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I. INTRODUÇÃO 

“Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus” 

A primeira vista, pode parecer equivocado iniciar uma tese de 

doutorado sobre liberdade religiosa citando uma frase de Jesus Cristo. Em uma 

Faculdade de Direito, espera-se que a análise do tema deva estar privada de caráter 

ideológico, especialmente porque a liberdade religiosa tem por finalidade também a 

convivência plural e pacífica de todas as denominações religiosas.  

Dessa forma, ao citar uma frase do líder máximo dos cristãos, o 

pesquisador poderá deixar transparecer uma evidente e criticável manifestação de 

ideologia religiosa. 

Porém, disso não se trata. Desde logo, esclarecemos que o estudo será 

laico e absolutamente isento de discussões religiosas. Neste trabalho, interessam-nos tão-

somente os aspectos jurídicos. 

Ocorre que o mandamento de Jesus Cristo (“dai a César o que é de 

César e a Deus o que é de Deus”) consubstancia o princípio e toda a dificuldade do tema 

liberdade religiosa. 

A liberdade religiosa tem como princípio a separação do Estado (coisas 

de César) da religião (coisas de Deus). É o respeito e o princípio da não-intromissão do 

Estado (e de suas normas jurídicas), na religião e vice e versa. 

Também toda a dificuldade do tema da liberdade religiosa advém da 

aplicabilidade prática do mesmo mandamento. E evidente que, para cumpri-lo, é 

necessário saber o que são “coisas de César” e o que são “coisas de Deus”. 

Tanto o Estado como a religião possuem regras próprias de conduta e, 

nesse sentido amplo, produzem normas. Conciliá-las é, muitas vezes, possível, 

considerando especialmente que o substrato ético para a produção das normas jurídicas é 

o mesmo da maioria das religiões. É evidente, por exemplo, a identidade do objeto 

jurídico tutelado pelo artigo 121 do Código Penal (que tipifica o homicídio) e pelo 

mandamento religioso judaico-cristão “não matarás”. 

Porém, nem sempre a convivência entre esses sistemas normativos é 

fácil. Em questões mais delicadas, haverá dúvidas sobre a juridicidade de determinados 
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mandamentos religiosos, como a realização de curas milagrosas e o exorcismo e a 

vedação ao charlatanismo, curandeirismo e estelionato; a circuncisão masculina e também 

feminina (ablação de clitóris) e a integridade corporal; o mandamento de fazer prosélitos 

e a vedação do preconceito e a proteção da honra. 

Certamente, em nosso ângulo, o âmbito do Direito deve prevalecer. 

No entanto, a priori, não se pode afirmar que todas as regras jurídicas 

editadas, e em todas as ocasiões, prevalecem sobre as determinações religiosas. Há 

Constituição que consagra a liberdade religiosa, o que significa um espaço de liberdade 

de auto-regulamentação religiosa, no qual o indivíduo e as organizações religiosas podem 

legitimamente se opor a autoridades constituídas. As regras jurídicas, então, podem ser 

inconstitucionais ou, ainda, serem passíveis de interpretações inconstitucionais, frente ao 

parâmetro de controle previsto na Constituição. 

Dessa forma, para solucionar as questões relacionadas à liberdade 

religiosa será necessário observar o espaço e a liberdade conferidos às religiões no 

ordenamento jurídico brasileiro. 

Como é de praxe nos trabalhos jurídicos, começaremos com uma breve 

retrospectiva, para fixar conceitos referentes à afirmação histórica nos países e 

constituições ocidentais. 

Passaremos, então, a tecer comentários sobre a teoria geral dos direitos 

fundamentais adotada no trabalho. A partir dessa premissa, comentaremos 

preliminarmente o direito fundamental à liberdade religiosa, a eventual vinculação dos 

particulares, e suas restrições possíveis. 

Em um terceiro momento, apontaremos algumas questões que 

entendemos relevantes no direito estrangeiro. 

Após esse panorama geral, analisaremos as Constituições brasileiras 

anteriores. Esse estudo terá a finalidade histórica e comparativa, considerando com 

parâmetro o texto da Constituição Federal de 1988. 

Considerando a vigência e o status dos tratados internacionais, faremos 

apontamentos do direito internacional. 

Após, estudaremos a liberdade religiosa no Brasil; estabelecendo suas 

relações com o ordenamento jurídico e seus aspectos relacionados aos indivíduos, às 
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organizações religiosas e ao Estado. 

É distinguir “o que é de Deus” de “o que é de César”, sob o ângulo 

jurídico-constitucional. 
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X. CONCLUSÕES 

A separação entre o poder político e o religioso é algo relativamente 

recente na História. A liberdade religiosa em seu sentido moderno é fruto da reforma 

protestante, com a conseqüente divisão do cristianismo europeu. O poder político não 

conseguiu controlar as diversas divisões e subdivisões cristãs. Para manter a paz, os 

Estados consagraram a tolerância entre as religiões e, posteriormente, a liberdade 

religiosa em seu sentido moderno. 

Em um texto constitucional importante, a ampla liberdade religiosa foi, 

pela primeira vez, consagrada na Primeira Emenda à Constituição dos Estados Unidos da 

América de 1787. O texto consagrou duas vertentes da liberdade religiosa: o não 

estabelecimento de uma religião (princípio da neutralidade estatal) e o livre exercício dos 

cultos religiosos. 

A Constituição Política do Império do Brasil de 1824 não consagrou a 

liberdade religiosa em termos amplos. Consagrava-se o catolicismo romano como a 

religião oficial. As demais religiões eram apenas toleradas; cultos públicos não eram 

permitidos; havia restrições aos direitos políticos dos não católicos.  

Após a Proclamação da República, com o Decreto nº 119-A, de 

07/01/1890, a liberdade religiosa foi reconhecida em termos amplos no Brasil. A partir da 

Constituição de 1891, todas as Constituições brasileiras incorporam, nos seus textos, 

dispositivos que previam e garantiam a liberdade religiosa. 

Na análise da liberdade religiosa, adotamos a teoria dos direitos 

fundamentais de Robert Alexy. Assim, a liberdade religiosa deve ser entendida como um 

“mandamento de otimização” que deve ser realizado ao máximo, nas condições fáticas e 

juridicamente possíveis. 

A liberdade religiosa, como direito fundamental garantido pela 

Constituição, acaba por influenciar todos os ramos do Direito, indicando caminhos a 

serem adotados pelo legislador e pelo intérprete. Em geral, não exclui a obediência ao 

legislador, porém impõe que toda legislação seja interpretada de modo a permitir a 

liberdade mais ampla possível.  

Considerando o princípio da neutralidade estatal, em termos 
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constitucionais, a religião deve ser entendida em termos amplíssimos. Toda crença, culto 

e atividade ligada ao sobrenatural deve estar compreendida no âmbito de proteção da 

liberdade religiosa. Assim, são exemplos de religião: judaísmo, cristianismo, islamismo, 

Seicho-no-ie, budismo, crenças ligadas à reencarnação e à comunicação com os mortos, 

paganismo, cientologia, etc. 

Por outro lado, religião não se confunde com ideologia, filosofia, 

sociologia ou outras ciências humanas. 

O Estado neutro não pode se posicionar a respeito do acerto ou 

desacerto de uma determinada crença religiosa. Não pode entrar em controvérsias 

teológicas. No entanto, pode controlar a sinceridade de quem alega liberdade religiosa. 

A liberdade religiosa é o direito fundamental que tutela a crença, o 

culto e as demais atividades religiosas, dos indivíduos e das organizações religiosas, e 

consagra neutralidade estatal. 

A liberdade religiosa está relacionada com outros direitos 

fundamentais, entre eles o da liberdade de manifestação do pensamento, da dignidade da 

pessoa humana e do pluralismo. 

As restrições a liberdade religiosa são possíveis. Os dispositivos do 

artigo 5º, VI e VIII, da Constituição devem ser interpretados conjuntamente. Assim, a 

liberdade religiosa, como regra geral, não permite a desobediência a regras estatuídas pelo 

legislador. 

Na análise da liberdade religiosa, devem ser considerados diversos 

dispositivos constitucionais (artigos 5º, VI, VII e VIII; 19, I; 143, § 1º, 150, IV, “b”; 210, 

§ 1º, 226, § 2º), além dos tratados e documentos internacionais incorporados ao 

ordenamento jurídico brasileiro. 

A liberdade religiosa pode ser encarada sob três aspectos: individual 

(indivíduos), coletivo (organizações religiosas) e institucional (Estado). 

Em relação aos indivíduos, destacam-se o direito de isonomia, de 

crença e de privacidade religiosa. 

A isonomia não impede o tratamento diferenciado por motivos 

religiosos. A própria Constituição assegura a objeção de consciência por motivos 

religiosos, como excludente de obrigação geral imposta a todos. O tratamento 
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diferenciado pode ser previsto em lei ou não. Nesse último caso, o tratamento 

diferenciado não é regra no Brasil, mas deve ser imposto se a restrição à liberdade 

religiosa for desproporcional. 

O direito à crença abrange a possibilidade da escolha de uma religião 

ou nenhuma religião. Implica na possibilidade de mudar de religião. Também abrange o 

direito de se determinar de acordo com alguma concepção religiosa. 

Em relação à privacidade, o indivíduo não pode ser obrigado a revelar 

suas preferências religiosas, a não ser (i) caso alegue tratamento diferenciado por motivos 

religiosos; ou (ii) para fins meramente estatísticos. 

Nos aspectos relacionados às organizações religiosas, verificamos que 

o legislador brasileiro conferiu amplíssima liberdade de organização religiosa. A gestão 

democrática, imposta às associações em geral, não é exigida de uma organização 

religiosa. No entanto, embora não haja previsão legal nesse sentido, entendemos que uma 

organização religiosa caracteriza-se pela finalidade religiosa não lucrativa. 

A liberdade de culto implica na tutela de cultos públicos, realizados 

interna ou externamente aos templos. Os cultos externos aos templos estão limitados às 

mesmas restrições impostas às manifestações públicas em geral. 

A liberdade religiosa garante também o proselitismo religioso. É da 

essência das religiões (especialmente as expansionistas) que tentem angariar novos 

adeptos, bem como instruam os seus seguidores. O discurso religioso é passional e não 

está sujeito a comprovação científica. Além disso, muitas vezes, se utiliza de termos nada 

polidos. O Estado neutro deve se afastar do debate entre as religiões e respeitar o 

proselitismo, desde que estes não incentivem diretamente a violência. No caso de 

empresas em geral (em que há uma desigualdade de fato entre as partes envolvidas), o 

proselitismo não deve ser permitido. 

As organizações religiosas são diferentes das pessoas jurídicas em 

geral. Em sua atividade fim, podem contratar funcionários por motivos religiosos. A 

Constituição assegura às organizações religiosas a imunidade tributária, referente aos 

impostos. As organizações religiosas podem ser custeadas por doações de seus membros; 

os motivos para as doações são, em regra, não aferíveis pelo Estado. Seus ministros são, 

em regra, autônomos (contribuintes individuais) e não empregados. Nesse último ponto, 

somos favoráveis a uma regulamentação que proteja os ministros religiosos, considerando 
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a desigualdade material em relação às organizações religiosas.  

Há ainda os aspectos relacionados ao Estado. Nesse ponto, observamos 

que o princípio que rege sua relação com a religião é o da separação. 

No Brasil, a separação não é absoluta. Na Constituição, a neutralidade 

implica no reconhecimento de um valor positivo à religião. O Estado deve abster-se de 

assuntos religiosos e de favorecer uma religião em detrimento da outra. Não deve fazer 

juízos de valor em relação à veracidade ou falsidade de uma religião. No entanto, os 

dispositivos da Constituição acabam por revelar que o Constituinte Originário entendeu 

que a religião tem um valor positivo na formação pessoal. 

Assim, a defesa extremada do laicismo não pode prevalecer, na ótica 

do direito constitucional positivo. O discurso político não está imune aos argumentos de 

índole religiosa. 

A colaboração de interesse público é exceção à regra da separação. É 

admissível para a concretização de outros mandamentos constitucionais, como a defesa de 

patrimônio histórico e cultural. A defesa de uma específica religião (símbolos religiosos 

em espaços públicos, feriados religiosos) não é suficiente para a caracterização da cultura 

como apta a permitir a colaboração de interesse público. 

“De lege ferenda”, somos críticos à previsão constitucional do ensino 

religioso. Porém, da maneira como se encontra na Constituição, o ensino religioso é 

atribuição do Estado, respeitado o pluralismo religioso. 

A respeito do fenômeno religioso, a Constituição de 1988 garante 

ainda a assistência religiosa e o reconhecimento de efeitos civis ao casamento religioso. 

Nesse ponto, somos favoráveis à previsão constitucional. No entanto, entendemos que a 

Lei nº 6.923, de 29/06/1981, que trata da assistência religiosa aos militares, é resquício de 

uma época em que o Estado se apropriava do fenômeno religioso. A hierarquia da 

capelania militar, o custeio estatal de ministros religiosos e a exigência de licenças de 

organizações religiosas são contrários ao princípio da neutralidade estatal. 
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XI. RESUMOS 

A liberdade religiosa é o direito fundamental que tutela a crença, o 

culto e as demais atividades religiosas, dos indivíduos e das organizações religiosas, e 

consagra neutralidade estatal. 

A religião deve ser entendida em termos amplíssimos. Abrange toda 

atividade ligada ao sobrenatural. A religião não se confunde com ideologia, filosofia, 

sociologia. 

O Estado neutro não pode se posicionar a respeito do acerto ou 

desacerto de uma determinada crença religiosa. No entanto, pode controlar a sinceridade. 

Há três aspectos: individual (indivíduos), coletivo (organizações 

religiosas) e institucional (Estado). Em relação aos indivíduos, destacam-se o direito de 

isonomia (tratamento diferenciado), de crença e de privacidade religiosa. Em relação às 

organizações religiosas, destacam-se seus aspectos societários, cíveis, trabalhistas e 

tributários; a liberdade de culto e de proselitismo. Em seu aspecto institucional, a 

neutralidade impõe que o Estado não tome partido em favor de nenhuma religião; 

reconhece um valor positivo geral à religião. 

Temas analisados: direito penal; abuso de direito; transfusão de 

sangue; tratamento de saúde diferenciado; sacrifícios de animais; curas espirituais; 

proselitismo, pregação contrária ao homossexualismo e a crenças afro-brasileiras; rádios 

comunitárias; desconto e pagamento de dízimos e ofertas; direito urbanístico e de 

vizinhança; uso de símbolos religiosos por particulares e pelo Estado; ensino e casamento 

religiosos, entre outros. 

Palavras chaves: liberdade religiosa; liberdade de crença e de culto; 

organizações religiosas; neutralidade estatal. 
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Religious freedom is a fundamental right that protects beliefs, worship 

and other religious activities from individuals and religious organizations and ensures 

state neutrality. 

Religion ought to be widely comprehended. It comprehends all sorts of 

activities related to the supernatural. Religion should not be confused with ideology, 

philosophy and sociology. 

A neutral state must not take a stand about the strengths or weaknesses 

of a certain religious belief. Nonetheless, it can control sincerity. 

Religious freedom has three aspects: an individual one (regarding 

individuals), a collective one (regarding religious organizations) and an institutional one 

(regarding the state). In terms of individuals, the right to isonomy (equal treatment), 

religious belief and privacy is to be pointed out. In terms of religious organizations, 

social, civil, tributary and labor aspects are to be pointed out as well as freedom of 

worship and proselytism. As for the institutional aspect of religious freedom, the 

neutrality principle prevents the state from taking any stand concerning any religion and 

generally recognizes religion as something positive. 

Topics discussed: penal law; abuse of rights; blood transfusion; 

privileged health treatment; animal sacrifice; spiritual healing; proselytism; preaching 

against homosexuality and African Brazilian beliefs; community radio stations; 

withholding tithes and offerings; urban and neighborhood law; use of religious symbols 

by individuals and the state; religious teaching and weddings, etc. 

Keywords: religious freedom; belief and worship freedom; religious 

organizations; state neutrality. 
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La liberté religieuse est le droit fondamental qui défend la croyance , le 

culte et d’autres activités religieuses des individus et des organisations religieuses et qui 

impose une neutralité de l’Etat. 

La religion doit être considérée en termes très larges. Elle comprend 

toute activité liée au surnaturel. La religion ne se confond pas avec l’idéologie, la 

philosophie, la sociologie. 

L’Etat neutre ne peut pas se positionner à propos de la réussite ou de 

l’échec d’une certaine croyance religieuse . Pourtant, il peut contrôler la sincérité. 

Il y a trois aspects à considérer: l’individuel (des individus), le collectif 

(des organisations religieuses) et l’institutionnel (l’Etat). Par rapport aux individus, on 

remarque le droit d´égalité (traitement différencié), de croyance et de privacité religieuse. 

En ce qui concerne les organisations religieuses, on remarque leurs aspects sociétaires, 

civils, tributaires et du travail; la liberté de culte et de prosélytisme. Dans son aspect 

intitutionnel, la neutralité impose à l’Etat qu’il ne prenne pas parti en faveur d’aucune 

religion; il reconnaît une valeur positive générale à la religion. 

Sujets analysés: droit pénal ; abus de droit ; transfusion de sang ; 

traitement de santé différencié ; sacrifices des animaux ; guérisons spirituelles ; 

prosélytisme, prédication contraire à l’homosexualisme et à des croyances afro-

brésiliennes; radios communautaires ; retenue et paiements de dîmes et offrandes; droit 

urbanistique et de voisinage ; usage de symboles religieux par les particuliers et par 

l’Etat ; enseignement  et mariage religieux, parmis d’autres sujets. 

Mots-clé: liberté religieuse ; liberté de croyance et de culte ; 

organisations religieuses ; neutralité de l’Etat. 
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