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RESUMO  

 

O debate religioso sob uma perspectiva constitucional envolve dois conceitos 

fundamentais: a liberdade de religião e a laicidade do Estado. A liberdade de religião está 

garantida na Constituição de 1988 como um direito fundamental, no artigo 5º, VI. A 

proteção da liberdade de religião engloba a liberdade de crença, de culto e de organização 

religiosa. Somente com a consagração destas três vertentes o direito à liberdade religiosa 

estará plenamente garantido. As garantias constitucionais vão mais além. A Constituição 

de 1988, em seu artigo 19, I, prevê a existência de uma Separação entre Estado e Igreja. 

Como consequência deste cenário de proteção, são garantidos pelo nosso ordenamento 

alguns institutos como a objeção de consciência e assistência religiosa. Apesar da 

consagração de um Estado Laico, é possível pensar numa forte influência religiosa sobre o 

Estado brasileiro. Esta influência gera a discussão sobre a relação entre a adoção de uma 

religião pelo Estado e o respeito à tolerância religiosa e à amplitude da liberdade religiosa. 

Alguns temas específicos permitem reconhecer a verdadeira vocação do Estado, religioso 

ou secular. Podem ser citados os seguintes casos: símbolos religiosos em prédios públicos 

e o seu porte por cidadãos;  proibição do aborto; transfusão de sangue em Testemunhas de 

Jeová; ensino religioso em escolas públicas, dentre outros. Com base nos princípios e nas 

situações expostas, será possível analisar o caráter da Separação entre Estado e Igreja no 

Estado brasileiro e sua influência na proteção do direito à liberdade religiosa.  

 

 

ABSTRACT 

 

Le débat religieux sur un point de vue constitutionnel repose sur deux concepts: la liberté 

de religion et la laïcité de l'Etat. La liberté de religion est garantie dans la Constitution de 

1988 comme un droit fondamental à l'article 5, VI. La protection de la liberté de religion 

inclut la liberté de croyance, de culte et de l'organisation religieuse. C'est seulement avec le 

dévouement de ces trois domaines du droit que la liberté religieuse serait pleinement 

garantie. Les garanties constitutionnelles d'aller plus loin. La Constitution de 1988, à 

l'article 19, I, prévoit l'existence d'une séparation entre Eglise et Etat. En raison de scénario 

de protection, sont garantis par notre cadre constitutionnel certains instituts tels que 

l'objection de conscience et de l'assistance religieuse. Malgré le dévouement d'un État 

laïque, c’est possible penser à une forte influence religieuse sur l'État brésilien. Cette 

influence génère la discussion sur la relation entre l'adoption d'une religion par l’Etat et du 

respect de la tolérance religieuse et de la liberté religieuse. Certains thèmes spécifiques 

sont fondamentales par reconnaître la véritable vocation de l'Etat, religieuse ou laïque. 

Peveunt être cités les cas suivants: symboles religieux dans les édifices publics et leur taille 

par les citoyens; interdiction de l'avortement; transfusion sanguine chez les Témoins de 

Jéhovah, l'instruction religieuse dans les écoles publiques, entre autres. Basé sur les 

principes et dans de telles situations, ce serait possible analyser le caractère de séparation 

entre Église et État dans l'État brésilien et son influence dans la protection du droit à la 

liberté religieuse. 
 

 

 

 

 



INTRODUÇÃO 

 

  A Constituição Federal de 1988 apresenta um extenso rol de direitos 

fundamentais, dentre o qual está a liberdade religiosa. Juntamente com a liberdade de 

religião, garantida em todos os seus aspectos, a Carta Magna consagrou a laicidade do 

Estado. A liberdade religiosa é um direito que, tradicionalmente, tem sido contemplado 

pelas Constituições brasileiras, seja sob o ângulo da liberdade de consciência, seja pelo 

ângulo da liberdade de crença.  

A liberdade religiosa pode ser considerada como um aspecto da liberdade de 

opinião. Num primeiro plano, a liberdade de religião integra-se no âmbito da liberdade de 

opinião, de modo a significar para o indivíduo a possibilidade de dar ou não a sua adesão a 

uma religião, a ser escolhida livremente. Essa liberdade não se restringe, todavia, à escolha 

de uma crença pelo indivíduo. Ela dá origem também a uma prática, isto é, o culto.  

Fundamental na garantia da liberdade religiosa está a consagração da 

laicidade estatal, nos termos do art. 19, I da CF/88. Ao adotar o modelo de separação entre 

Estado e Igreja, pretendeu o texto constitucional evitar que o Estado causasse quaisquer 

embaraços à atividade religiosa, seja prejudicando seja beneficiando determinadas 

religiões. 

Com a promulgação da Constituição de 1988, pode-se perceber uma 

tendência em garantir ampla eficácia aos direitos fundamentais. Vive-se, assim, um 

período bastante favorável para a afirmação dos mais diversos direitos fundamentais. 

Ocorre que a tentativa de conferir amplas proteção e efetividade a tais direitos gera, 

indubitavelmente, alguns problemas. Frequentemente, o exercício da liberdade de crença 

ou de culto irá chocar-se com outros bens igualmente protegidos pela Constituição. É 

preciso, portanto, saber como enfrentar tais questões bastante delicadas de modo a não 

desnaturar a proteção conferida pela Constituição às liberdades religiosas. 

  O cenário envolvendo a liberdade religiosa torna-se ainda mais complicado, 

quando se tenta conciliar tal garantia com a neutralidade do Estado, em razão de sua 

laicidade.  

  Apesar da tradicional consagração tanto da liberdade religiosa quanto da 

laicidade do Estado, a história brasileira é profundamente marcada por uma forte influência 

da Igreja Católica. Assim, parece ser importante a análise de como as garantias 

constitucionais ligadas à crença e ao culto religioso são enfrentados tanto doutrinária 

quanto jurisprudencialmente.  

  Muitos dos principais questionamentos envolvendo os limites da liberdade 



religiosa revelam um possível conflito desta liberdade frente o dever de neutralidade 

estatal. Surgem questionamentos quanto à possibilidade de o Estado laico coexistir com 

conceitos e valores religiosos, a exemplo, da discussão sobre símbolos religiosos em 

prédios públicos, ou mesmo sobre o porte de tais símbolos pelos indivíduos em ambientes 

públicos. Até que ponto pode o Estado interferir no uso de símbolos religiosos pelos 

cidadãos? Pode um Estado laico conviver com a existência de símbolos claramente 

religiosos? O reconhecimento de influências religiosas sobre o Estado impediria o seu 

reconhecimento como um Estado laico? 

  No mesmo sentido, poderia o Estado obrigar que Testemunhas de Jeová 

recebessem transfusões de sangue sob o intuito de proteção do direito à vida? A proibição 

do aborto denuncia uma concepção religiosa do Estado sobre o início da vida? A quais 

limites estão submetidos os cultos religiosos? Em que termos pode ser cumprida a 

disposição constitucional sobre o ensino religioso? 

  Para tentar responder a estes questionamentos, será estudado no primeiro 

capítulo como a Constituição de 1988, com referências a doutrina nacional e estrangeira, 

consagrou a liberdade religiosa, em todos os seus aspectos, quais sejam, a liberdade de 

crença, de culto e de organização religiosa. 

  Após, serão brevemente expostos os modelos de relação entre Estado e 

Igreja (confusão, união e separação), para que seja possível entender em que termos está 

estabelecido regime de separação entre Estado e Igreja vigente na ordem constitucional 

atual. 

  Ultrapassada a fase de análises conceituais sobre a liberdade religiosa e o 

Estado Laico, passar-se-á a enfrentar isoladamente alguns dos principais conflitos 

envolvendo os conceitos estudados, fazendo uma análise crítica da situação, com o intuito 

de propor uma solução para a situação exposta. 

  Nesta fase serão analisados os seguintes temas: escusa de consciência; 

assistência religiosa; porte de símbolos religiosos; símbolos religiosos em prédios públicos; 

transfusão de sangue em Testemunhas de Jeová; feriados religiosos; ensino religioso em 

escolas públicas; limites administrativos aos cultos religiosos; realização de provas de 

concursos em dias sagrados para determinadas religiões; proibição do aborto. 

  O enfrentamento de cada um desses temas será dado sob uma dupla 

perspectiva. Por um lado, será exposta a opinião da doutrina nacional e estrangeira e, por 

outro, será verificada a posição dos Tribunais pátrios e estrangeiros na solução do 

problema em exame. 

Quanto à metodologia, para a análise de como a liberdade religiosa e a 



relação entre Estado e Igreja desenvolveram-se na história de nosso constitucionalismo, 

será utilizado o método histórico-sistemático. O método sistemático será fundamental para 

situar a liberdade religiosa e a laicidde do Estado na Constituição Federal de 1988.  

O método dedutivo será empregado para o estudo das diversas acepções que 

podem ser conferidas à liberdade religiosa. Por fim, o método dialético será essencial no 

estudo dos diversos desdobramentos práticos da liberdade religiosa. Com o emprego de tal 

método, poderá ser feita a contraposição entre as soluções propostas, bem como entre os 

valores que serão apresentados em conflito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSÃO 

 

  Historicamente, a religião desempenhou um papel importante para a 

sociedade brasileira. Tanto é assim que a primeira Constituição brasileira de 1824 

consagrou a Igreja Católica como sua religião oficial, sendo a única crença com 

autorização para a realização de cultos externos. A todas as outras religiões era permitido 

tão-somente o culto doméstico.  Ainda que mitigada a sua importância atualmente, os 

preceitos da Igreja Católica continuam pautando grande parte da opinião pública sobre 

assuntos relevantes não só para a sociedade, mas principalmente para o constitucionalismo.  

  Dentre o extenso rol de direitos fundamentais, consagrado pela Constituição 

Federal, insere-se a garantia da liberdade religiosa, nos termos do art. 5º, VI. A chamada 

liberdade de consciência e crença envolve, segundo a doutrina, três aspectos que devem ser 

igualmente respeitados e protegidos, a liberdade de crença, de culto e de organização 

religiosa. Pela liberdade de crença, como decorrente da liberdade de opinião, pode o 

indivíduo ter a crença religiosa que bem lhe aprouver, bem como não ter crença religiosa 

alguma. Ambas as atividades serão amplamente protegidas pelo ordenamento jurídico. 

Para que a liberdade de crença reste plenamente consagrada devem estar igualmente 

garantidos não só o direito de escolher uma religião, mas também de mudar de religião. 

  A liberdade de crença, contudo, é insuficiente para garantir em sua 

totalidade a liberdade religiosa. De nada adianta poder acreditar em qualquer religião, se 

não houver o direito de agir conforme a crença escolhida pelo indivíduo. Neste ponto entra 

a liberdade de culto, que em um Estado Constitucional deve ser protegida com a mesma 

intensidade que a liberdade de crença. Por ela, pode o cidadão, além de praticar 

publicamente o culto de sua religião, pautar as suas atitudes de acordo com os preceitos 

religiosos em que acredita. 

  Pelo fato de o exercício da liberdade de culto ser externo e público, podem 

ser vislumbradas as primeiras situações autorizadoras de uma eventual restrição da 

liberdade religiosa. Como todo direito fundamental, a liberdade de culto é considerada 

relativa, sendo passível de restrição quando em conflito com outro direito fundamental. 

Aqui se terá a clássica situação de colisão de direitos fundamentais, em que o exercício 

concomitante de dois direitos fundamentais gera uma situação em que somente um pode 

prevalecer no caso concreto. Caso o exercício de um culto venha a ameaçar o exercício de 

outro direito fundamental ou ainda de um princípio constitucional, a análise criteriosa do 

caso concreto pode indicar a proibição esporádica de um culto religioso. 



  É sempre importante lembrar que a restrição de um direito fundamental se 

devidamente fundamentada e com o fim de garantir efetividade a outro preceito 

constitucional igualmente consagrado, não significa em nada uma agressão à Constituição 

e muito menos ao direito que sofreu a restrição. Destarte, plenamente admissível a 

imposição de limites ou mesmo a proibição de um culto religioso, se tal medida for 

necessária, adequada e proporcional para garantir outro direito fundamental. 

  Para tornar ainda a liberdade religiosa completa, é necessário que seja 

garantida a liberdade de organização religiosa. Não deve o Estado proibir a criação de 

quaisquer tipos de novas religiões, salvo se elas forem constituídas com propósitos ilícitos. 

Não cabe ao Estado julgar ou analisar o conteúdo pregado por qualquer religião, pois o 

assunto religioso lhe é estranho, dada a laicidade imposta pela Constituição. Havendo, 

dentro dos fundamentos da religião, finalidades ilícitas, sempre estará autorizado o Estado 

a intervir, qualquer seja o direito envolvido, ainda que fundamental. 

  O exercício pleno da liberdade religiosa depende intrinsecamente do papel 

do Estado frente ao fenômeno religioso. Vários são os modelos e as classificações de 

relação entre Estado e Igreja. Pelo modelo da confusão, o Estado é visto como teocrático, 

já que religião e Estado confundem-se em um só. Mais atenuado é o modelo da união, em 

que o Estado e Religião são poderes separados, mas há influência direta da religião sobre o 

poder político. Por fim, o da Separação, em que o fenômeno religioso passa a ser assunto 

privado, totalmente estranho ao comando estatal. 

  Este último foi adotado pela Constituição como sendo, na sua visão, o mais 

adequado para atingir as suas finalidades e para garantir a plenitude da liberdade religiosa. 

Assim, no art, 19, I, o texto constitucional consagrou o Estado Laico, impedindo que haja 

qualquer influência, negativa ou positiva, do Estado sobre as religiões. Em sentido 

contrário, também não deveriam preceitos religiosos influenciar decisões estatais, uma vez 

que não tem o Estado um religião oficial. 

  Em razão de episódios históricos, como as Inquisições Portuguesa e 

Espanhola, em que um Estado religioso foi responsável pela criação de um ambiente de 

profunda intolerância religiosa e de perseguição àqueles que desafiavam a religião oficial, 

passou-se a ter como voz corrente que o Estado Laico seria o único apto a respeitar a 

liberdade de consciência. 

  Esta é uma ideia que precisa ser desmitificada. É perfeitamente possível que 

um Estado que tenha uma religião oficial, ou ainda que sofra influências diretas de uma 

religião, garanta e respeite a tolerância religiosa. A laicidade do Estado não é garantia de 

respeito à liberdade religiosa, podendo inclusive gerar o efeito contrário. Ao invés de 



fomentar a tolerância religiosa, pode acabar incentivando a hostilidade às religiões. Um 

Estado laico não deve ter a pretensão de retirar a religião da vida de seus cidadãos, mas 

tão-somente de retirá-la da condução do Estado. 

  Não são raros os Estados que tradicionalmente defenderam a laicidade e 

hoje refletem posições hostis às religiões. Tal é o caso da proibição de porte de símbolos 

religiosos ostensivos em escolas públicas pela França, país historicamente defensor das 

liberdades públicas e de um modelo de Separação rígida entre Estado e Igreja. O que se 

verifica na lei francesa é a tentativa de impor o dever de neutralidade que pertence 

exclusivamente ao Estado a seus cidadãos, a quem deveria ser garantida a plena liberdade 

de expressão religiosa, qualquer que seja ela e desde que não represente uma agressão à 

ordem pública. 

  O Estado brasileiro adotou, como modelo, a separação entre Estado e Igreja. 

Como decorrência da garantia da liberdade religiosa de um lado e da laicidade do Estado 

de outro, a nossa Constituição garante institutos clássicos, como a escusa de consciência e 

a assistência religiosa a internados em estabelecimentos coletivos, que no quadro 

constitucional atual não geram muitos questionamentos. 

Analisando de maneira mais profunda o modelo adotado pelo Estado 

brasileiro, começam a surgir algumas dúvidas. Seria esta separação verdadeiramente 

rígida? Ou sofreria o Estado brasileiro influência expressiva de uma religião?  

Não é demais salientar que eventual reconhecimento de influência religiosa 

sobre o Estado não teria qualquer sentido pejorativo para a democracia brasileira, pois, 

como já dito, a laicidade rígida não é sinônimo de tolerância religiosa, nem de respeito aos 

direitos fundamentais. 

  Aqui é salutar lembrar a diferenciação entre Estado religioso tolerante e 

Estado secular tolerante, trazida por Dworkin. 

Um estado religioso, ainda que não tenha uma religião oficial, defende a 

religião como algo importante para o bem da sociedade e das pessoas. Ele garante respeito 

a todos os tipos de crenças, inclusive aos não crentes, contudo, não se preocupa em 

anunciar como política oficial do Estado que aqueles que não têm religião encontram-se 

profundamente equivocados. Pelo contrário, para um Estado ser considerado secular não 

basta que ele seja tolerante com todas as religiões. Ele não pode apresentar qualquer tipo 

de influência religiosa, seja em pronunciamentos oficiais, seja em qualquer tipo de 

manifestação que vincule a figura do Estado com a religião. 

Em qual dos dois modelos se enquadraria o Estado brasileiro? 



  O preâmbulo da Constituição Federal ao invocar a proteção de Deus dá um 

indício contundente de que coloca a religião em uma posição de relevância para a 

sociedade. A permanência de símbolos religiosos, mais especificamente crucifixos, em 

prédios públicos confirma a ideia de que, não só a crença em Deus, mas na Igreja Católica 

tem posição de destaque para o nosso Estado. 

  Tal influência, entretanto, é raramente reconhecida de maneira oficial, 

provavelmente em razão do conceito de que a influência religiosa significaria 

automaticamente o extermínio da tolerância. Para não reconhecer a importância especial da 

Igreja Católica, acaba-se fundamentando a permanência do crucifixo em uma hipotética 

importância histórica do símbolo, destituída de significado religioso. 

  Os fatores descritos começam a indicar que o Estado brasileiro aproximar-

se-ia mais de um Estado religioso, do que de um secular. 

  Importante diferença entre Estado religioso e secular é a visão que ambos 

têm da liberdade religiosa. Ainda que por ambos consagrada, o seu âmbito de proteção é 

reduzido no Estado religioso. Neste, o fundamento da liberdade seria a crença especial 

num poder divino, criando obstáculos à discussão livre de temas fundamentais sobre a 

vida, tais como o aborto e a pesquisa com células-tronco, fazendo com que tais debates 

partissem de pressupostos religiosos. 

  O Estado tolerante, pelo contrário, não teria posição consolidada sobre 

qualquer tipo de questão fundamental, tal como o início da vida, tornando mais livre o 

campo de decisão sobre os referidos temas. Ampliaria substancialmente o espectro da 

liberdade religiosa. 

  A discussão sobre o aborto, entre nós, ilustra perfeitamente a situação 

explanada. A descriminalização do aborto encontra forte resistência em grande parte da 

sociedade, por considerar como verdade inabalável que o aborto significaria um atentado 

inadmissível à vida humana. Não seria a ideia de que a vida tem início com a concepção 

um conceito puramente religioso? Que a maioria da sociedade seja contrária ao aborto em 

razão de crenças religiosas não se pode opor qualquer objeção. A adoção deste pressuposto 

pelo Estado, contudo, denuncia que ele molda a liberdade religiosa dos indivíduos numa 

perspectiva estreita, já que ele mesmo fornece a resposta, que não é científica, sobre o 

início da vida. 

  Tal afirmação pode inclusive ser confirmada tomando por base a discussão 

que está aberta hoje no Supremo Tribunal Federal sobre a possibilidade de aborto de feto 

portador de anencefalia. Mesmo, neste caso, em que não há potencialidade de vida 

extrauterina, o assunto não tem solução clara nem pacífica. 



  Um Estado puramente secular jamais adotaria uma solução pré-determinada 

sobre o momento do início da vida, como fazem os Estados que, por exemplo, proíbem o 

aborto. Na visão de um Estado secular, a decisão sobre o início da vida e a possibilidade de 

realização de um aborto caberia exclusivamente a cada cidadão, que tomaria a decisão de 

acordo com as suas concepções religiosas ou filosóficas. Por sua vez, um Estado religioso 

toma como base um preceito religioso, do início da vida com a concepção, e por ele pauta 

a o seu quadro legislativo. 

  Ainda que um Estado religioso possa garantir plenamente a tolerância 

religiosa, ele acaba inevitavelmente reduzindo o âmbito de atuação da liberdade religiosa, 

sem, é preciso ressaltar, aniquilá-la. 

  Na mesma linha de raciocínio, podem ser consideradas as decisões 

majoritariamente vistas na jurisprudência brasileira que impedem a recusa de transfusões 

de sangue por Testemunhas de Jeová. Neste caso, porém, vislumbra-se um possível 

exagero na posição estatal. Ao impedir que determinadas pessoas ajam de acordo com a 

sua crença, o Estado acaba dando passos rumo à intolerância religiosa.  

Aqui se torna indiferente a razão da intervenção estatal, que pode ser tanto 

por motivos laicos radicais de impedir que uma crença religiosa defina a morte de uma 

pessoa, quanto por motivos ligados a uma religião específica que desaprovaria o 

comportamento de integrantes de outra religião. Seja o Estado religioso ou secular sua 

preocupação deve sempre ser em manter incólume o respeito às demais religiões, não 

impedindo a livre manifestação da crença pelos seus fiéis. 

Muitos são os desafios que um Estado enfrenta ao lidar com o debate 

religioso, que é sempre apaixonado, qualquer que seja a fundamentação, religiosa ou laica. 

Restam muitas questões ainda sem solução na nossa ordem constitucional, como qual seria 

o modo mais adequado de implantar o ensino religioso nas escolas públicas sem ferir os 

princípios constitucionais. 

Analisando-se a posição do Estado brasileiro que dizem respeito a temas 

religiosos, pode-se concluir que a laicidade do Estado é fundamentada numa Separação 

atenuada entre Estado e Igreja. Estaria, assim, o Brasil muito mais próximo de um Estado 

religioso do que de um Estado secular. 

Tal conclusão não faz com que recaia sobre o Estado brasileiro qualquer 

pecha de antidemocrático e agressor de direitos fundamentais. É plenamente possível que 

um Estado seja religioso e ao mesmo tempo tolerante. Por seu turno, é inevitável 

reconhecer que a existência de uma influência religiosa sobre o Estado diminui o âmbito de 



proteção da liberdade religiosa dos seus cidadãos, uma vez que vincula a decisão sobre 

questões fundamentais a um pressuposto básico religioso. 

Um Estado religioso pode ser tolerante, mas sob a perspectiva da amplitude 

da liberdade religiosa, um Estado secular ser-lhe-ia mais benéfico.  
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