indignidades humanas e outros. 

Ocorre que, como acima mencionado, hodiernamente, o Estado brasileiro ainda 

apresenta, em sua tutela jurisdicional, vícios de aplicação normativa, e, quanto à 

existência de determinadas normas, tênues inadmissibilidades hierárquicas. 

Destarte, a partir da percepção do supracitado, surge o interesse em apontar 

cada evidência, cada fato, a fim de compreender o porquê de tais ocorrências, 

sendo este o objetivo primário deste estudo. Como objetivo secundário, tem-se o 

desenvolvimento de hipóteses para a resolução de algumas das questões 

apontadas, buscando fundamentá-las com base no posicionamento de vários 

autores acerca do assunto, apresentando, também, as vantagens da execução 

destas soluções. 

Na pesquisa em geral, captação de dados, e fundamentações, realizou-se 

ampla análise histórica, factual e bibliográfica. Os resultados obtidos, então, foram 

relacionados com as legislações passadas e a atualmente vigente, buscando a 

sustentação e a confiabilidade que se pretende conceber em tal estudo. 

Quanto à relevância do tema, este é de importância não somente para a 

sociedade, mas também para o próprio Estado, haja vista que o mesmo atua sobre a 

coletividade, que tem crenças. Evidenciando o fato, nota-se a quantidade de templos 

beatos que emergiram, estes são regulamentados por meio da legislação vigente; 

assim, mesmo que não unicamente de matéria religiosa, a Lei, em geral, tem 
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impacto sobre as pessoas jurídicas criadas para esta finalidade. E ainda aqueles 

que não professam determinada religião, têm crenças, sendo o estudo igualmente 

relevante para todos. 

O presente, em seu conteúdo, trata da influência religiosa exercida sobre o 

Direito em geral. Primeiramente, relata, de modo sucinto, a construção do Direito 

antigo, quando fundamentalmente beato, citando as diferenças entre o politeísmo e 

o monoteísmo, bem como seus efeitos na formação do Direito ancestral. Em 

seguida, ainda à primeira seção, demonstra os malefícios ocasionados por via da 

imposição de determinada fé, ou crença, fato que era comum à época. Já ao 

segundo capítulo, faz um breve relato de como a religião estava ligada à construção 

do Estado brasileiro em 1988, com a promulgação da vigente Constituição da 

República Federativa do Brasil, direcionando, assim, a problemática ao Estado 

brasileiro. Por fim, em seu terceiro tópico, apresenta as formas de intervenção 

religiosa à aplicação do Direito hodierno, bem como os benefícios da elaboração de 

um ordenamento jurídico totalmente laico, sem intervenções devotas. 
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1 BREVES NOÇÕES HISTÓRICAS ACERCA DA RELAÇÃO ENTRE OS ESTA-

DOS E A RELIGIÃO NO DIREITO ANTIGO 

 

 

1.1 A INFLUÊNCIA DO POLITEÍSMO 

 

 

Os Estados, em suas gêneses e melhorias, sofreram extensos processos 

modificativos, do qual fizeram parte amplos avanços e declínios, especialmente no 

que tange o nascimento de programas judiciais, e também legislativos. Ante o 

exposto, buscando a devida compreensão acerca de tais mudanças produzidas na 

história, até mesmo a respeito do período atual, primeiramente, faz-se necessário o 

entendimento das características essenciais do modo de vida dos povos ancestrais, 

suas tradições, e, por fim, sua organização social. 

Segundo COMPARATO (2008), é fundamental que, para conceber 

corretamente este conhecimento, haja a ciência de que a crença conduzia a vida 

integral das pessoas, do ato de nascer à morte. Ela continha a existência familiar, 

igualmente como a vida cidadã além da morada doméstica. Assim sendo, é válido 

ressaltar que o vínculo familiar dos povos, que proporcionaram a procedência da 

civilização, fundou-se não na natureza – vínculos de sangue, sentimentos maternais 

e outros – mas sim, essencialmente, na religião: 

Era a comunhão no culto doméstico que unia os membros da mesma 
família, e não os laços de sangue. Pela cerimônia religiosa do casamento, a 
mulher deixava a sua família de origem e passava a integrar a do marido. 
Em contraste, o filho emancipado já não se considerava membro da família, 
ao passo que o adotado nela se incluía, pois enquanto o primeiro era 
liberado do culto ao deus lar, o outro dele participava em igualdade de 
condições com os filhos de sangue (COMPARATO, 2008, p. 50). 
 

COMPARATO (2008) afirma, ainda, que todos estes, os filhos e netos, 

inclusive clientes e escravos, submetiam-se ao domínio absoluto do patriarca, chefe 

da família; e que este poder, dada sua amplitude, abrangia até mesmo o direito de 

vida e de óbito dos acima arrolados. Portanto, como qualificado, ficava claro que a fé 

administrava e concedia o caráter patriarcal da família na antiguidade. Como o líder 

da família era o único sacerdote, e o sacerdócio uma imputação obrigatoriamente 

masculina, o sexo feminino, por sua vez, sempre trazia uma posição rebaixada à dos 
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homens, permanecendo nítidos, assim, os princípios básicos da família antiga, 

fundados na crença beata. 

Com relação ao culto familiar, cada família exercia sua adoração própria e 

particular, e exatamente por meio da participação nas atividades religiosas em 

comum que eram reconhecidos os cidadãos que as formavam. Nas cidades, 

constituídas com base nas crenças semelhantes, a fé, novamente, tudo comandava, 

sendo esta a fiel adaptação da família à sociedade como espaço cívico. Daí a 

explicação motivada do porque a monarquia absoluta foi o único regime político 

advindo destas origens. Assim, “o monarca era o pai protetor e o sacerdote que 

oficiava em nome de todos” (COMPARATO, 2008, p. 51). 

Ainda a propósito da adoração doméstica, COULANGES (1957), citado por 

VENOSA (2004), relatou que a sucessão, àquele tempo, ocorria, em regra, em 

função do culto familiar. A qualidade de proprietário constituiu-se exclusivamente 

para a efetivação de um culto hereditário, razão, por via da qual, não se poderia 

proscrever, o culto, pela morte do titular. Deveria, consecutivamente, haver um 

indivíduo, homem, perpetuador do mesmo, para que este não desaparecesse, e, 

igualmente, permanecessem íntegros os bens da família. A linha sucessória, então, 

nascia na continuidade do filho varão. A filha, se herdeira, o era sempre 

temporariamente, quando solteira, e em circunstâncias assemelhadas ao usufruto. 

Como era unânime a crença de que as divindades poderiam se manifestar 

como imbatíveis protetoras, ou, a computar de merecimentos, como furiosas 

oponentes, os homens não arriscavam proceder sem a segurança da vontade dos 

deuses, e não havia um único ato, inclusive na vida pública, em que não se 

permitisse intervir os mesmos, fortalecendo assim a fusão do público com o divino, o 

que acarretaria alguns problemas, quanto à liberdade de crenças divergentes, no 

futuro destes povos (COMPARATO, 2008). 

Ainda conforme COMPARATO (2008), outra característica da época, 

importante no entendimento de como era intrínseca a existência da religiosidade nos 

princípios fundamentais legais, e também costumeiros, era a de que dos dezesseis 

aos dezoito anos, o adolescente adquiria cidadania prestando diante do altar central 

da cidade, a promessa de supremo patriotismo e adoração à religião oficial. Tal 

como o altar doméstico congregava em volta de si os familiares com igual crença, o 

mesmo ocorria na cidade, que nada mais era do que o ajuntamento dos cidadãos 

que tinham deuses em comum, e exaltavam o mesmo culto, como ocorria de mesmo 



 13

modo na própria família; ou seja, era impossível que cidadãos com crenças 

divergentes pudessem conviver na mesma cidade, pois, sob a vigência de mesmas 

normas, trair a crença oficial, faltando com o juramento, era ato penitenciado com a 

morte. 

Destacando novamente a ligação entre a fé comum e suas derivações 

normativas, ambas impostas aos citados povos, observa-se que “era comum, 

durante uma guerra, suspender os combates para que cada um dos beligerantes 

pudesse fazer as cerimônias fúnebres devidas aos seus mortos”, sendo condenados 

ao extermínio, sem direito de justo contraditório, aqueles que não satisfizessem este 

dever (COMPARATO, 2008, p. 52). 

Todavia, a supracitada obrigação religiosa de sepultar os falecidos, não 

ordenava que o ato, em quaisquer ocasiões, pudesse ser desempenhado ao acaso, 

ao contrário, o contato corporal com defuntos era ato considerado impuro, 

pecaminoso, portanto nunca poderia ser obra realizada por líderes ou sacerdotes 

(COMPARATO, 2008). 

Acrescente-se que: 

Quando o imperador [romano] Tibério [...] soube que Germanicus havia 
recolhido com as suas próprias mãos as ossadas dos soldados do exército 
de Varo, massacrados na floresta de Teuburg, exprobou-o [sic] 
severamente, porque um general devia evitar toda impureza religiosa, como 
o contato físico com cadáveres. Um general impuro já não poderia servir 
como intermediário entre seus soldados e os deuses. 
A crença generalizada na vida depois da morte e no caráter sagrado da 
pessoa do morto foi um dos traços da civilização antiga que perdurou até os 
tempos modernos. Daí a grande dificuldade, ainda no século XVI, em s e 
admitir a autópsia e a dissecação de cadáveres  [grifo do autor] 
(COMPARATO, 2008, p. 52). 
 

A respeito dos romanos, durante este período, adotavam as normas 

costumeiras como compondo determinado fragmento da ordem cósmica, elaborada 

pelos próprios deuses; o que sugeria a sua irrevogabilidade perante as leis 

humanas, explicando assim, porque, inicialmente, a elaboração de leis não foi aceita 

como uma forma de criação normativa, mas unicamente como uma divulgação de 

velhas regras já em vigor, a fim de que todos na sociedade conhecessem, 

completamente, seus direitos e deveres. COMPARATO (2008) acrescenta, também, 

que o termo latino, modernamente conhecido, Lex, designado para mencionar este 

conjunto de obrigações impostas aos cidadãos, tinha, em sua causa, uma acepção 

claramente devota. 
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Quanto às normas atribuídas a estes povos, vale ressaltar, ainda, que o 

cidadão, inserido no conjunto urbano, era completamente destituído de autonomia. 

O seu corpo era objeto pertencente de modo integral à cidade, que detinha a 

faculdade de convocá-lo em batalhas, até os quarenta e seis anos quando romano, 

e por toda a vida quando espartano ou ateniense. É adequado destacar, também, 

que quando necessária à proteção de todos, durante uma guerra, por exemplo, 

qualquer habitante poderia ser constrangido a conferir toda a sua riqueza 

(COMPARATO, 2008). 

Quanto à fé comum, nenhum sujeito poderia distanciar-se das crenças beatas, 

ou dos apegos coletivos predominantes, sob pena de sofrer bárbaros castigos, ou 

até, ter ceifada sua vida: 

É conhecido o caso de Anaxágoras, que sustentava a existência de um 
Deus-Inteligência, que reinaria sobre todos os homens e todos os seres 
vivos. Deixando de acreditar nos deuses tradicionais da pólis [ou cidade], 
ele decidiu abandonar o exercício dos seus direitos políticos e descumprir 
seus deveres de cidadão [faltando com seu juramento], deixando de 
comparecer às assembléias do demos e recusando-se a servir como 
magistrado. Os atenienses o condenaram à morte (COMPARATO, 2008, p. 
61). 
 

COMPARATO (2008) registra que os costumes ancestrais eram aplicados 

como fundamentos às leis, e que essas, por sua vez, continham os ínfimos detalhes 

da pessoa. Inclusive o que, hodiernamente, se considera como assunto de liberdade 

particular do indivíduo, era pormenorizadamente apontado, e então transformado em 

regulamento imperativo. Exempli gratia, nos remotos conjuntos normativos romanos, 

e também espartanos, os progenitores eram forçados a sacrificar os filhos disformes, 

haja vista, que para aqueles povos, as crianças concerniam à cidade, e somente a 

essa. Do mesmo modo, não adiantava arriscar burlar a eventualidade do acaso de 

incidir em tal feito, pois, em inúmeras urbes, o celibato era totalmente proibido; assim 

sendo, não somente homens que permaneciam solteiros, mas igualmente os que 

contraíam casamento durante a velhice, eram penitenciados em quadro com 

aqueles que arriscavam contravir a lei. 

Como apresentado, o conjunto geral de normas que as sociedades antigas 

avocavam meramente de lei, compreendia, completamente, todos os pólos da vida 

social, e também particular. A ética, inclusive, estava igualmente abarcada nas 

aludidas regras, porém, na antiguidade, jamais idealizada como constituída pelo 

anseio humano, esta, para o entendimento dos povos daquele período, advinha da 

pretensão divina. O que explica, por fim, que “não se podia entrever distinção 
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alguma – e muito menos separação ou limites – entre religião, moral e direito” 

(COMPARATO, 2008, p. 63). 

 

 

1.2 A INFLUÊNCIA DO MONOTEÍSMO 

 

 

Com o transpor dos tempos, e já à Alta Idade Média, o caráter mercantil das 

antigas sociedades foi altamente amplificado; trocas de artigos incidiam sobre vários 

povos, originando, desta maneira, as primeiras etapas rumo à constituição de uma 

cultura interligada. Entretanto o esperado não se realizou, haja vista que o comércio 

era extremamente desprezado, e os comerciantes, por sua vez, eram apreciados 

desprezíveis e impuros. Segundo COMPARATO (2008), para a consciência do 

período, mesmo que proporcionando inúmeros benefícios, não havia virtude alguma 

no mercantilismo, somente trocas e contágios morais. A crença, generalizada, era a 

de que o homem deveria laborar em prol do sustento da família, cultivando a 

produção natural de alimentos, para auferir, assim, as graças dos deuses por meio 

dos mesmos. Portanto, o desenvolvimento também é marcado por declínios. 

No século VIII, em razão de um bloqueio marítimo e continental imposto por 

sarracenos, a florescente atividade mercantil que, em tempo futuro, iria acomodar 

determinada difusão de novas culturas e crenças, implicando assim, indiretamente, 

em maior ponderação acerca de fundamentos religiosos em leis. Assim, 

desapareceram por completo “os grandes centros urbanos do mundo romano 

entraram em acentuada decadência, e a atividade econômica passou a concentrar-

se [novamente] na agricultura” (COMPARATO, 2008, p. 65). 

COMPARATO (2008), ante o exposto, comenta, ainda, que esperar resultados 

negativos em conseqüência do processo legiferante era inexorável; os mencionados 

eventos incitaram de modo direto a crença e o costume daqueles, que rebaixaram 

inda mais a atividade mercantil. Destarte, há a indagação a respeito de que o povo 

poderia ter vislumbrado o ocorrido como forma de castigo divino, por apoiarem sua 

economia em torno do comércio. 

Em face do supramencionado, como a aludida ideologia vinculou-se ao ideário 

costumeiro da época, esta incidiu diretamente sobre a gênese de posteriores 
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normas, que, por inúmeros ensejos, se difundiram no tempo. Dado o assunto, é 

importante destacar que, verbi gratia: 

Ainda no século XII, em adendo ao Decreto [...] que codificou as normas do 
direito canônico [de jurisdição eclesiástica], a Igreja dispôs: “Homo mercator 
nunquam aut vix potest Deo placere” (o comerciante jamais, ou dificilmente, 
pode agradar a Deus). E nos manuais de confissão ou estatutos sinodais da 
época, o comércio era sempre incluído na lista de profissões ilícitas (illicita 
negotia) ou ofícios desonrosos (inhonesta mercimonia) (COMPARATO, 
2008, p. 66). 
 

Em contrapartida, atraindo apropriado juízo a conceito de justiça, posto que 

ainda o influenciasse de modo direto, surgiu o monoteísmo como religião 

organizada. Durante o mesmo período, também nasceu a Filosofia, ou ciência da 

razão. Assim, mesmo que apresentando pontos controversos, juntos, procederam a 

severas mudanças, em mesmo rumo, na mentalidade da civilização antiga: 

Ambos influíram de modo decisivo para superar a visão estreitamente 
particular que cada povo tinha do homem e do mundo, abrindo desse modo 
as consciências ao universalismo da fé e da razão. A partir de então, 
iniciou-se o longo e conturbado percurso histórico, tendente ao 
reconhecimento de que todos os seres humanos gozam de igual dignidade 
(COMPARATO, 2008, p. 66-67). 
 

Assim, a transmutação do credo politeísta foi evento proporcionado também 

por meio da ciência filosófica, porquanto “foi com base no universalismo da razão 

que a filosofia [...] pôde fazer a crítica da religião tradicional, procurando nela 

separar a verdade da ilusão”, e deste modo, acomodar a aceitação de novas idéias 

alusivas à emergente crença (COMPARATO, 2008, p. 89). 

Contudo, a inovação religiosa persistia em influenciar a lei. Os atualizados 

conceitos acerca do divino propunham que, diferente dos deuses tradicionais, que 

eram semelhantes aos humanos em paixões, vícios, e vontades, diferindo somente 

no que tange à imortalidade, o Deus único, era continuamente justo, sendo assim, a 

exclusiva fonte verdadeira de justiça e de direito (COMPARATO, 2008). 

Deste modo, a antiga legislação em vigor, de concórdia com o credo 

monoteísta, situando-se em tais princípios, seria aparentemente justa, assim como 

estes o eram. Conseqüentemente, as alterações que estariam por vir, acarretariam 

grandes avanços em direção às liberdades e igualdades, mas, ainda, estagnação a 

sentido dos fundamentos normativos, como consoante, a seguir, se demonstrará. 

Vale enfatizar, também, que “a invenção do saber filosófico [...] ao abrir da mesma 

forma a todos a perspectiva do universal, [também] contribuiu decisivamente para o 



 17

despertar da consciência da unicidade do gênero humano” (COMPARATO, 2008, p. 

87). 

Embora seja indispensável apontar as decorrências do nascimento desta fé, é 

desnecessário, neste breve capítulo, mencionar separações entre seus derivados 

segmentos. Quanto aos efeitos históricos decorrentes desta ideologia, no que 

concerne aos avanços, COMPARATO (2008) registra que os devotos desta fé 

externavam um compromisso basilar: aproximar-se, em caractere, e de modo 

culminante, da justiça e da perfeição; assim, propiciaram uma sociedade 

superficialmente mais justa. Quanto aos retrocessos, no mesmo ideário, havia a 

obrigatoriedade de que nenhum homem deveria crer no pluralismo de divindades, ou 

em princípios que fossem divergentes da fé em questão; portanto, existia também a 

missão religiosa de difusão deste culto, que por algumas vertentes da crença, 

inclusive, poderia ser imposto, quando rejeitado, por meio de forças bélicas. Em 

seguimento ao exposto, e de muitos modos, o monoteísmo cresceu amplamente por 

todo o orbe terrestre. 

Decorridos alguns séculos, o aludido culto auferiu maiores movimentos. Não 

demorou muito para que fanáticos religiosos, que ao período já influíam no poder 

legiferante, assumissem igualmente o aparelho jurídico e processual. Acrescenta 

TOURINHO FILHO (2007) que um dos primeiros sistemas judiciais a sofrer tais 

efeitos, foi o processual penal germânico. À época, o indiciado já apresentava 

direitos que estabeleciam um devido processo de acusação, e somente com a 

correta conclusão do mesmo, é que haveria a capacidade de condenação, ou 

absolvição, por meio do Estado. No entanto, àqueles tempos, o ônus da prova não 

era característica imposta ao autor, mas sim ao réu, que não apresentando provas 

de sua inocência, seria condenado. 

Sobre tais provas, eram instruídas de diversas formas, entretanto, as principais 

modalidades requeridas, os ordálios, eram puramente religiosas, e continham 

grandes crueldades: 

As principais provas eram os ordálios, ou Juízos de Deus, [...] que [...] não 
era propriamente uma prova, mas uma devolução a Deus da decisão sobre 
a controvérsia, sua prática foi demais generalizada. Conforme as pessoas, 
realizava-se, como Juízo de Deus, o duelo judicial: se o acusado vencesse, 
seria absolvido, pois era inocente. Havia outros Juízos de Deus, chamados, 
posteriormente, purgationes vulgares, como o da “água fria” e o da “água 
fervente”. O primeiro consistia em arremessar o acusado à água: se 
submergisse, era inocente; se permanecesse à superfície, era culpado. O 
outro consistia em fazer o réu colocar o braço dentro da água fervente e, se, 
ao retirá-lo, não houvesse sofrido nenhuma lesão, era inocente... Pelo Juízo 



 18

de Deus do “ferro em brasa”, devia o acusado segurar por algum tempo um 
ferro incandescente; caso não se queimasse, era inocente... [sic] 
(TOURINHO FILHO, 2007, p. 83-84). 
 

Embora os Juízos de Deus fossem modelos de extrema imposição da fé alheia, 

foram fatos apenas principiais; destarte, a união, entre os Estados e a religião 

monoteísta, estava somente começando. Inicialmente, surgiu a competência 

eclesiástica, destinada aos interesses privativos da Igreja, onde, até então, “o 

processo [também] era de tipo acusatório: não havia juízo sem acusação. O 

acusador devia apresentar aos [...] encarregados de exercer a função jurisdicional a 

acusação por escrito e oferecer as respectivas provas” (TOURINHO FILHO, 2007, p. 

84). 

Mas do século XIII em diante, TOURINHO FILHO (2007) explica que o 

mencionado procedimento, que estabelecia a denúncia, o contraditório, e a 

publicidade, foi desprezado. Viu-se instalado, então, o método inquisitivo, onde o 

Juiz procedia de maneira independente, e em segredo; não se conheciam o delator, 

os julgadores e até mesmo as decisões proferidas. Destaca o referido doutrinador 

que: 

Nenhuma garantia era dada ao acusado. Uma simples denúncia anônima 
era suficiente para se iniciar um processo. Não se permitia defesa, sob a 
alegação de que esta poderia criar obstáculos na descoberta da verdade... 
[...] Dizia-se que, “se o imputado era inocente, não precisava de defensor, e, 
se culpado, era indigno de defesa” (TOURINHO FILHO, 2007, p. 85-86). 
 

Ante o aparente sucesso obtido por seus idealizadores, o aludido sistema, 

lentamente, dominou as competências laicas de diversos países da Europa 

continental, convertendo-se, deste modo, em poderosa máquina de dominação 

pública. Todavia, às prévias da Revolução Francesa, quando os Estados da Itália, 

Espanha, Alemanha, França e Inglaterra, assistiam-se tomados por tal ideologia, por 

múltiplas causas, emergiu, dentre os ingleses, a consciência que induziu os filósofos 

ao debate profundo, sobre as sociedades de um modo geral (TOURINHO FILHO, 

2007). 

TOURINHO FILHO (2007) relata que o emergente movimento, ao idealizar uma 

sociedade na qual houvesse liberdade e justiça social, após anos de trabalhos, 

destituiu totalmente o domínio do Santo Ofício, ou Tribunal da Inquisição. 

Posto que a legislação ainda fosse intensamente influenciada por via de 

crenças religiosas, com o impacto absorvido por meio dos procedimentos 

inquisitórios, esta começava a apresentar liberdades mitigadas. Sendo assim, 
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mesmo com sua extinção, o supracitado sistema de idéias legou inúmeros vestígios 

legislatórios, e, consoante, em próximos capítulos, se comprovará, também 

costumeiros. Por fim, neste mesmo período, o Estado brasileiro estava às vésperas 

de sua formação, destarte, deixaria de ser colônia, mas conservaria, com a 

alteração, parte da herança legal de suas origens, que também foram alvos de 

inquisições. 
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2 A RELIGIÃO NA FORMAÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO  BRASIL 

 

 

Durante a formação do Estado brasileiro, esse nada tinha de laico. O 

catolicismo era a crença oficial e predominante, sendo as outras religiões, quando 

admitidas, impossibilitadas de promoverem seus cultos; apenas reuniões em lugares 

oclusos eram toleradas, salvo práticas africanas, que eram vedadas. O clero católico 

percebia remunerações do Poder Público, como se fosse composto por servidores 

governamentais. O Código Criminal, por sua vez, reprimia publicações doutrinárias 

antagônicas às “verdades fundamentais da existência de Deus e da imortalidade da 

alma” (OBSERVATÓRIO DA LAICIDADE DO ESTADO, 2009). 

Os docentes, nas instituições públicas, eram obrigados a afirmar lealdade à 

religião oficial, que fazia parte do currículo obrigatório das escolas primárias e 

secundárias. Destaca-se, também, que somente os filhos de uniões realizadas em 

Igrejas eram legítimos. Nos cemitérios públicos, enfim, somente devotos da fé oficial 

poderiam ser enterrados. Vale ressaltar, ainda, que a Constituição do Império, em 

1824, foi promulgada por Pedro I “em nome da Santíssima Trindade” 

(OBSERVATÓRIO DA LAICIDADE DO ESTADO, 2009). 

Portanto, do exposto, é possível afirmar que nosso Estado auferiu ampla 

herança legislativa dimanada de suas origens portuguesas, haja vista que Portugal 

também sofreu grande controle beato enquanto foi palco de procedimentos 

inquisitórios. Em função disto, MORAES (2010) relata que somente em 1891, com a 

promulgação da Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, surgiu o 

primeiro fragmento republicano de adequado respeito às outras crenças, quando, 

então, puderam coexistir em aparente igualdade de condições: 

Art. 72. A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no 
País a inviolabilidade dos direitos concernentes à liberdade, à segurança 
individual e à propriedade, nos termos seguintes: 
[...] § 3º – Todos os indivíduos e confissões religiosas podem exercer 
pública e livremente o seu culto, associando-se para esse fim e adquirindo 
bens, observadas as disposições do direito comum (BRASIL, 1891). 
 

Neste mesmo sentido, Douglas Antônio Rocha Pinheiro acrescenta que: 

[...] a expressão bons costumes fatalmente remete à terminologia utilizada 
como restrição à liberdade de culto a que crentes foram sujeitos durante 
décadas – afinal, exceção feita a de 1891  [grifo do autor], todas as demais 
Constituições do período republicano anteriores a 1988 condicionaram tal 
liberdade à observância da ordem pública e dos bons costumes 
(PINHEIRO, 2008, p. 81). 
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Em seqüência, ao transcorrer dos anos, embora ainda existissem alguns 

privilégios concedidos a crenças específicas, à proporção que as alterações legais 

ocorriam, o exercício da liberdade individual se ampliava. Deste modo, em 1987, já à 

Assembléia Nacional Constituinte, por via de representantes do povo brasileiro, 

debatiam a respeito da extinção dos obstáculos impostos ao exercício de culto, e 

sob quais preceitos religiosos seriam edificadas as futuras normas (PINHEIRO, 

2008). 

Assegurando o exercício da supracitada fundamentação, o artigo 46º do 

regimento interno do referido círculo, in verbis, dispunha que: “A Bíblia Sagrada 

deverá ficar sobre a mesa da Assembléia Nacional Constituinte, à disposição de 

quem dela quiser fazer uso [durante os trabalhos]” (BRASIL, 1987 in PINHEIRO, 

2008, p. 13). 

Prontamente, em presença do referido texto legal, percebe-se algo curioso, 

nem tanto por via da constância do livro às sessões, mas por meio da determinação 

legal de sua presença; Curioso, pois não poderia o regulamento interno de uma 

constituinte, que almejava basear-se no idêntico respeito (e reverência) por todos os 

valores religiosos existentes, declarar a sacralidade de um emblema em especial, 

desprezando outros (PINHEIRO, 2008). 

Costa Ferreira, traduzindo os interesses do Partido da Frente Liberal do 

Maranhão (PFL/MA), em pronunciamentos iniciais da aludida constituinte, explanou, 

certa vez, que teria interesses em afixar, na Carta Magna do Estado, preceitos 

religiosos: 

E que o Evangelho de Cristo seja o nosso guia e companheiro nesta 
jornada tão importante para os destinos do Brasil, senda de luz a iluminar o 
nosso caminho, para que o trabalho seja fecundo e dê bons frutos, 
perpetuando-se no tempo como uma obra de irmãos, feita com carinho e 
sem outro objetivo que não seja o bem dos nossos patrícios de todos os 
quadrantes desta Pátria, que nasceu sob o signo da cruz e há de crescer 
cada vez mais segundo os preceitos da Bíblia Sagrad a [grifo do autor], 
ela que contém toda a sabedoria vinda de Deus em benefício de todos os 
homens (BRASIL, 1987 in PINHEIRO, 2008, p. 31). 
 

Noutra vez, Antônio de Jesus, representando o Partido do Movimento 

Democrático Brasileiro de Goiás (PMDB/GO), após acaloradas discordâncias, 

ilustrou que o livro sagrado, que estaria em aberto durante as sessões, encerrava as 

repostas das quais os constituintes careciam: 

Isso é inadmissível. Vamos conservar um comportamento exemplar diante 
da sociedade brasileira, que já se acha esmagada muitas vezes em muitas 
de suas instituições, através da violência. O caminho ideal é o acordo, é o 
entendimento. Nessa Bíblia que está aberta diante de nós  [grifo do autor], 
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está escrito que o sábio Salomão já dizia há 3.000 anos: “[...] procurai o 
caminho do entendimento e do respeito ao próximo” (BRASIL, 1988 in 
PINHEIRO, 2008, p. 35). 
 

Por fim, destaca-se que, em dada ocasião, Orlando Pacheco, membro do 

Partido da Frente Liberal de Santa Catarina (PFL/SC), em contestações, discernindo 

a AIDS (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida) como pagamento divino acerca do 

comportamento social da nação, ratificou o conceito de Antônio de Jesus, 

confirmando, igualmente, que o referente símbolo religioso conteria respostas 

direcionadas ao debate: 

O pânico gerado por esta peste, que pode ser consagrada como símbolo de 
permissividade que toma conta de todos os setores da sociedade brasileira, 
mobiliza especialistas, governantes, religiosos e políticos na denúncia do 
mal, mas pouco [sic] se conscientizam de que o homem apenas colhe os 
frutos de sua desobediência a Deus. Este exemplar da Bíblia Sagrada, 
aqui disponível conforme dispositivo do Regimento, diz-nos, sobre o 
assunto  [grifo do autor] em questão (BRASIL, 1987 in PINHEIRO, 2008, p. 
35). 
 

Destarte, fixa-se a indagação controversa: Teriam os componentes, daquela 

constituinte, buscado verdadeiramente fundamentar qualquer das normas 

constitucionais em valores de caráter religioso? Após muitas contendas, cominaram 

então, às normas constitucionais, aparente laicidade estatal? 

Fausto Rocha, representando o Partido da Frente Liberal de São Paulo 

(PFL/SP), propondo emenda a acurada parte do texto legal, exprimiu-se, por vez, 

em conformidade com o supramencionado: 

Sr. Presidente, Srs. Constituintes, religião é algo marcadamente de foro 
íntimo. É verdade que o Brasil é o maior país cristão do mundo. Mas, nem 
por isso, católicos e evangélicos pretenderiam impo r sua religião  [grifo 
do autor] ou tomar seu ensino obrigatório. Os cristãos desejam que sejam 
ensinados os princípios básicos, éticos, morais e comportamentais do 
cristianismo  [grifo do autor] [...] (BRASIL, 1988 in PINHEIRO, 2008, p. 90). 
 

Assim, em Brasília, dia 5 de outubro de 1988, foi promulgada a aludida Carta 

Política, pautada nos justos valores buscados por seus constituintes. Entretanto, 

conforme afirma o OBSERVATÓRIO DA LAICIDADE DO ESTADO (2009), o 

desígnio de promover uma religião específica não foi extinto, esse não estaria 

presente à lei, mas existente em separados costumes da sociedade brasileira, como, 

exempli gratia, na fixação de alguns feriados religiosos, os quais impõem vedação 

ao trabalho. 

Quanto aos aludidos dias-santos, indaga-se a respeito da constitucionalidade 

da vedação de trabalho nesses dias. Em alusão ao tema, SCHERKERKEWITZ 

(1996) registra que cada indivíduo deveria adquirir a faculdade de, nestes dias, 
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laborar ou não. Assim sendo, se não desejasse trabalhar, a postura legal lhe seria 

favorável, ou, em caso contrário, se optasse por laborar, não estaria obrigado a 

compadecer com a respectiva postura válida para uma religião que não segue. 

Portanto, a fim de sanar a problemática, seria imperioso expandir o atual calendário 

de feriados e dias santos, incluindo as datas santificadas de todas as religiões 

atuantes no país, e, em seguida, tornar os feriados beatos já existentes facultativos, 

no sentido de estar aberta a opção laboral, deixando-a para a livre escolha de cada 

indivíduo, ou setor. 

Enfim, segundo o OBSERVATÓRIO DA LAICIDADE DO ESTADO (2009), a 

liberdade religiosa, proposta na vigente Constituição da República Federativa do 

Brasil, está quase a concretizar-se, muito embora, neste sentido, ainda prevaleçam 

alguns obstáculos a traspor. 
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3 A INTERVENÇÃO RELIGIOSA NA APLICAÇÃO DO DIREITO L AICO 

 

 

Inicialmente, BOURDIEU (1998), citado por PINHEIRO (2008), principia a 

discussão registrando que o delicado campo religioso compara-se a um “mercado de 

salvação”, no qual as distintas crenças concorrem alegoricamente entre si, cada qual 

com sua proposta da Verdade, quer de forma explícita, quer de modo tácito. Assim, 

viciosamente então, o simbólico de determinadas congregações religiosas habitua-

se a atentar contra o simbólico das demais. 

Destarte, em face de tais conflitos, DA SILVA (2005) destaca que compete aos 

poderes públicos não participarem de nenhuma corrente beata, por qualquer forma 

ou natureza, nem promovê-las, impedindo, então, que outros o façam. Deste modo, 

perante o Estado, todas as religiões fazem jus a iguais direitos e reverências, e não 

podem, portanto, influenciar, por quaisquer termos, bases legais. 

SCHERKERKEWITZ (1996) define, também, que consoante a vigente 

Constituição da República Federativa do Brasil, o Estado deve proporcionar aos 

seus administrados a perfeita harmonia entre crenças, proscrevendo a intolerância 

e, inclusive, o fanatismo. Assim, entende-se que, entre a República e a religião, 

necessita haver acentuada ruptura, não devendo, portanto, existir qualquer fé oficial, 

nem propensões de credo. Logo, compreende-se, também, que deve o Estado 

oferecer amparo e garantia ao livre exercício de todas as faculdades religiosas não 

contrárias às leis, não excedendo, porém, o limite afixado em decorrência da 

laicidade estatal. 

Entretanto, conforme afirma o OBSERVATÓRIO DA LAICIDADE DO ESTADO 

(2009), o Estado brasileiro não é totalmente laico, embora inda passe por processo 

de laicização. Assim sendo, vale destacar que os deveres estatais, acima arrolados, 

não são inteiramente cumpridos, quer por motivos costumeiros, quer por atos 

inconstitucionais: 

A situação de hoje é bem diferente daquela, mas ainda está longe de 
caracterizar um Estado laico. As sociedades religiosas não pagam impostos 
(renda, IPTU, ISS, etc) e recebem subsídios financeiros para suas 
instituições de ensino e assistência social. O ensino religioso faz parte do 
currículo das escolas públicas, que privilegia o Cristianismo e discrimina 
outras religiões, assim como discrimina todos os não crentes. Em alguns 
estados, os professores de ensino religioso são funcionários públicos e 
recebem salários, configurando apoio financeiro do Estado a sociedades 
religiosas, que, aliás, são as credenciadoras do magistério dessa disciplina. 
Certas sociedades religiosas exercem pressão sobre o Congresso Nacional, 



 

dificultando a promulgação de leis no que respeita à pesquisa científica, aos 
direitos sexuais e reprodutivos. A chantagem religiosa não é incomum 
nessa área, como a ameaça de excomunhão. Há símbolos religiosos 
repartições públicas, inclusive nos tribunais (OBSERVATÓRIO DA 
LAICIDADE DO ESTADO, 2009).
 

Figura 1 
Fonte: Disponível em <http://www.brasilparatodos.or g/wp

Figura 2 
Fonte: Disponível em <http://www.brasilparatodos.or g/wp
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diversas benfeitorias à sociedade, o conceito de que todos os seres humanos gozam 

de igual dignidade, os preceitos de respeito à vida, justificativas ao fim da 

escravatura, e muitos outros, mas existem 
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direitos sexuais e reprodutivos. A chantagem religiosa não é incomum 
nessa área, como a ameaça de excomunhão. Há símbolos religiosos 
repartições públicas, inclusive nos tribunais (OBSERVATÓRIO DA 
LAICIDADE DO ESTADO, 2009). 

 
Figura 1 – Plenário do Supremo Tribunal Federal  

Fonte: Disponível em <http://www.brasilparatodos.or g/wp -content/uploads/plenario
Acesso em: 25 nov. 2009. 

 

 
Figura 2 – Tribunal Regional Federal – 4ª Região  

Fonte: Disponível em <http://www.brasilparatodos.or g/wp -content/uploads/trf
Acesso em: 25 nov. 2009. 

 
QUEIROZ (2006), o Estado não possui sentimento religioso e, laico 

estabelecer preferências, ou se manifestar por 

órgãos, consentindo com a existência de emblemas religiosos 

s, como exposto nas gravuras 1 e 2. Ora, o monoteísmo cristão 

as benfeitorias à sociedade, o conceito de que todos os seres humanos gozam 

de igual dignidade, os preceitos de respeito à vida, justificativas ao fim da 

escravatura, e muitos outros, mas existem outras correntes beatas
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sentimento religioso e, laico 

estabelecer preferências, ou se manifestar por via de seus 

religiosos em edificações 

Ora, o monoteísmo cristão fundamentou 

as benfeitorias à sociedade, o conceito de que todos os seres humanos gozam 

de igual dignidade, os preceitos de respeito à vida, justificativas ao fim da 

beatas que divergem 
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com o cristianismo, não em seus preceitos básicos, mas em simples interpretações 

acerca do mesmo texto bíblico. Destarte, em função da ausência de outros símbolos 

religiosos às repartições públicas, surge a conseqüente indagação: Há algum 

tratamento discriminatório, por parte destes órgãos estatais, para com as outras 

crenças existentes? 

LOREA (2005, p. 3) explica que sim, e acrescenta, ainda, que "o Brasil é um 

país laico e a liberdade de crença da minoria, que não se vê representada por 

qualquer símbolo religioso, deve ser igualmente respeitada pelo Estado". 

Contudo, quando esta minoria contesta a exclusividade de tais representações, 

e, por conseguinte, solicita a remoção daqueles emblemas, o Estado, indeferindo, 

reporta, como justificativa, que a apresentação simbólica em questão, é um traço 

cultural da população brasileira. Entretanto, é importante demonstrar, também, que 

na omissão de outros símbolos religiosos, há a discriminação de distintas tradições 

culturais que, como o cristianismo, também fizeram parte da história nacional, 

permanecendo no íntimo de alguns devotos até os dias presentes. Em exemplo, 

nota-se a Umbanda, com seus Orixás, ou, inclusive, as crenças indígenas 

(PINHEIRO, 2008). 

Assim, de modo semelhante, observa-se a seguinte ementa jurisprudencial, 

publicada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ): 

Pedido de Providências. Pretensão de que se determine aos Tribunais de 
Justiça a retirada de crucifixos afixados nos Plenários e salas. Alegação de 
que a aposição de símbolos fere o art. 19, inciso I da CF/88. – “Manter um 
crucifixo numa sala de audiências públicas de Tribunal de Justiça não torna 
o Estado – ou o Poder Judiciário – clerical, nem viola o preceito 
constitucional invocado (CF, art. 19, inciso I), porque a exposição de tal 
símbolo não ofende o interesse público primário (a sociedade), ao contrário, 
preserva-o, garantindo interesses individuais culturalmente solidificados e 
amparados na ordem constitucional, como é o caso deste costume, que 
representa as tradições de nossa sociedade. Por outro lado, não há, data 
venia, no ordenamento jurídico pátrio, qualquer proibição para o uso de 
qualquer símbolo religioso em qualquer ambiente de Órgão do Poder 
Judiciário, sendo da tradição brasileira a ostentação eventual, sem que, com 
isso, se observe repúdio da sociedade, que consagra um costume ou 
comportamento como aceitável” (BRASIL, 2007). 
 

Face o apontado, o OBSERVATÓRIO DA LAICIDADE DO ESTADO (2009) 

elucida que no processo de construção de um Estado laico, existem avanços, mas 

também recuos. Assim, cita a questão do ensino religioso nas escolas públicas. A 

Constituição Republicana de 1891 determinava que fosse exclusivamente moral o 

ensino devoto ministrado nas referidas instituições, mas a aliança do Governo 

Vargas com a Igreja Católica promoveu o retorno da educação beata doutrinária aos 
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educandários, mediante decreto, em 1931, e por determinação constitucional, em 

1934. Desde então, todas as Constituições prevêem o ensino religioso nas escolas 

públicas, um retrocesso contraditório, haja vista que a hodierna Constituição Federal 

determina, também, que: 

Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios: 
I – estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los  [grifo do 
autor], 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 (BRASIL, 1988); 
 

PONTES DE MIRANDA, citado por DA SILVA (2005), explica que subvencionar 

está no sentido de concorrer, com dinheiro ou outros bens da entidade estatal, para 

que se desempenhe a atividade religiosa. SCHERKERKEWITZ (1996), por sua vez, 

entende que educação beata em escolas é atividade religiosa. Logo, utilizar-se de 

dinheiro público para remunerar professores, a fim de que exerçam esta conduta, é 

ato inconstitucional, sendo a norma, referente à existência de tal ensino nas aludidas 

instituições, apenas um resíduo histórico, ainda presente no ordenamento brasileiro 

por inobservância do legislador. 

Ratificando tal entendimento, acerca do termo “subvencionar”, vê-se, a seguir, 

o teor do acórdão proferido por vias do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG): 

EMENTA: Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei Municipal. Município de 
Nova Era. Concessão de direito de uso de imóvel da municipalidade. Igreja 
do Evangelho Quadrangular. Funcionamento da igreja. Salas destinadas a 
estudo bíblico e reuniões. Moradia do pastor e sua família. 
Inconstitucionalidade manifesta. Igrejas e cultos religiosos. Estado laico. 
Dever de imparcialidade e neutralidade do Poder Público. Representação 
acolhida. Vício declarado. - Por imposição constitucional, o Poder Público, 
em todas as esferas federativas, possui o dever de imparcialidade ou 
neutralidade no que toca aos credos religiosos existentes no País, não 
podendo, de forma alguma, beneficiá-los ou prejudicá-los, total ou 
parcialmente. 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N° 1.0000.07.457387-
4/000 - COMARCA DE NOVA ERA - REQUERENTE(S): PG JUSTIÇA - 
REQUERIDO(A)(S): MUNICÍPIO NOVA ERA, CÂMARA MUNICIPAL DE 
NOVA ERA - RELATOR: EXMO. SR. DES. HERCULANO RODRIGUES 
ACÓRDÃO 
Vistos etc., acorda a CORTE SUPERIOR do Tribunal de Justiça do Estado 
[sic] de Minas Gerais, incorporando neste o relatório de fls., na 
conformidade da ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, EM 
JULGAR PROCEDENTE A REPRESENTAÇÃO, VENCIDOS, EM PARTE, 
OS DESEMBARGADORES BRANDÃO TEIXEIRA E WANDER MAROTTA, 
E TOTALMENTE O DES. JARBAS LADEIRA. 
Belo Horizonte, 09 de julho de 2008. 
DES. HERCULANO RODRIGUES - Relator 
NOTAS TAQUIGRÁFICAS 
O SR. DES. HERCULANO RODRIGUES: 
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VOTO 
O Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de Justiça submete a este 
Tribunal, mediante representação, o exame da constitucionalidade, em face 
da Constituição Estadual, do parágrafo único do artigo 1º e do artigo 3º da 
Lei nº 1.536, de 07 de janeiro de 2002, do Município de Nova Era, que 
concedeu direito de uso de um imóvel da municipalidade à igreja do 
Evangelho Quadrangular, a fim de que a referida entidade dele se utilize 
"para fins escolares e assistência social ou religiosa", destinando-se, 
segundo o texto legal, ao "funcionamento da Igreja", com "salas destinadas 
para estudo bíblico e reuniões diárias e Casa Pastoral, como assistência de 
moradia para o Pastor e sua família". 
Aduz o requerente, em suma, que a concessão do direito de uso de 
imóvel municipal a uma entidade religiosa  [grifo do autor], da forma como 
posta na Lei mencionada, implica em subvenção  [grifo do autor] a um 
credo religioso pelo Poder Público do Município, o que contraria a natureza 
laica do Estado e o conseqüente dever constitucional de imparcialidade ou 
de neutralidade dos entes autônomos da federação no tocante aos cultos 
religiosos, imposto pelo artigo 19 da Constituição Federal e pelo artigo 165, 
§ 3º da Constituição do Estado de Minas Gerais. 
Invocando a plausibilidade jurídica da pretensão, bem como os prejuízos 
para a Administração Municipal decorrentes da vigência das normas 
impugnadas, buscou o Requerente a concessão de medida cautelar 
suspensiva da eficácia da expressão "ou religiosa", contida no parágrafo 
único do artigo 1º da referida Lei Municipal, bem como da íntegra do texto 
do artigo 3º do mesmo diploma legal, providência essa que foi deferida por 
este Relator, em decisão monocrática posteriormente referendada pela 
Corte. 
O Prefeito Municipal, manifestando-se à f. 79, declara não se opor à 
declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos questionados. 
A Câmara, entretanto, sai em defesa do texto legal (fls. 83/89). 
Alega, em apertada síntese, que a concessão de direito real de uso do 
imóvel teve em vista o interesse social, tendo em conta atividades 
assistenciais e educativas a serem desenvolvidas pela entidade, 
representando atuação positiva do Estado laico, que resguarda a liberdade 
de culto, consagrada constitucionalmente. 
O parecer da douta Procuradoria de Justiça, de fls. 110/113, é pelo 
acolhimento da representação. 
No principal, é o relatório. 
Estão atendidos os pressupostos processuais e as condições da ação 
direta. 
No mérito, tenho como patente a inconstitucionalidade de ordem material 
nos dispositivos impugnados, por ofensa ao disposto no artigo 165, § 3º da 
Constituição Estadual, que, a exemplo da norma inscrita no artigo 19 da 
Constituição Federal, consagra a imparcialidade e a neutralidade dos 
Municípios em relação aos cultos religiosos ou igrejas. 
Observa, com precisão, a ilustrada Procuradoria de Justiça, que consoante 
as cláusulas constitucionais mencionadas, o Poder Público, em todas as 
esferas federativas, possui o dever de imparcialidade ou neutralidade no 
que toca aos credos religiosos existentes no País, não podendo, de forma 
alguma, beneficiá-los ou prejudicá-los, total ou parcialmente. 
Como registrado por ocasião do deferimento da cautelar, os textos legais 
em apreço extrapolam o limite constitucional da colaboração de interesse 
público entre o Município e a igreja do Evangelho Quadrangular, na medida 
em que permite o uso do imóvel público para fins declaradamente 
religiosos, para cultos e "estudos bíblicos", bem como para residência do 
pastor e de sua família. 
Acolho, portanto, a representação, julgando-a procedente para determinar a 
supressão definitiva, por inconstitucionalidade, da expressão "ou religiosa" 
contida no parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 1536/02 do Município de 
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Nova Era, bem como, em sua íntegra, do artigo 3º do mesmo diploma legal 
(BRASIL, 2008). 
 

Quanto à precisão de afastamento, entre Estado e Igreja, surge outra questão 

de grande relevância: O acordo que a Santa Sé firmou com o Estado brasileiro, 

noutros termos, a concordata consolidada entre esta e o ministro das Relações 

Exteriores. O mencionado documento estabeleceu novos privilégios, e consolidou 

outros, já vivenciados pela Igreja Católica, no Brasil, por décadas à margem da Lei 

(FISCHMANN, 2009). 

Face o assunto, Roseli Fischmann comenta, ainda, que: 

O (des)caminho [sic] buscado para tentar encobrir a inconstitucionalidade 
da iniciativa, ou seja, o de valer-se de um acordo internacional, por um lado 
facilitou que a proposta se efetivasse preliminarmente, por ser, segundo a 
Constituição brasileira, competência privativa do presidente da República 
“manter relações com Estados estrangeiros e acreditar seus representantes 
diplomáticos” (art. 84, VII), bem como “celebrar tratados, convenções e atos 
internacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional” (art. 84, VIII). 
Ou seja – e aqui entra o “por outro lado” –, a defesa da cidadania pode e 
deve ser feita pelo Congresso Nacional, no sentido de evitar que qualquer 
acordo inconstitucional seja efetivado entre o Brasil e qualquer outro 
Estado, mesmo sob alegação de “boa intenção”, por parte do presidente da 
República e/ou de eventual Estado interessado em algo que não seja 
apropriado à ordem jurídica nacional (FISCHMANN, 2009, p. 571). 
 

Assim sendo, há a necessidade de se apontar, no texto constitucional, o 

porquê da supracitada incoerência. Portanto, cita-se, novamente, o artigo 19º da 

vigente Constituição da República Federativa do Brasil: 

[...] É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios [...] 
estabelecer cultos religiosos ou igrejas [...] ou manter com eles ou seus 
representantes relações de dependência ou aliança  [grifo do autor] [...] 
(BRASIL, 1988). 
 

Destarte, é expressa a proibição. Todavia, desprezando tal obrigatoriedade, o 

Congresso Nacional rapidamente aprovou a concordata, esta foi promulgada como 

decreto legislativo, encaminhada ao Palácio do Planalto para homologação do 

Presidente da República, e, atualmente, está em vigor como norma jurídica 

(SENADO FEDERAL, 2010). 

Acerca do assunto, permanece séria discussão no meio acadêmico, e 

jornalístico, em alusão aos fatos supra-apresentados. Existem suspeitas de que o 

vício constitucional, acima demonstrado, foi proposital. Segundo FISCHMANN 

(2009), o método de construção do acordo se fez de forma silenciosa, afastada do 

meio público, somente sendo descoberto após a subscrição dos elementos 

envolvidos, configurando, assim, expressa aproximação entre religião e Estado, e 
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não apenas por interesses sociais. Haja vista que, aos poucos, a tendência em 

privilegiar a corrente devota, apresentada pelo Poder Público, aparenta 

verdadeiramente existir, sendo esta a única hipótese para que o próprio Estado 

desconsidere sua Carta Magna e, inclusive, a vontade de seus jurisdicionados. 

Ainda quanto à aprovação de normas, é essencial destacar, que, em 

determinados eventos, o sentimento religioso retarda o progresso legislativo, haja 

vista que, por razão de influências religiosas, exercidas por meio de instituições 

beatas, muitos projetos “arrastam-se” no Congresso Nacional sem a devida 

apreciação. Exempli gratia, nota-se o Projeto de Lei N.º 1.135, de 1991, que há anos 

está a tramitar nas casas legislativas, ainda sem decisão definitiva: 

PROJETO DE LEI Nº 1.135, DE 1991 
(Do Sr. Eduardo Jorge e da Srª Sandra Starling) 
Suprime o Art. 124 do Código Penal Brasileiro. 
(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Redação; e de Seguridade 
Social e Família.) 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Fica suprimido o art. 124 do Decreto-Lei nº 2.848 de 7 de dezembro 
de 1940 (Código Penal). 
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 
Justificação 
O presente projeto de lei tem por objeto atualizar o Código Penal, 
adaptando-o aos novos valores e necessidades do mundo atual, 
particularmente no sentido do reconhecimento dos direitos da mulher 
enquanto pessoa humana. 
O artigo que se suprime penaliza duramente a gestante que provoca aborto 
ou consente que outro o realize. Esta é uma disposição legal ultrapassada e 
desumana. 
O Código Penal data de 1940 e, nestes últimos cinqüenta anos, nossa 
sociedade passou por profundas transformações, notadamente no que se 
refere ao papel da mulher. Sua participação tem-se caracterizado, entre 
outros aspectos, pela crescente sobrecarga de trabalho, associando suas 
funções domésticas às do trabalho assalariado, quase em condições 
desfavoráveis em relação aos demais trabalhadores. 
São essas mulheres em sua maioria de classe social baixa, obrigadas a 
submeter-se a prática do aborto, que vão compor a triste estatística de 
cerca de 4.000.000 (quatro milhões) de casos em todo Brasil. Essa prática 
realizada sem as condições técnicas necessárias tem provocado um alto 
índice de mortalidade, contribuindo fortemente para levar o País a uma taxa 
de mortalidade materna várias vezes superior às dos países da Europa. 
Portanto, a lei não pode pretender punir baseando-se apenas na 
compreensão isolada e individual do ato e desconsiderando toda a 
realidade social a que esta [sic] submetida a [sic] mulher brasileira. 
Ademais, é absolutamente desnecessário e desumano querer aplicar 
penalidade a uma pessoa que já foi forçada a submeter-se a tamanha 
agressão. A gestante, quando provoca aborto em si mesma ou permite que 
outro o faça, está tomando uma providência extrema que a violenta física, 
mental e, com freqüência, moralmente. 
Pelo exposto e no sentido de reparar mais uma entre as injustiças contra a 
mulher, conclamamos os ilustres pares a aprovar este projeto de lei. 
Sala das Sessões, 28 de maio de 1991. – Deputado Eduardo Jorge  – 
Deputada Sandra Starling  (BRASIL, 1991). 
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Diante do exposto, a seguir, vê-se a resposta ofertada aos fiéis da Igreja 

Católica, em via de meios próprios da referida: 

Secr. Reg. Circ. 18/05 
São Paulo, 24 de novembro de 2005. 
Ema. Revma. Dom Cláudio Hummes 
Exmos. e Revmos. Senhores Arcebispos e Bispos do Estado de São Paulo 
Em suas sedes 
A Comissão Episcopal Representativa em reunião ordinária do dia 24 de 
novembro, na sede do Regional Sul 1, decidiu enviar o COMUNICADO 
URGENTE com a recomendação de que o mesmo seja lido ao povo de 
Deus em todas as santas missas  [grifo do autor] deste final de semana 
(26 e 27 de novembro de 2005). 
A orientação da Comissão Representativa do Conselho Episcopal Regional 
Sul 1, é de que o texto seja assinado pelo próprio Bispo Diocesano. 
Contamos com sua sempre solicita compreensão para este momento 
urgente em nosso país [...]. 
Anexo da Circ. 18/05 
COMUNICADO URGENTE 
Os Bispos do Regional Sul 1 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil - 
CNBB, estado de São Paulo, vem a público informar a todo povo de Deus 
de nossas Paróquias e comunidades, o gravíssimo perigo da possível 
legalização do aborto, provavelmente nesta quarta-feira, dia 30. 
Denunciamos e repudiamos  [grifo do autor] esta proposta de tortura e 
matança de inocentes, desde a concepção até o nascimento. 
Saibam quais são os deputados  [grifo do autor] de nosso Estado de São 
Paulo que irão decidir sobre essa lei: 
Titulares 
1. Elimar Máximo Damasceno – PRONA; 
2. Amauri Gasques – PL; 
3. Ângela Guadagnin – PT; 
4. Durval Orlato – PT; 
5. Roberto Gouveia – PT; 
6. Arnaldo Faria de Sá – PTB. 
Suplentes 
1. Jamil Murad – PC do B; 
2. Vanderlei Assis – PP; 
3. Walter Barelli – PSDB; 
4. Telma de Souza – PT; 
5. Marcelo Ortiz – PV (CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO 
BRASIL – Regional Sul 1, 2010). 
 

Assim sendo, demonstra-se que “certas sociedades religiosas exercem 

pressão sobre o Congresso Nacional, dificultando a promulgação de leis” 

(OBSERVATÓRIO DA LAICIDADE DO ESTADO, 2009). 

Por fim, noutros temas, ainda permanecem algumas importâncias a abordar. 

Mesmo em vigência da total igualdade constitucional, legislativamente, apenas a 

união entre heterossexuais, ou seja, entre homem e mulher, tem status de entidade 

familiar, sendo reconhecido o contrário somente em casos específicos, quando 

apreciados por vias do poder judiciário, e, exclusivamente, a fim de buscar direitos 

previdenciários, securitários, e sucessórios, de crianças e adolescentes envolvidos. 

Amplo avanço, entretanto incompleto, tendo em vista que durante a Assembléia 
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Nacional Constituinte, posto que buscassem um Estado laico, fundamentaram 

religiosamente a não proteção aos iguais direitos reprodutivos: 

Eliel Rodrigues (PMDB/PA) – Achamos que inserir no texto constitucional 
essa expressão é permitir a oficialização do homossexualismo, muito em 
breve, como prática normal das pessoas, e que deve ser aceito 
pacificamente. [...] Não se trata, portanto, da necessidade de respeito a uma 
característica própria, adquirida ou normal, das pessoas, como o sexo, a 
cor, a posição social, a religião, [...] e, sim, de uma deformação, de ordem 
moral e espiritual, reprovável sob todos os pontos de vista genuinamente 
cristãos [...]. Achamos que o adequado é deixá-los com o seu livre arbítrio, 
com o seu livre direito de escolha de seu próprio caminho, porquanto cada 
um é livre para direcionar sua vida e tornar-se responsável pelos seus atos, 
diante de Deus e dos homens, mas não oficializar sua conduta. Deus ama o 
pecador, mas aborrece-o o pecado. Seu propósito é o arrependimento por 
parte dos que trilham caminhos pervertidos (BRASIL, 1987 in PINHEIRO, 
2008, p. 87). 
 

Encerrando as discussões pertinentes ao capítulo, observa-se, enfim, que o 

preâmbulo da Carta Magna brasileira apresenta, em sua finalização, outra referência 

cristã: “[...] promulgamos, sob a proteção de Deus  [grifo do autor], a seguinte [...]” 

(BRASIL, 1988). Esta alusão não poderia existir, haja vista que, hodiernamente, 

compreende-se que o Estado brasileiro, pautado na Carta Constitucional de 1988, 

esquadrinha laicidade às suas normas, de tal modo que “a liberdade de convicção 

religiosa abrange inclusive o direito de não acreditar ou professar nenhuma fé, 

devendo o Estado [idêntico] respeito ao ateísmo” (MORAES, 2004, p. 215). 

 

 

3.1 BENEFÍCIOS DA LAICIDADE PURA 

 

 

Incidentalmente, o OBSERVATÓRIO DA LAICIDADE DO ESTADO (2009), 

sublevado com a exposta situação, registra que com a conclusão do processo de 

laicização estatal toda a sociedade será beneficiada: 

A religião propriamente dita nada tem a perder, ao contrário, só tem a 
ganhar com a laicidade do Estado, pois as escolhas dos fiéis, dos crentes, 
serão mais autênticas. Também têm a ganhar os agnósticos e os ateus, que 
deixarão de sofrer a discriminação atual, que supõe que toda a moral tem 
fundamento religioso e que a educação das crianças e dos jovens só pode 
ser completa se os currículos escolares incluírem o ensino religioso, mesmo 
nas escolas públicas. 
[...] Ganham as Igrejas Evangélicas que dispensam o uso das instituições 
governamentais para seu ministério. Ganham todas as religiões 
minoritárias, tanto as que historicamente foram vítimas da discriminação das 
demais, como as de origem africana, quanto as [sic] de origem oriental, de 
difusão mais recente. Ganham, particularmente, os católicos comuns, assim 
como parte dos clérigos, muitos dos quais já não seguem as prescrições 
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morais da hierarquia eclesiástica e até mesmo se confrontam publicamente 
com elas, arriscando-se a sofrer sanções religiosas. 
Com o avanço da laicidade ganha, enfim, a democracia, regime político no 
qual os valores e as práticas sociais são institucionalizados a partir das 
convergências e do embate das divergências, na direção da construção 
histórica do patrimônio comum em matéria de convivência social. 
Convergências e divergências das quais participam os crentes (de todas as 
crenças) e os não crentes, sem privilegiar uns como iluminados portadores 
da verdade nem desqualificar outros como infiéis ou aéticos 
(OBSERVATÓRIO DA LAICIDADE DO ESTADO, 2009). 
 

Assim, novamente sob o preâmbulo da Lei Maior brasileira, dentre os princípios 

que o Estado democrático deve proporcionar, estão a igualdade e a justiça “como 

valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada 

na harmonia social“ (BRASIL, 1988). Portanto, a fim de arquitetar esta almejada 

sociedade, é necessário atravessar certas barreiras, que não se subjugam 

rapidamente, nem ao alento da vontade. Enquanto procura-se este futuro melhor, 

não se devem descartar as obras que podem cooperar, agora mesmo, com os 

ideários que o proclamam. A sociedade brasileira inda é muito desigual, e injusta, 

mas todo cidadão preocupado com aqueles ideais pode torná-la um pouco menos 

díspar, e mais fraterna. 
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CONCLUSÃO 

 

 

O Direito ancestral, durante amplos períodos da história, foi elaborado a partir 

de preceitos religiosos. Àquele tempo, a fé tudo conduzia, desde regras de caráter 

moral, a atos desempenhados por via dos próprios governantes. Nas famílias, por 

sua vez, mantinham a ordem patriarcal de organização, e era precisamente a 

religião que estabelecia quem seria o sucessor do patriarca. Este, homem, assumiria 

todas as obrigações do culto doméstico, e só então poderia adquirir os bens da 

família na ocasião da sucessão. Quanto às cidades, eram constituídas pelo 

agrupamento destas linhagens que, necessariamente, apresentavam adorações em 

comum. Ao transpor dos anos, novas crenças surgiram, entretanto, por não 

tolerarem modificações ao culto oficial, os governantes, habitualmente, 

penitenciavam estas alterações, mesmo que fossem particulares. 

Com o advento da filosofia, as sociedades puderam ponderar acerca das 

religiões existentes, a respeito de seus pontos válidos, e, inclusive, a propósito de 

suas questões falhas. Assim, a “ciência da razão” proporcionou a transição do 

politeísmo para o monoteísmo, e, posteriormente, o crescimento da fé cristã. Após a 

expansão do aludido culto, e devido aos moldes de conversão de crenças que este 

propusera, em poucos anos, a atividade religiosa monoteísta já estava diretamente 

ligada ao Estado, impondo, assim, suas normas como se obrigatórias fossem, não 

importando a fé dos destinatários de tais regras. 

Passado algum tempo, o pensamento filosófico, novamente auxiliando a 

humanidade na “cura” de tais vícios, extinguiu tais imposições. Neste igual 

momento, o Estado brasileiro estava às vésperas de sua formação, assim, deixaria 

de ser colônia, mas manteria, com a alteração, parte da herança legal de suas 

origens, que também foram alvos daquelas determinações. Anos depois, o Estado 

brasileiro, percebendo a diversificação de crenças existentes em seu território, 

decidiu por romper ligações diretas com a Igreja, dando origem às primeiras normas 

fundamentadas em valores laicos, iguais a todos os cultos. 

Porém, ao término do presente estudo, concluiu-se que a referida ruptura ainda 

não está completa. No passado, a religião fundamentou muitos benefícios à 

sociedade e ao ordenamento jurídico pátrio, mas também ocasionou muitos 

problemas direcionados à liberdade de crenças da época, problemas estes que 
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mantêm reflexos culturais até o presente. Assim, embora todo indivíduo tenha direito 

à liberdade de escolha de suas próprias devoções, atualmente, o Estado ainda tem 

tutelado normas jurídicas religiosas. Mesmo que obedeçam aos respectivos trâmites 

legais, é inviável embasar normas a partir de preceitos beatos, pois o Brasil 

apresenta uma ampla diversidade de crenças que habitualmente divergem. 

Por fim, para aprofundar-se no tema exposto, aconselha-se a leitura da obra 

escrita por Fábio Konder Comparato, nomeada “Ética: direito, moral e religião no 

mundo moderno”. Em seguida, recomenda-se, também, para o devido entendimento 

acerca de como os valores devotos interferiram na Constituinte de 1987-1988, a 

leitura acurada da obra escrita por Douglas Antônio Rocha Pinheiro, nomeada 

“Direito, Estado e religião: a Constituinte de 1987-1988 e a (re)construção da 

identidade religiosa do sujeito constitucional brasileiro”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 36

REFERÊNCIAS 

 

 

BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Pedido de Providências n.º 1344, da 14ª 
Sessão Extraordinária, Brasília, DF, 6 de junho de 2007. Lex : Jurisprudência do 
CNJ, Brasília, jun. 2007. 
 
 
______. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 24 de fevereiro 
de 1891. Diário Oficial [da República do Brasil], Rio de Janeiro, 24 fev. 1891. 
 
 
______. Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988. 
Diário Oficial [da República do Brasil], Brasília, 5 out. 1988. 
 
 
______. Projeto de Lei n.º 1.135, de 28 de maio de 1991. Suprime o art. 124 do 
Código Penal Brasileiro. Diário do Congresso Nacional, Brasília, 18 jun. 1991. Seção 
I, p. 9771. 
 
 
______. Tribunal de Justiça do estado de Minas Gerais. Ação Direta de 
Inconstitucionalidade n.º 1.0000.07.457387-4/000, da Corte Superior do Tribunal de 
Justiça do estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, 9 de julho de 2008. Lex : 
Jurisprudência do TJMG, Belo Horizonte, set. 2008. 
 
 
COMPARATO, Fábio Konder. Ética : direito, moral e religião no mundo moderno. 2. 
ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2008. 716 p. 
 
 
CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL – Regional Sul 1. 
Comunicado Urgente sobre o «Gravíssimo perigo da legalização do aborto». 
Disponível em: 
<http://www.cnbbsul1.org.br/index.php?link=news/read.php&id=3057>. Acesso em: 
13 out. 2010. 
 
 
DA SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo . 24. ed. São 
Paulo: Malheiros, 2005. 924 p. 
 
 
FISCHMANN, Roseli. A proposta de concordata com a Santa Sé e o debate na 
Câmara Federal. Educ. Soc. , Campinas, vol. 30, n. 107, p. 563-583, maio/ago. 
2009. 
 
 
LOREA, Roberto A. O poder judiciário é laico. Folha de São Paulo , São Paulo, p. 3, 
24 set. 2005. 



 37

MORAES, Alexandre de. Constituição do Brasil interpretada e legislação 
constitucional . 4. ed. São Paulo: Atlas, 2004. 3068 p. 
 
 
______. Direito Constitucional . 25. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 922 p. 
 
 
OLÉ, Observatório da Laicidade do Estado. O Estado brasileiro é laico?. Disponível 
em: <http://www.nepp-dh.ufrj.br/ole/posicionamentos2.html>. Acesso em: 26 nov. 
2009. 
 
 
______. Quem perde e quem ganha com a laicidade do Estado. Disponível em: 
<http://www.nepp-dh.ufrj.br/ole/posicionamentos4.html>. Acesso em: 26 nov. 2009. 
 
 
PINHEIRO, Douglas Antônio Rocha. Direito, Estado e religião : a Constituinte de 
1987-1988 e a (re)construção da identidade religiosa do sujeito constitucional 
brasileiro. 1. ed. Belo Horizonte: Argvmentvm, 2008. 118 p. 
 
 
QUEIROZ, Fernando Fonseca de. Brasil: Estado laico e a inconstitucionalidade da 
existência de símbolos religiosos em prédios públicos. Disponível em: 
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=8519>. Acesso em: 26 nov. 2009. 
 
 
SCHERKERKEWITZ, Iso Chaitz. O direito de religião no Brasil. Disponível em: 
<http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/revistaspge/revista2/artigo5.htm>. 
Acesso em: 26 nov. 2009. 
 
 
SENADO FEDERAL. Projetos e Matérias Legislativas. Disponível em: 
<http://www.senado.gov.br/sf/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=92932>. 
Acesso em: 13 out. 2010. 
 
 
TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo penal : volume 1. 29. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2007. 657 p. 
 
 
VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil : direito das sucessões. 4. ed. São Paulo: 
Atlas, 2004. 432 p. 


