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1 INTRODUÇÃO 
 

ão é incomum se pretender o enclausuramento das 
organizações religiosas no espaço confessional 
devido, em certa medida, à ideia de que o ambi-
ente religioso deve se afastar do político, ou me-
lhor dizendo, da esfera inadvertidamente chamada 

de pública. Alguns publicistas remetem essa distinção entre o 
público e o privado à Ágora ateniense, situando, alegoricamente, 
naquela praça simbólica o nascimento do espaço público – onde 
Sócrates, crítico da democracia e ao fim devedor de um galo à 
Esculápio, exerceu sua maiêutica, e negava a impossibilidade do 
conhecer-te a si mesmo. 

O ambiente da Ágora antiga, entretanto, descortinava-se 
como uma extensão do Templo dos deuses olímpicos e se apre-
sentava emergente no palco da restrita democracia grega, tra-
zendo consigo os elementos teológicos da cultura helenística que 
transitariam do sagrado para o profano. Os habitantes do 
Olimpo, ao se afastarem das colunas do templo, iriam, nesse pe-
rambular, sujar seus pés na praça do comércio, do discurso, dos 
encontros, dos conflitos, da comunicação entre pessoas comuns. 

A iluminura da Ágora antiga, de onde sempre se avistou 
certas transcendências, retrata o pórtico dessas insipientes rela-
ções entre religião e governo. Ao longo dos séculos, mesmo as 
mais elaboradas construções teóricas se mostraram incapazes de 

 
1  Juiz de Direito, Especialista em Direito Processual Penal pela Universidade 
Federal de Goiás e Mestre em Direito Constitucional pela Universidade de Lisboa. 
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separar totalmente os elementos que ligam o passado sagrado do 
espaço público ao seu presente profano. A formação de um am-
biente público e neutro, visto a partir da etimologia do termo 
secularização, carrega consigo as libações e os recalques de vá-
rias gerações no afastamento gradual do sagrado. 

Na formação dos conselhos de homens bons ou dos con-
selhos gerais, que vinham assessorar seus monarcas como repre-
sentantes da nova força política e econômica medieval, quando 
o relacionamento entre o Estado e a Igreja oficial se agravava, 
iniciar-se-ia um singular processo de afastamento da religião dos 
centros do poder secular medievo. A educação dos leigos e o 
surgimento de ordens – como a da Irmandade da Vida Comum 
– dariam à luz pensadores como Erasmo de Roterdã, que nave-
gariam entre as duas margens do rio. 

Tendências recentes e “assépticas” dos que defendem o 
Estado sem Deus, sofisticamente espelhadas na declaração de 
morte nietzschiana do Ser Criador e nos emblemáticos jargões 
marxistas do entorpecimento da religião pretendem o afasta-
mento total do religioso do chamado espaço público, ou melhor 
dizendo, o seu confinamento nas suas próprias paredes de con-
vivência do templo, como se dera com os protestantes e judeus 
em largo período da história medieval, quando se lhes permitiam 
apenas o culto em locais sem aparência de templo. 

Propostas como a proibição de candidaturas de líderes 
religiosos e o confinamento do proselitismo religioso ao espaço 
reservado aos locais de culto tornaram-se temas recorrentes, 
tendo como fundamento a construção de um Estado pretensa-
mente laico e contrário à onisciência de Deus, que, para alguns 
publicistas teria emergido da ruptura revolucionária francesa, 
catapultados para o cerne das Constituição modernas. 

Todavia, torna-se muito complexa essa divisão prope-
dêutica das esferas pública e privada para a formação de um es-
paço excludente das religiões, na dicotomia que adentrou as te-
orias jurídicas como sistemas estanques, mesmo sob o 
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dilemático emblema do Direito Público europeu, admitindo que 
para determinadas instituições a diferenciação público/privado 
tenha, sob o aspecto do ensino das disciplinas jurídicas, mantido 
algum valor didático.  

Dividir formalmente o Direito Público do Privado, nesse 
parâmetro de organização do Estado, não se apresenta o mesmo 
que seccionar a simbiose formada entre a esfera pública e a es-
fera privada de existência dos indivíduos em comunidade, con-
siderando que o público e o privado se interseccionam ou se con-
fundem, mesmo que a visão cristã de dar a Cesar o que é de Ce-
sar e a Deus o que é de Deus tenha produzido, ao longo da his-
tória do cristianismo, uma clara divisão do espaço religioso, pre-
servando a sua identidade espiritual. 

Tomo na análise que segue, na partida dessa Argo ima-
ginária, a distinção feita sobre as esferas pública e privada e o 
indivíduo, que estariam sobrepostas como camadas nos espaços 
comunitários, o que deixa escapar a importância da comunica-
ção para a formação do pretendido espaço neutro, que muitos 
concebem como laico e antirreligioso. 

O substantivo público aparece, nessa perspectiva, como 
algo que designa a coletividade, ou seja, a comunidade espacial-
temporal que se relaciona e se comunica, e, em contrapartida, o 
privado define o espaço íntimo e reservado, afastado dessa ex-
posição comunitária. Com o advento das redes sociais, tem se 
tornado cada vez mais difícil identificar esse espaço exclusiva-
mente privado devido à “publicização voluntária da vida”, que 
predica o sentimento de “pertencimento”.  

Trata-se, portanto, da existência de um núcleo de reserva 
íntima (núcleo essencial da intimidade), que aflora da resistente 
camada de esfera privada das religiões em relação com a coleti-
vidade, e sob o ponto de vista do indivíduo identificar sua indi-
vidualidade nesses ambientes públicos e privados. 

Na metáfora mencionada da Argo que parte na busca do 
Velocino de Ouro, o espaço privado corresponderia à cabine do 
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indivíduo Tífis, seu primeiro piloto, enquanto os espaços de con-
vívio dos cinquenta heróis, embalados pelas músicas de Orfeu, 
apresentam-se como o espaço público, comunitário. Tal divisão 
de espaços, como se pretende com o afastamento das religiões, 
não permite dizer que exista, na modernidade criada pelos con-
sensos, um espaço privado por excelência. A própria cabine do 
comandante não se encontra imune à música de Orfeu ou mesmo 
ao canto das Sereias, e o Argo não adentraria em mares nunca 
dantes navegados sem seu piloto.  

Na análise que segue, situo as organizações religiosas no 
espaço comunitário e que pertence a todas as coletividades, es-
paço onde se estabelecem (exemplificativamente) as relações 
entre as confissões e o Estado, que se nos apresenta como a to-
talidade do espaço público, e a inter-relação das religiões; po-
rém, cogito que de fato as entidades religiosas possuam um nú-
cleo essencial de privacidade de que a esfera pública se ressente. 
Essas entidades, contudo, não se encontram ausentes do espaço 
público, confinadas no âmbito das suas paredes de separação, ao 
contrário, ocupam considerável espaço coletivo, o que faz ne-
cessária uma melhor reflexão acerca do chamado princípio da 
laicidade, que brota da concepção de Maquiavel. 

 
2 TRANSIÇÕES NO AMBIENTE DAS RELIGIÕES 

 
Não é possível precisar cronologicamente o renasci-

mento do espaço de liberdades públicas que seria produto da 
Alta Idade Média e nem desenvolver uma linha histórica e pre-
cisa de suas causas motoras. O soerguimento de um espaço de 
neutralidade religiosa no ocidente traz à luz algumas desconti-
nuidades históricas e, sobretudo, pontos de intersecções com o 
cristianismo,2 que se tornou dominante na Europa a partir da 

 
2  “O cristianismo vem introduzir dados radicalmente inovadores na conceitu-
alização das relações entre o político e o religioso, podendo falar-se, sem qualquer 
exagero, de um apport verdadeiramente revolucionário. É o cristianismo que fica a 
dever-se em grande parte, a superação do monismo anterior, bem como a emergência, 
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conversão de Constantino e o surgimento de seus principais po-
los de poder religioso3 e a força da disseminação evangélica. 

A posterior fragmentação geográfica e política do impé-
rio ocidental em virtude das invasões bárbaras e ocupações ára-
bes de parte do território europeu modificou o cenário antigo e 
gerou a polarização entre dois modelos religiosos, o do oriente, 
com sede em Constantinopla, e o do ocidente, sem, ainda, um 
centro definido. Bizâncio se isolou e a parte ocidental passou 
gradualmente a ter em Roma a sede de poder religioso, sob o 
artifício de que nela alguns dos profetas, dentre eles o apóstolo 
Pedro, teriam exercido seus ministérios. Assim, o bispo de Roma 
ganharia autoridade e proeminência sobre a igreja ocidental, for-
mando, com suas influências culturais, uma Igreja Romana. 

As alterações políticas decorrentes da consolidação de 
diversos reinos cristãos na Europa devido à conversão desses po-
vos ao cristianismo deram oportunidade para a decantada unifi-
cação religiosa medieval, que resultou, no final do milênio, na 
formação do denominado Sacro Império Romano-Germânico, 
na tentativa de uma unificação também política. Na confluência 
dessas estruturas, a formação dos reinos e do papado como cen-
tro do poder religioso consolidaria um espaço comunitário que 
também seria robustamente religioso, inobstante permeado de 
relações conflituosas, como exemplifica a “querela das investi-
duras” – que ocultava em si o fato de a Igreja ser vista por alguns 
reis como um estamento do Estado. 

 
no decurso do processo, de ideias que se revelariam da maior importância nos desen-
volvimentos teorético-políticos subsequentes que estariam na base do constituciona-
lismo liberal, com profundas implicações no próprio plano institucional.” (MA-
CHADO, Jónatas Eduardo Mendes. Liberdade religiosa numa comunidade constitu-
cional inclusiva. Dos direitos da verdade aos direitos dos cidadãos. Coimbra: Editora 
Coimbra, 1996. p. 17-18). 
3  “O Concílio de Calcedônica decretou que havia cinco dioceses com autori-
dade especial, as Sés dos patriarcas – Roma, Jerusalém, Alexandria e Constantinopla. 
Com exceção de Roma, todas as outras cidades-Sés estavam situadas na metade ori-
ental.” (HILL, Jonathan. História do Cristianismo. Tradução de Rachel Kopit Cunha, 
Juliana A. Saad e Marcos Capano. São Paulo: Rosari, 2009. p. 167). 
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A tentativa de unificação política da Europa fragmentada 
passava pela consolidação de um só credo, fato que levou ao iní-
cio das Cruzadas e da Inquisição, instituições que se difundiram 
no Ocidente sob o manto da ocupação do espaço público pela 
Igreja, que se pretendia única, principalmente com a criminali-
zação de condutas religiosas como a heresia, a apostasia e o 
cisma. 

Maquiavel, ao desligar o poder humano de Deus, dando 
a ele uma origem mundana, aponta para a dicotomia que se tor-
naria conflitante, eis que indicava duas formas de organização 
política para se afastar do caos social, o Principado e a Repú-
blica. O Principado hereditário, adquirido pela fortuna, apresen-
tava-se propício à fusão com o conteúdo religioso em razão do 
paradigma de escolha do governante decorrer de sua linhagem, 
que remetia à deificação do poder político.4 Na República, ter-
se-ia a possibilidade do afastamento da ideia de que o soberano 
era fruto da escolha de Deus, até mesmo porque, na visão do 
florentino, esse poder mundano tinha origem maligna.5 

Esses traços do espaço religioso, haurido da Idade Mé-
dia, sofreriam profundas modificações a partir de eventos signi-
ficativos, apresentados como pontos de descontinuidade na uni-
formidade crescente da cultura europeia. A Reforma Protestante, 
iniciada formalmente por Lutero com a publicação de suas no-
venta e cinco teses (1517), deu causa à ruptura ocidental da he-
gemonia religiosa de Roma. Em outra medida, a anunciada Paz 
de Vestfália (1648), fundadora de uma nova realidade geopolí-
tica para os reinos cristãos do velho continente, com a consoli-
dação da estrutura que tardiamente se denominou de Estado Mo-
derno, e de seus elementos comuns – povo, língua, território e 

 
4  MACHIAVELLI, Nicoló. O príncipe. Tradução de Lívio Xavier. São Paulo: 
Atena Editora, 1957. p. 17. 
5  Sobre a origem maligna do poder, ver LOWENSTEIN, Karl. Teoría de la 
Constitución. Traducción de Alfredo Gallego Anabitarte. Barcelona: Ariel, 1979. p. 
28-29. 
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soberania –,6 permitiu cada um desses Estados adotar sua própria 
religião em detrimento da unidade pretendida por Roma. 

O surgimento de uma corrente religiosa, dentro do pró-
prio catolicismo, de submissão ao poder secular dera azo a di-
versos questionamentos e distensões, fomentando o “Concilia-
lismo”, com base na submissão da Igreja à vontade coletiva. Ul-
teriormente, Jacques Bossuet, o mais importante teorizador 
desse nacionalismo religioso, defenderia que a Igreja estava sub-
metida, em certos assuntos, ao Estado, com a finalidade de pre-
servar o bem-estar dos súditos, doutrina que seria fecunda para 
as tendências modernas de separação do Estado das religiões. 

Contudo, a experiência de Genebra, com a chegada do 
protestantismo àquela cidade (1536), trouxera um forte compo-
nente para o distanciamento do núcleo religioso da influência 
dos monarcas que se envolviam com assuntos internos das igre-
jas locais, fossem eles protestantes ou católicos. Em polêmica 
havida entre os arminianos e calvinistas aqueles negariam, no 
âmbito do protestantismo, qualquer jurisdição eclesiástica inde-
pendente, advogando a submissão ao Estado,7 até que a difusão 
do calvinismo nos países baixos interditasse essa tendência, por 
se duvidar da possibilidade de um príncipe autenticamente cris-
tão. 

Em outra margem, alguns povos Celtas mantinham suas 
religiões consideradas pagãs, origem de práticas mais tarde di-
fundidas no ambiente do velho continente como heréticas e que, 
mal compreendidas, deram em perseguições sob o manto da 

 
6  “A época oficial em que o mundo ocidental se apresenta organizado em Es-
tados, no sentido que indicamos atrás, é a de 1648, ano em que foi assinada a paz de 
Westfalia. Não porque o Estado, como hoje se apresenta, não tenha aparecido anteri-
ormente: designadamente em França, na Espanha e na Inglaterra, ele tem origens 
muito anteriores e, de modo geral, como tão bem esclareceu Miglio, a sua época de 
formação é mais remota.” (PALLUERU, Giorgio Balladore. A doutrina do Estado. v. 
1. Tradução de Fernando Miranda. Coimbra: Coimbra Editora, 1969. p. 16). 
7  NOBSS, Douglas. Teocracia e tolerância. Um estudo das controvérsias no 
calvinismo holandês de 1660 a 1650. Tradução de Roseli Lima e Alexandre Skvirsky. 
Rio de Janeiro: Bvbooks, 2017. p. 28. 
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unificação do pensamento religioso, tornando insípida a relação 
dos governos com aqueles que denominavam de satanistas ou 
bruxos. 

Pois bem, com o protestantismo aflorariam duas impor-
tantes aporias no ambiente europeu da relação Religião-Estado, 
vistas nas análises sobre a autoridade secular de Lutero e Cal-
vino, que, nos seus escritos teológicos, se ocuparam do tema, 
mesmo porque tinham em mente que nenhuma reforma religiosa 
seria possível sem a revisão dessa relação. 

Os protestantes, admitindo a subordinação racional e 
consentida ao poder secular, tentavam preservar um núcleo reli-
gioso substancial das influências do poder civil, admitindo que 
o governante dispusesse de certas questões comportamentais, o 
que também colocava em questão a doutrina da infalibilidade 
papal, um dogma da Igreja Católica de que o Papa, ao deliberar 
sobre assuntos morais ou de fé, estaria sempre correto devido à 
magistral comunhão. 

Tomo aqui, brevemente, a análise de Calvino sobre essa 
subordinação consentida, primordialmente porque se relaciona 
com a experiência de Genebra – que na época se erigia como 
uma espécie de Cidade-Estado –, onde algumas medidas de dis-
tanciamento do governo civil da religião se deram de forma con-
creta, como no caso da abolição de feriados religiosos e da im-
posição de regras morais rígidas que ocasionaram, inclusive, a 
proibição do jogo e de outros comportamentos sociais antes re-
gulados no ambiente religioso. 

Calvino predicava a obediência à autoridade secular 
como compatível com a vida religiosa. Seu primeiro texto sobre 
o tema, escrito em latim, coincide com a sua chegada à Genebra 
(1536). Nas “Instituições da Religião Cristã”, que não se apre-
sentam como uma novidade teológica, considerando que Lutero 
já publicara seu livro Sobre a autoridade secular, Calvino pre-
dica o dever de primordial obediência a Deus, mas se esforça em 
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demonstrar a obrigação de obediência aos governantes.8 
Mesmo exortando que a obediência seja dada antes a 

Deus do que a homens, admitiria que o cristão possui o dever de 
obedecer aos governantes, não importando qual fosse a religião 
desse governante, seus títulos ou posições filosóficas. No caso 
de receber ordens contrárias à sua fé – “ordens ímpias”, sua re-
sistência deveria assumir a forma de orações, súplicas, suporta-
bilidade do sofrimento e, em último caso, o exílio voluntário, 
nunca recorrendo à rebelião.9 

A doutrina de Calvino sobre a submissão consentida ao 
poder secular, contudo, não teve muito efeito sobre os protestan-
tes dos países baixos. A intolerância religiosa do rei espanhol 
Carlos V, seguido por seu herdeiro Filipe II, tentando a todo 
custo colocar fim às “heresias”, subjugando os súditos que não 
compartilhavam do seu credo, resultou na revolta popular. A 
chamada Revolução Holandesa,10 antecipatória de muitos ideais 
do liberalismo inglês, principalmente em virtude do exílio de 
Locke na Holanda, concebeu a essência de sua visão sobre a re-
lação do Estado com as religiões, expostas na carta escrita a um 
de seus anfitriões, em ideias que surgem basicamente do ambi-
ente da intolerância da inquisição espanhola e das guerras reli-
giosas que sua Inglaterra pontificava. 

Na Contrarreforma, particularmente a partir do último 
Concílio de Trento, a doutrina da Igreja Católica seria renovada. 
Com o final da Guerra dos trinta anos e a paz de Vestfália, a 
cisão definitiva entre os protestantes e os católicos se torna irre-
mediável, surgindo, paradoxalmente, a ideia de que cada povo 
deveria seguir a religião de seu governante (cuius regio eius 

 
8  HÖPFL, Harro (org.). Lutero e Calvino, sobre a autoridade secular. Tradu-
ção de Hélio de Marco Leite de Barros e outro. São Paulo: Martins Fontes, 2005. p. 
XXV. 
9  HÖPFL, op. cit., p. XXV. 
10  ALMOND, Mark. O livro dourado das revoluções. Momentos políticos que 
mudaram o mundo. Tradução de Gilson B. Soares. Rio de Janeiro: Harper Collins, 
2018. p. 24-26. 
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religio),11 visto que, nesse momento, o protestantismo se tornara 
a religião oficial em vários Estados. 

Com a pluralidade religiosa, aqui considerando ter o pro-
testantismo se subdividido em diversas correntes religiosas e au-
tônomas, sem possuírem um governo religioso central – como 
tinham os católicos em Roma –, a necessidade de se estabelece-
rem termos de convivência pacífica se tornou cada vez mais pre-
mente,12 até mesmo para moldar a relação inter-religiosa confli-
tante. 

O velho mundo adentra, então, ao que se denominou sé-
culo das luzes e produz uma crescente secularização13 de con-
ceitos que aos poucos se sobrepõem ao caudal de conhecimentos 
religiosos. Quando Jacques Bossuet escreve sobre a “Política Ti-
rada das Santas Escrituras” (1708), a figura central do monarca 
francês já se apresentava desgastada e inconfiável, impulsio-
nando Bossuet a qualificar qualquer tentativa de deposição do 
rei, à luz das Escrituras, como pecado e, por consequência, 
crime,14 em momento que muitos dos conceitos penais não 

 
11  DICKENS, Arthur Geoffrey. A Contra Reforma. Tradução de Antônio Gon-
çalves Mattoso. Lisboa: Verbo, 1968. p. 197-210. 
12  Locke teve papel fundamental nessa construção teórica da tolerância e li-
berdade religiosa nos momentos anteriores às mudanças do ambiente público na Eu-
ropa. Na sua “Carta a respeito da tolerância” (1689), que influenciou gerações, abre 
sua interlocução acentuando: “[...] julgo ser a tolerância o principal distintivo carac-
terístico da verdadeira igreja.” (LOCKE, John. Carta a respeito da tolerância. Tradu-
ção de E. Jacy Monteiro. São Paulo: Ibrasa, 1964. p. 3). 
13  O termo secularização é utilizado nessa quadra como processo de afasta-
mento cultural das fontes teológicas para buscar uma metodologia racional, como 
apresentada por Saldanha: “[...] esse processo, ao qual temos aludido em vários outros 
estudos, constitui sem dúvida um fenômeno histórico fundamental, como lastro pro-
fundo sobre o qual se situam e se entendem diversas ocorrências. O conceito de secu-
larização, no sentido em que empregamos, aparece numa de suas primeiras explicita-
ções na obra de Max Weber, correspondendo de certo modo às ideias de Conte sobre 
a passagem do espírito teológico ao metafísico e ao positivo, e talvez às referências 
de Vico ao advento do mundo ‘humano’ com seu correlato prosaísmo.” (SALDA-
NHA, Nelson. Da Teologia à metodologia. Secularização e crise do pensamento jurí-
dico. Belo Horizonte: Del Rey, 1993. p. 20-21). 
14  BOSSUET, Jacques Bénigne. Bossuet, textes choisis et commentés. v. 2. 
Paris: Forgotten Books, 2018. 
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haviam se dissociado das normas canônicas. Todavia, o alerta 
seria deliberadamente ignorado pelos iluministas franceses. 

Nesse fio de Ariadne vê-se surgir as bases do pensa-
mento iluminista, que daria na mudança de paradigma e da lin-
guagem jurídica produzida pela Revolução Francesa. Esse mo-
mento apresenta Montesquieu (1689-1755), que defendeu a tri-
partição do poder aos moldes da Trindade, Voltaire (1694-
1778), o ativista da liberdade de pensamento e da tolerância re-
ligiosa, Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), que surgiria como 
o artífice do Estado Democrático, e Diderot (1713-1784), o en-
ciclopedista. 

A aversão ao absolutismo e a sua Igreja oficial gerariam 
um crescente sentimento contrário ao clero católico, como ex-
plica o surgimento, na pena de Voltaire, das chamadas “Cartas 
Inglesas”, nas quais se referia à Igreja Católica como “a infame”, 
reunindo à sua volta seguidores que despertariam um sentimento 
antirreligioso arraigado no momento revolucionário, mas inca-
paz de proscrever a religião do espaço público. 

À guisa desses conhecimentos e construções teóricas, a 
Europa desenvolvia pequenos espaços de liberdade que aos pou-
cos se formatavam na resistência ao absolutismo. A quebra do 
monopólio das ideias religiosas permitiu o crescimento da crítica 
filosófica e, nesse quadrante, o crescimento de um sentimento 
necessário de tolerância religiosa, na tentativa magna de conter 
as constantes guerras religiosas. 

A formação do espaço público liberal, onde se passa a 
admitir a discussão de temas antes impensáveis, vai aos poucos 
produzir um novo paradigma cultural e que se afasta timida-
mente da moralidade religiosa, dando vasão principalmente a di-
reitos negativos ou limites ao poder do Estado. 

Fora, justamente, a distinção entre o sagrado, com o afas-
tamento gradual do poder civil da tentativa de controle da cons-
ciência individual, que deu início e tornou possível a limitação 
do poder do Estado, permitindo a formação de um ambiente em 
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processo de afastamento dos dogmas religiosos,15 sem suprimir 
radicalmente e de imediato esses elementos do espaço comuni-
tário. 

 
3 O PLURALISMO DO AMBIENTE PÚBLICO  

 
O que para muitos é o surgimento do “espaço público 

burguês” nada mais foi do que a reunião de um feixe de situações 
na catarse de momentos revolucionários, que alteraram signifi-
cativamente a linguagem e a forma do direito se manifestar – 
formando aquilo que se denominou de Direito Público Euro-
peu,16 em quadro no qual a Revolução francesa assume papel 
simbólico. 

A nova vida cotidiana francesa, tão bem romanceada por 
Anatole France em Os deuses têm sede,17 que produz a substi-
tuição dos signos – como no baralho pensado por Évariste –, 
transforma-se no projeto de modernidade que tenta apagar da 
memória social os costumes e as práticas da aristocracia e da 
realeza, surgindo, nessa sobreposição, os cidadãos e as cidadãs 
da modernidade, que vislumbram a liberdade, a igualdade e a 
fraternidade. 

Não importa que pouco depois essa nova realidade se 
torne obtusa, que os direitos dependam de um bom juiz para se-
rem garantidos18 e que a fraternidade seja esquecida. A declara-
ção preâmbulo, denominada de Declaração dos Direitos do Ho-
mem e do Cidadão, produzirá, repetidas vezes, uma lenta 

 
15  RIVERO, Jean; MOUTOUH, Hugues. Liberdades públicas. Tradução de 
Maria Ermantina de Almeida Prado Galvão. São Paulo: Martins Fontes: 2006. p. 37-
38.  
16  GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo. La lengua de los Derechos. La forma-
ción del derecho público europeo tras la revolución francesa. Madrid: Alianza Edito-
rial, 1999. 
17  FRANCE, Anatole. Os deuses têm sede. Tradução de Daniela Jinkings e 
Cristina Murachco. São Paulo: Boitempo Editorial, 2007. 
18  FRANCE, Anatole. A justiça dos homens. Contos. Tradução de João Gui-
lherme Linke. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1978. p. 145-146. 
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transformação do espaço público de relação do Estado com as 
religiões ao permitir a pluralidade religiosa. 

Na Declaração francesa surge um enunciado propedêu-
tico de liberdade religiosa, garantia de que o homem-cidadão 
não seria molestado em suas opiniões. Diria expressamente, no 
artigo décimo do texto preambular, que “ninguém pode ser mo-
lestado por suas opiniões, incluindo opiniões religiosas, desde 
que sua manifestação não perturbe a ordem pública estabelecida 
pela lei.” 

No texto principal da Constituição da monarquia de 
1791, no entanto, o constituinte francês não ousaria tanto como 
fez o americano na Primeira Emenda, embora viesse a conside-
rar o casamento como um contrato civil e, logo depois, permi-
tisse o divórcio. Mesmo com o sentimento anticlerical perme-
ando as relações sociais na França, o constituinte se limitaria a 
impor a submissão do clero à autoridade civil, apesar de parte 
substancial dos religiosos se negaram ao juramento à Constitui-
ção, sendo considerados traidores da pátria e submetidos ao tri-
bunal revolucionário. 

Os Estados Unidos da América resguardariam cláusula 
mais incisiva na edição da Primeira Emenda, onde se estabele-
ceu que “o congresso não deverá fazer qualquer lei a respeito de 
um estabelecimento de religião, ou proibir o seu livre exercício; 
ou restringindo a liberdade de expressão, ou da imprensa; ou o 
direito das pessoas de se reunirem pacificamente, e de fazerem 
pedidos ao governo para que sejam feitas reparações de quei-
xas”. 

Contudo, o termo “separação” somente apareceria em 
uma carta de Thomas Jefferson à Associação das Igrejas Batis-
tas, em 1802, para se referir à criação de “um muro de separação 
entre a Igreja e o Estado”.19 A fórmula legal americana, portanto, 

 
19  No texto de sua carta aos batistas de Jefferson diria o seguinte: “Gentlemen: 
The affectionate sentiments of esteem and approbation which you are so good as to 
express towards me, on behalf of the Danbury Baptist association, give me the highest 
satisfaction. my duties dictate a faithful and zealous pursuit of the interests of my 
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tinha o albor de uma promessa escrita de uma real divisão, que 
impediria a transposição do muro pelo Estado para interferir em 
assuntos das religiões. 

A primordial liberdade pretendida gerou, porém, uma 
pluralidade de “seitas”, como se passou a designar essas novas 
manifestações de grupos minoritários, que contrastava o conser-
vadorismo das maiores religiões atuantes no Estados Unidos, in-
fluência de seus colonizadores, que levaria a União e os diversos 
Estados a adotarem medidas restritivas às práticas desses religi-
osos. 

Havia, na “pátria da liberdade”, a notada preocupação de 
impedir a avalanche de novos grupos religiosos, com a possibi-
lidade de se formar uma pluralidade não administrável e capaz 
de enfraquecer as religiões existentes. 

No Brasil, expedição da Carta Régia de 28 de janeiro de 
1808, com a abertura dos portos para o livre comércio com os 
ingleses, produziria o assentimento do culto de outras religiões 
em locais sem a aparência de templo, o que, logo depois, em 
1812, se repete quando as Cortes deliberam a Constituição de 
Cádiz. A fórmula de Cádiz se replicaria na carta portuguesa de 
1822 e na brasileira de 1824. A Igreja Católica se manteria li-
gada ao Estado, contudo, admitir-se-ia a liberdade de culto 

 
constituents, & in proportion as they are persuaded of my fidelity to those duties, the 
discharge of them becomes more and more pleasing. Believing with you that religion 
is a matter which lies solely between Man & his God, that he owes account to none 
other for his faith or his worship, that the legitimate powers of government reach ac-
tions only, & not opinions, I contemplate with sovereign reverence that act of the 
whole American people which declared that their legislature should "make no law 
respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof," thus 
building a wall of separation between Church & State. Adhering to this expression of 
the supreme will of the nation in behalf of the rights of conscience, I shall see with 
sincere satisfaction the progress of those sentiments which tend to restore to man all 
his natural rights, convinced he has no natural right in opposition to his social duties.  
I reciprocate your kind prayers for the protection & blessing of the common father 
and creator of man, and tender you for yourselves & your religious association, assur-
ances of my high respect & esteem. Th Jefferson Jan. 1. 1802.” (EUA. Library of 
Congress. Carta de Jefferson aos batistas de Danbury. A carta final, como enviada. 
Disponível em: http://www.loc.gov/loc/lcib/9806/danpre.html). 
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restrita aos locais privados, sem aparência externa de templo re-
ligioso. 

O ambiente religioso dos templos católicos nesse período 
se mostrava distinto das outras confissões, devido ao reconheci-
mento de que o Império confessava a religião Católica Apostó-
lica Romana, como expresso no art. 5º do texto magno.20 Porém, 
seu imperador de verniz liberal e que praticava uma política de 
tentativa de submissão dessa igreja à Coroa (padroado) negaria 
o placet real a documentos da igreja.  

A tolerância religiosa tinha, a esse tempo, mais o aspecto 
convencional ou de exteriorização de uma imagem pública do 
império brasileiro que propriamente sua assimilação pelo gover-
nante como um princípio de convivência harmônica. Essa into-
lerância, particularmente, desnuda-se na “Questão Religiosa”, 
que provoca a reação do Imperador contra os bispos ultramonta-
nistas de Olinda e de Belém, que haviam suspendido de suas or-
dens frades maçons quando eles questionaram a supremacia do 
Estado sobre a igreja, fazendo valer as ordens papais indepen-
dentemente do placet régio. 

Tal atitude dos bispos levaria a um intenso conflito, que 
envolveria também a maçonaria brasileira, que controlava seto-
res importantes da imprensa, intensificando o processo de gra-
dual afastamento da Igreja do poder secular. 

A queda de Napoleão III em decorrência da Guerra 
franco-prussiana desencadeia, na França, a formação da Terceira 
República e a necessidade da real separação do Estado da Igreja, 
que somente se consolidaria em 1906, já com a influência do ato 
de separação havido no Brasil. Entretanto, as formas francesas e 
americanas passariam a ideia de que a República estaria ligada 

 
20  “Art. 5. A Religião Catholica Apostolica Romana continuará a ser a Reli-
gião do Imperio. Todas as outras Religiões serão permitidas com seu culto domestico, 
ou particular em casas para isso destinadas, sem fórma alguma exterior do Templo” 
(BRASIL. Constituição Política do Imperio do Brazil (de 25 de março de 1824). Dis-
ponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao24.htm. 
Acesso em: 16 jul. 2020). 
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diretamente ao Estado, separado da religião.21 
Nesse passo, proclamada a República no Brasil, o De-

creto de 1890 daria cabo à união entre a Igreja e o Estado. A 
declaração soava mais como o reconhecimento de uma difícil 
separação, que se iniciara em meados de 1836, e a tentativa de 
replicar o modelo americano, mas preservando algumas das di-
retrizes francesas da República militar de Napoleão.22 Assim, 
logo em seguida à proclamação, a Constituição de 1891 seguiria 
o modelo americano de separação e garantiria a pluralidade reli-
giosa e a liberdade de crença, permitindo, a partir daí, o lento 
crescimento de outras confissões, em razão da hegemonia da 
crença católica. 

Estabeleceu-se, nessa quadra, um progressivo distancia-
mento das confissões religiosas do Estado, embora não deixas-
sem as religiões de influírem na política e de emitirem suas opi-
niões na esfera pública. Essa realidade remete, então, a uma ne-
cessária consideração sobre o sistema americano de liberdade 
religiosa, que inspirou a cláusula posta na nossa primeira Cons-
tituição republicana e que se repetiu em todas as outras que se 
seguiram – principalmente através dos julgados mais importan-
tes da Suprema Corte dos Estados Unidos –, postas nas fases de 
construção das doutrinas dessa separação. Em certos aspectos, 
também influenciou julgamentos do Supremo Tribunal Federal 
sobre o tema. 

Consentânea a essas mudanças no paradigma, vê-se 
aportar, na Constituição de 1934, carta política resultante da re-
volução constitucionalista, a possibilidade de cooperação entre 
o Estado e as religiões, introduzindo-se, assim, os preceitos que 

 
21  BLANCARTE, Roberto. O porquê de um Estado laico. In: LOREA, Ro-
berto Arriada (org.). Em defesa das liberdades laicas. Porto Alegre: Livraria do Ad-
vogado, 2008. p. 20-21. 
22  Sobre as duas influências do Direito Constitucional brasileiro, anota Ho-
mero Pires, no prefácio dos Comentários de Ruy Barbosa à Constituição, que poucos 
brasileiros dominavam o idioma inglês ou liam o que era produzido na França (PIRES, 
Homero. Prefácio. In: Commentarios á Constituição Federal do Brasil. I volume – 
Das disposições preliminares. São Paulo: Saraiva, 1932. p. VII).  
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influenciariam na atual fórmula de neutralidade do Estado, com 
a possibilidade de cooperação. 

 
4 PRECEDENTES DA CORTE AMERICANA  

 
O tema da liberdade religiosa que permeou a história do 

Direito Constitucional americano, desde sua impossibilidade, no 
texto originário de 1787, e posterior inclusão, na redação da Pri-
meira Emenda, sempre carregou potenciais conflitos, até que a 
Décima Quarta Emenda deu causa a divergências na interpreta-
ção desse direito de liberdade.  

A Emenda de 1866, que incluiu direitos à cidadania e a 
igual proteção das leis, sem qualquer distinção, foi ratificada em 
9 de julho de 1868. Seu texto garantiu a cidadania e seus bene-
fícios aos libertos da escravidão, tornando sem efeito o prece-
dente da Suprema Corte no caso Dred Scott v. Sandford, de 
1857, em que fora negado a um escravo o direito de acesso ao 
Judiciário e, ademais, estabeleceu diretrizes para o devido pro-
cesso legal substancial. 

Mais de meio século depois de Jefferson haver cunhado 
a expressão “parede de separação entre a Igreja e o Estado” seria 
julgado um caso envolvendo diretamente o controle de constitu-
cionalidade com fundamento na liberdade religiosa. Nesse jul-
gamento, a Corte declarou, por unanimidade, o direito de o Con-
gresso proibir a poligamia praticada pelos Mórmons (1879). Na 
declaração de voto, em Reynolds v. U.S, o Chefe de Justiça 
Waite temperou a expressão do republicano Jefferson como 
mera declaração de intenção, ou em suas palavras, “declaração 
quase autêntica do objetivo e efeito da Emenda”.23 

Logo depois, participantes de uma organização religiosa 
distribuíram correspondências, usando os Correios dos Estados 

 
23  CORWIN, Edward S. A Constituição Norte-Americana e seu significado 
atual. Tradução de Lêda Boechat Rodrigues. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1986. 
p. 231. 
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Unidos, divulgando que haviam curado muitas pessoas de enfer-
midades, por meio de poderes espirituais, onde pediam doações 
em dinheiro. A Suprema Corte reformou a condenação, conside-
rando que, “embora o juiz sumariamente houvesse cuidadosa-
mente discriminado entre a questão da verdade da pretensão dos 
réus e a de sua boa-fé, ao afirmá-la, informando o júri que podia 
se pronunciar sobre a última, mas não sobre a primeira, a Corte 
não teve essa preocupação e, por outro fundamento, finalmente 
reformou o veredicto condenatório”.24 

Nesse julgamento, ficou vencido o juiz Stone, que duvi-
dava da possibilidade de que a liberdade de pensamento e culto 
pudessem gerar a liberdade de obter dinheiro com o uso de ex-
periências falsas sobre o sentimento religioso. 

Posteriormente, quando a Corte americana julgou o caso 
Cantwell v. Connecticut, em 1937, o ambiente de discussão da 
liberdade religiosa encerrava, de um lado, um forte conservado-
rismo religioso e, de outro, a crescente participação do Tribunal 
Constitucional em assuntos políticos, a ponto de esse período ser 
conhecido, a partir do julgamento de 1895, como o “governo dos 
juízes”. 

O julgamento é emblemático e apresenta alguns elemen-
tos importantes de como a doutrina da liberdade religiosa ame-
ricana acabou por apresentar certo dualismo,25 que converge 
com aspectos do modelo adotado pelas Constituições 

 
24  CORWIN, op. cit., p. 235. 
25  “Em recentes decisões da Corte Suprema encontramos duas teorias opostas 
em relação ao sentido e extensão dessa cláusula. Uma delas sustenta proibir a cláusula 
o tratamento preferencial de qualquer religião ou seita pelo governo dos Estados Uni-
dos. Esta teoria tem o apoio de Story, salvo quanto ao fato de atribuir ele ao Congresso 
a liberdade de preferir a religião cristã às outras religiões. É também apoiada por Co-
oley, em seus Princípios de Direito Constitucional, onde diz que a cláusula proíbe ‘o 
estabelecimento, o reconhecimento de uma igreja de favores e vantagens especiais 
negados à outras’ [...] A outra teoria foi primeiramente expressa por Jeferson, numa 
carta escrita a um grupo Batista, em Danbury, Connecticut, em 1802. Aí ele afirmava 
ter sido o propósito da Primeira Emenda construir ‘uma parede de separação entre a 
Igreja e o Estado’” (CORWIN, op. cit., p. 230-231). 
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republicadas do Brasil, as quais, desde a primeira, editada em 
1891,26 assentam a separação como neutralidade. 

Após a grande depressão (e a implantação das medidas 
do New Deal), a Corte Americana julgaria diversos casos envol-
vendo a Igreja das Testemunhas de Jeová, que tinha uma forte 
prática de difusão de suas crenças através de visitas aos lares, 
distribuição de panfletos e impressos. Desse modo, cada partici-
pante se transformava em um divulgador e ministrador dos en-
sinamentos religiosos, o que deu causa a reações nas comunida-
des conservadoras, pressionando os governantes locais a proibi-
rem tais práticas.27 

As crescentes restrições da liberdade religiosa dessas 
Testemunhas levaram-nas a acionar o Judiciário, buscando a de-
claração de inconstitucionalidade de leis que tinham o escopo de 
dificultar o proselitismo religioso e a divulgação de seu credo. 
Alegavam que as medidas restritivas feriam a Primeira Emenda. 

No caso Cantwell v. Connecticut, o tribunal local havia 
condenado criminalmente membros da Igreja Testemunha de Je-
ová, acusados de terem violado preceitos da Lei do Estado de 
Connecticut ao compelirem dois católicos a ouvirem um disco 
com ofensas à Igreja Católica, qualificando esse ato como con-
trário à incolumidade pública. A Corte Constitucional, no re-
curso, acabou por absolver as Testemunhas de Jeová sob o fun-
damento de que as liberdades incorporadas nas seções da Dé-
cima Quarta Emenda incluiriam as estipuladas na Primeira 
Emenda, abrangendo a liberdade de crença e ação religiosa.28 

 
26  Dispôs o art. 11 da Constituição de 1891 o seguinte: “Art. 11 - É vedado aos 
Estados, como à União: [...] 2º) estabelecer, subvencionar ou embaraçar o exercício 
de cultos religiosos; [...].” (BRASIL. Constituição da República dos Estados Unidos 
do Brasil (24 de fevereiro de 1891). Disponível em: http://www.planalto.gov.br/cci-
vil_03/Constituicao/Constituicao91.htm. Acesso em: 25 maio 2020). 
27  RODRIGUES, Lêda Boechat. A Corte Suprema e o Direito Constitucional 
Americano. São Paulo: Revista Forense, 1958. p. 159.  
28  Lêda Boechat considerou essa a primeira vez que se distinguiu no conteúdo 
da liberdade religioso a distinção jurídica de liberdade de crença do conceito de ação 
religiosa (RODRIGUES, op. cit., p. 159). 
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E, assim, nesse julgamento definiu que “a promulgação 
por um Estado de qualquer lei que respeite um estabelecimento 
de religião ou proíba o livre exercício dele é proibido pela Dé-
cima Quarta Emenda. P. 310 US 303”.29 Entretanto, pouco de-
pois, a Corte adotou posição diametralmente oposta, quando jul-
gou, em 1940, compatível com a Primeira Emenda o ato legisla-
tivo do Estado da Pennsylvanea que permitia a exclusão escolar 
de alunos que não saudassem a bandeira norte-americana, como 
era a prática das Testemunhas de Jeová, em repetição, guardadas 
as devidas proporções, ao caso dos padres católicos, que se ne-
gavam a jurar a Constituição francesa. 

Tal julgamento insuflou os ânimos da maioria religiosa 
contra as Testemunhas de Jeová, causando uma série de distúr-
bios sociais. Nesse caso paradigma, o juiz Stone ficara vencido, 
sob o argumento de que não seria permitido a intromissão da Lei 
no domínio da consciência individual, sendo que, ao fim da po-
lêmica, no julgamento de West Virginia State Board of Educa-
tion v. Barnette, a Corte fixou o entendimento de que qualquer 
restrição à liberdade religiosa deveria ter base razoável,30 o que 
não era o caso de excluir jovens que se recusavam a jurar a ban-
deira das escolas. 

A construção desse mosaico de precedentes permite, 
num primeiro plano, compreender que o tema da liberdade reli-
giosa adentrou de forma gradual na esfera das decisões constitu-
cionais, seja para reprimir práticas contrárias à incolumidade 

 
29  JUSTIA US Supreme Court. Cantwell v. Connecticut, 310 US 296 (1940). 
Disponível em: https://supreme.justia.com/cases/federal/us/310/296/. Acesso em: 25 
maio 2020. 
30  No julgamento, declarou o Tribunal Constitucional que “A ação de um Es-
tado em tornar obrigatório para as crianças nas escolas públicas saudar a bandeira e 
prometer lealdade – estendendo o braço direito, com a palma para cima e declarando: 
‘Juro lealdade à bandeira dos Estados Unidos da América, à América e para a Repú-
blica pela qual ela defende; uma nação, indivisível, com liberdade e justiça para todos’ 
– viola a primeira e a décima quarta alteração.” (JUSTIA US Supreme Court. West 
Virginia State Bd. de Educ. v. Barnette, 319 US 624 (1943). Disponível em: https://su-
preme.justia.com/cases/federal/us/319/624/. Acesso em: 25 maio 2020). 
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pública ou para garantir a liberdade de consciência (liberdade 
religiosa subjetiva) ou de culto e de ação religiosa (liberdade 
objetiva), aproximando a questão religiosa da esfera pública de 
decisão, na qual o Judiciário passa a se portar como os antigos 
regentes,31 controlando assuntos próprios das religiões, em prá-
ticas decisórias que acabaram influenciando outras cortes oci-
dentais, como a brasileira. 

Mesmo que se tente disfarçar essa realidade, como o fez 
Dworkin em seu último livro que tratou do tema da religião sem 
Deus, traduzindo tais questões como sendo próprias do compor-
tamento ético, a doutrina constitucional acentuou a necessidade 
de intervenção judicial para controle de temas religiosos no es-
paço considerado público do controle constitucional, anulando o 
espaço de autonomia das confissões religiosas.32 

 
5 O CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DA BULA 
PRAECLARA PORTUGALIAE 

 
A tradição regalista lusitana influenciou a elaboração da 

Constituição outorgada por D. Pedro I para conferir um estatuto 
político ao Império do Brasil,33 positivando componentes que 
resultaram nas restrições à liberdade de organização e funciona-
mento da religião oficial.34 

 
31  Ingeborg Maus considera que o Judiciário assumiu o papel do monarca, nas 
democracias modernas, de uma sociedade órfã (MAUS, Ingeborg. O Judiciário como 
superego da sociedade. O papel da atividade jurisprudencial na sociedade órfã. Novos 
Estudos – CEBRAP, n. 58, p. 183-202, nov. 2000). 
32  MAUS, op. cit., p. 183-202. 
33  “Alguns estudiosos têm feito notar, com inteira procedência, que a união 
entre a Igreja e o Estado, sancionada pelo art. 5º da Constituição Imperial de 1824, 
estabelecia uma situação, de resto herdada de Portugal, propícia à eclosão de conflitos 
entre os dois poderes.” (BARROS, Roque Spencer. Vida Religiosa. In: ELLIS, My-
rian et al. História Geral da Civilização Brasileira: o Brasil monárquico: declínio e 
queda do Império. v. 6. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2004. p. 372). 
34  “Fundado o Império com a proclamação da Independência a 7 de setembro 
de 1822, seguiram seus governantes rumo bem diverso do que se observava no perí-
odo colonial. A Aurora da independência política assinalou o início de uma grande 
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Com a dissolução da Assembleia Constituinte pelo im-
perador, os estudos para edição da norma fundamental passam a 
um Conselho de Estado, criado e presidido por D. Pedro I, en-
carregando de escrever o anteprojeto de Constituição o conse-
lheiro Carneiro Campos,35 o Marquês de Caravelas, liberal e ar-
doroso defensor do Poder Moderador.  

O resultado desse labor seria apresentado como uma 
Constituição inspirada nas fontes do parlamentarismo monár-
quico europeu, considerada uma grande lei, obra notável para 
sua época.36 Essa Carta Política condensou enunciados de 

 
restrição de liberdade para a Igreja, que dia a dia se acentuou e posteriormente alcan-
çou o auge no último quartel do século XIX, quando o Catolicismo, religião oficial, 
se tornou vítima sob os tentáculos mortíferos do regalismo.” (SCAMPINI, Pe. José. 
A liberdade religiosa nas Constituições brasileiras. Estudo filosófico-jurídico compa-
rado. Primeira parte – A liberdade religiosa no Brasil Império. Revista de Informação 
Legislativa. Brasília: Imprensa Nacional, 1974. p. 79). 
35  “O ato da dissolução é ambíguo e ambivalente; D. Pedro I decompõe a ins-
tituição e promete convocar outra ‘que deverá trabalhar sobre o projeto da constitui-
ção, que Eu lhe hei de breve apresentar, que será duplicadamente mais liberal do que 
a extinta Assembléia acabou de fazer. No dia seguinte, em novo decreto, D. Pedro I 
afirma que ‘para fazer semelhante projeto com sabedoria, e apropriação às luzes, ci-
vilização e localidade do Império, se faz indispensável que Eu convoque homens pro-
bos, e amantes da dignidade imperial, e das liberdades dos povos’. 
Para isso ele cria um Conselho de Estado, ‘em que também se tratarão os negócios de 
maior monta’. 
O Conselho era composto de dez membros, e mais os atuais ministros, que já eram 
conselheiros de Estado natos, pela lei de 20 de outubro de 1823, que extingüira o 
Conselho de Procuradores. Eram nomeados neste mesmo decreto o desembargador do 
Paço Antônio Luís Pereira da Cunha e os conselheiros da Fazenda José Egídio Álvares 
de Almeida, José Joaquim Carneiro de Campos, e Manuel Jacinto Nogueira da Gama. 
Dele faziam parte os ministros e secretários de Estado, e só o ministério do Império 
teve como seus ocupantes Francisco Vilela Barbosa, Pedro de Araújo Lima, João Se-
veriano Maciel da Costa, Estevão Ribeiro de Resende e Felisberto Caldeira Brant Pon-
tes. 
Destes, coube a Maciel da Costa assinar o projeto de Constituição, que foi a obra 
principal da fase de organização provisória do segundo Conselho de Estado, que an-
tecede a fase de sua existência constitucional.” (RODRIGUES, José Honório. Atas do 
Conselho de Estado. Segundo Conselho de Estado, 1823-1834. Disponível em: 
http://www.senado.leg.br/publicacoes/anais/pdf/ACE/ATAS2-Segundo_Conse-
lho_de_Estado_1822-1834.pdf. Acesso em: 11 mar. 2018). 
36  SCAMPINI, José. A liberdade religiosa nas constituições brasileiras. Es-
tudo filosófico-jurídico comparado. Petrópolis: Editora Vozes, 1978. p. 81. 
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princípios com clara influência liberal,37 garantindo algumas li-
berdades essenciais à vida social, porém, não porfiando a con-
cepção de Estado separado da Igreja, que somente se expressaria 
com a República, confessando-se o Império, formalmente, Ca-
tólico. 

No entanto, a par do inciso XIV do artigo 102 da Cons-
tituição do Império estabelecer essa confessionalidade, no artigo 
5º a norma fundamental restringiria o poder da Igreja, adotando 
o instituto do beneplácito imperial,38 submetendo ao Imperador 
a validade ou não dos decretos dos concílios e letras apostólicas, 
bem como quaisquer constituições eclesiásticas, determinando, 
por conseguinte, que tais documentos fossem à aprovação da As-
sembleia Geral se contivessem disposições gerais, adotando-se, 
assim, um sistema de controle de validade constitucional dos 
atos eclesiásticos. 

É nesse contexto que, em 1827, a bula Praeclara Portu-
galiae aporta na Assembleia Geral como documento eclesiástico 
de conteúdo geral, para controle de seu conteúdo material. Essa 
Assembleia era composta por diversos clérigos fiéis ao Estado, 
dentre eles o Pe. Feijó, que restou conhecido por sua campanha 
contra o celibato e que se manifestava francamente a favor do 

 
37  A Constituição do Império consagrou a Liberdade de Imprensa e de mani-
festação do pensamento, dispondo: “Art. 179. A inviolabilidade dos Direitos Civis, e 
Politicos dos Cidadãos Brazileiros, que tem por base a liberdade, a segurança indivi-
dual, e a propriedade, é garantida pela Constituição do Imperio, pela maneira seguinte.  
[...]  
IV. Todos podem communicar os seus pensamentos, por palavras, escriptos, e publi-
cal-os pela Imprensa, sem dependencia de censura; com tanto que hajam de responder 
pelos abusos, que commetterem no exercicio deste Direito, nos casos, e pela fórma, 
que a Lei determinar.” (BRASIL, 1824). 
38  “Art. 102. O Imperador é o Chefe do Poder Executivo, e o exercita pelos 
seus Ministros de Estado. São suas principaes atribuições:  
[...]  
XIV. Conceder, ou negar o Beneplacito aos Decretos dos Concilios, e Letras Aposto-
licas, e quaesquer outras Constituições Ecclesiasticas que se não oppozerem á Cons-
tituição; e precedendo approvação da Assembléa, se contiverem disposição geral.” 
(BRASIL, 1824). 
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controle civil dos atos eclesiásticos.39 
A exemplo de outros religiosos, esse pároco e parlamen-

tar paulista deixaria claro seu posicionamento político para além 
dos umbrais da Igreja, o que se percebe da sua pena, ao declarar: 
“[...] é evidente que esse choque entre a concepção do Poder 
temporal e a punição do Poder Espiritual deve produzir a mur-
muração, fomentar partidos e acabar pela perturbação do sos-
sego público. Logo a Assembleia Geral, além de revogar o im-
pedimento da Ordem, não só pode como deve suspender o bene-
plácito às leis que dizem respeito ao Celibato, para que não pos-
sam ter execução, no Império do Brasil.”40 

A bula do Papa Leão XII, que separou de Portugal a Or-
dem de Cristo e atribuiu a ela os seus Grão-mestres, constituiria 
D. Pedro I como Grão-Mestre da Ordem no Brasil, instituindo, 
assim, um particular sistema de padroado, onde o Imperador fora 
reconhecido pela própria Igreja como autoridade religiosa, de-
signado Grão-Mestre da Ordem de Cristo. 

A bula se apresentava como uma tentativa de circunscre-
ver o poder religioso do Imperador para minimizar o poder civil 
em matéria eclesiástica conferido pela Constituição Imperial. 

Contudo, a Assembleia Geral, sob a influência de Feijó, 
em 1827, rejeita a bula papal, entendendo se tratar de docu-
mento, além de inconstitucional, ocioso e inútil.41 Ao exercer tal 
controle sobre um dos eixos centrais da autonomia da Igreja, ou 
seja, de não se deixar submeter pura e simplesmente ao poder 
civil, a Assembleia declara a supremacia do Estado sobre as Or-
dens Religiosas, abrindo uma zona cinza na relação do Império 
com a Igreja Católica. 

Sublinha o Pe. Scampini que nesse ano de 1827 se inicia 

 
39  A divisão dentro da Igreja Católica entre aqueles que defendiam a submis-
são da Igreja ao poder civil (galicianismo) e daqueles que não assentiam com esse tipo 
de sujeição (ultramontanistas) se torna visível na chamada questão dos bispos, que 
deu causa a separação de fato entre a Coroa e a Igreja.  
40  BARROS, op. cit., p. 375. 
41  BARROS, op. cit., p. 375. 
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“[...] a tormenta que chegou a tomar proporções cujo vulto as-
sombrou os próprios personagens que a provocaram”, cogi-
tando-se até mesmo a criação de uma igreja brasileira sob o co-
mando do Imperador, como fizera a Inglaterra. 

Tais eventos, ao enfraquecerem a opção confessional do 
Império, gerando atritos com a Igreja e abrindo caminho para a 
permeabilidade das ideias liberais, daria no distanciamento da 
Igreja de algumas áreas fundamentais da administração pública. 
Viria, também, a contribuir para a edição de leis excludentes dos 
poderes da Igreja, como no caso da Lei das Terras de 1850, abo-
lindo definitivamente o sistema das sesmarias para criar o Re-
gistro Paroquial do Vigário,42 dando origem ao sistema de Re-
gistro Imobiliário Público do Brasil, que permitiria a identifica-
ção das terras públicas. 

O regalismo instituído no Brasil – cuja decisão a Assem-
bleia Geral reforçou ao declarar inconstitucional a bula de Leão 
XII, submetendo o Sumo Pontífice ao poder civil do Império 
brasileiro –, deu ensanches a uma possível Concordata que che-
gou a ser proposta a D. Pedro, que se encontrava ameaçado de 
excomunhão. 

Observando esses acontecimentos históricos, Spencer de 
Barros conclui que a adoção do regime regalista  

[...] trazia no seu fulcro o conflito latente entre a Igreja e o Es-
tado, como aliás se verificou, mais cedo ou mais tarde, em to-
dos os países que fizeram da religião católica a crença oficial 
da Nação. Sob certos aspectos, aliás, espanta-nos, à primeira 
vista, que tal conflito não se verificasse mais cedo. Dessa 

 
42  Inicialmente, entretanto, esse registro público, que parecia inviável, teve 
apenas utilidade estatística, sendo regulamentado posteriormente, em 1865, tornando-
se obrigatório e público. Sobre a função estatística inicial, anotou Teixeira de Freitas, 
na sua consolidação, que “Com esse registro nada se predispõe, como pensam alguns, 
para o cadastro da propriedade imóvel, base do regime hypotecário germânico. Tere-
mos uma simples descrição estatística, mas não uma exacta conta corrente de toda a 
propriedade immovel do paiz, demonstrando sua legitimidade e todos os seus encar-
gos. O systema cadastral é impossível entre nós”. (FREITAS, Augusto Teixeira de. 
Consolidação das Leis Civis. 3. ed. Rio de Janeiro: Imprenta, 1896. p. 533 a 534, nota 
24). 
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forma, procuramos compreender primeiro como foi possível a 
protelação do choque para só depois examinar que aconteci-
mentos o desencadearam.43 

Deve-se ter em conta, nesse confronto formado no corpo 
da Igreja, que a doutrina da infalibilidade do papado seria colo-
cada em dúvida pela reprovação do ato do Chefe da Igreja pela 
Assembleia. Entretanto, a constituição dogmática do Pastor Ae-
ternus, que redundaria na assunção da doutrina da infalibilidade 
do Papa como a figura central do poder da Igreja sediada em 
Roma, acaba por ser promulgada no Concílio Vaticano I, em 18 
de julho de 1870, pelo papa Pio IX. 

Seria justamente na onda de despertamento espiritual da 
Igreja, coadjuvada pela forte personalidade de Pio IX, que as-
cenderia ao bispado de Olinda o capuchino D. Vital, personagem 
central da emancipação política da Igreja Católica no Brasil e 
mártir do império. 

O desenrolar da questão religiosa que marcou o reinado 
de D. Pedro II e o exponencial crescimento dos ideais antiescra-
vagistas e republicanos, levaria, na última quadra do século XIX, 
ao desdobramento de um espaço público em que pretendia uma 
maior autonomia da Igreja oficial e, ao fim e ao cabo, a implan-
tação da República, o que ocorre em 15 de novembro de 1889.  

Nesse momento fértil do desenvolvimento institucional 
brasileiro, as instituições republicanas, inspiradas em grande 
monta no modelo constitucional americano,44 sobretudo pela in-
fluência de Ruy Barbosa, passariam pela divisão dos poderes, 

 
43  BARROS, op. cit., p. 373. 
44  Escreveria na sua introdução aos Comentários de Joseph Story à Constitui-
ção dos Estados Unidos da América, vertido para o vernáculo por Theophilo Ribeiro, 
em referência a Constituição Republicana de 1891, que “[...] calcada, como foi ella, 
na constituição dos Estados Unidos, cujas disposições fundamentaes transpoz para a 
nossa vigente organização politica e, poderei dizer, com variantes apenas acidental, 
nada a poderia ilustrar e desenvolver melhor que a prática, os julgados, as ilações 
d´aquelle povo, mas verdadeiro e amado evangelho de todas as suas liberdades e di-
reitos” (RIBEIRO, Theophilo. Introdução. In: STORY, Joseph. Commentarios a´ 
Constituição dos Estados Unidos. v. 1. Tradução de Theophilo Ribeiro. Ouro Preto: 
Typografia particular do tradutor, 1894. p. IX). 
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instituição do regime presidencialista, consolidação do legisla-
tivo e criação do Supremo Tribunal Federal como Corte Consti-
tucional. 

 
6 PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

 
Os constituintes que elaboraram a primeira Constituição 

Republicana (1890-1891) divergiram muito sobre a extensão da 
liberdade religiosa que estavam a estabelecer. Ato normativo an-
terior (Decreto n. 119-A, de 7 de janeiro de 1890) havia separado 
o Estado da Igreja, muito embora essa sombra do Império ainda 
pairasse sobre temas religiosos, levando nossos legisladores an-
cestrais a reconhecerem a pluralidade de crenças e a necessidade 
de razoável distanciamento do Estado das entidades religiosas, 
com a aprovação da “emenda Zema”. Ainda, nesse cenário a As-
sembleia Constituinte aboliria as leis de mão-morta e delegaria 
para Lei Complementar a regulamentação das questões relacio-
nadas ao patrimônio das confissões católicas. 

No julgamento do Agravo 490, de 9 de maio de 1903, o 
Supremo Tribunal Federal consideraria, em seguida, dando um 
passo atrás, que as corporações religiosas não estariam total-
mente emancipadas da ação do Estado, ao contrário, depende-
riam de licença do governo para disporem de seus bens, julga-
mento esse depois comentado por João Barbalho, no qual se teria 
admitido que a autonomia das confissões poderia sofrer restri-
ções.45 

Inicia-se, nessa quadra, uma série de incompreensões e 
conflitos, em parte ditados pela hegemonia católica da primeira 
república e, em outra, devido ao crescimento de outras confis-
sões religiosas ao longo da história recente do Brasil. 

Em 1949, o Supremo decidiria, em sede de Mandado de 
Segurança sobre a liberdade de culto da chamada Igreja Católica 
Brasileira, fundada por D. Carlos Duarte Costa, mantendo 

 
45  SCAMPINI, op. cit., p. 127. 
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restrições ditadas pelo Presidente Gaspar Dutra, com funda-
mento em parecer do Consultor-Geral da República Haroldo Va-
ladão.  

O fundador dessa igreja pretendia, no writ, ver garantida 
a sua liberdade de culto, com fundamento em dispositivos da 
Constituição de 1946 e do Código Civil (precisamente no dis-
posto nos artigos 31, II, 141, §§ 7º e 8º, e 24, da CR, e nos artigos 
319 e seguintes do Código Civil), contra ato administrativo que 
provocara uma ação policial para confinar a referida igreja no 
seu ambiente privado de culto, proibindo seu proselitismo pú-
blico, em ruas ou praças, devido ao uso de vestuários e liturgias 
similares à da Igreja Católica Apostólica Romana.  

O relator desse Mandado de Segurança, Min. Lafayette, 
denegaria a ordem impetrada, acompanhado da maioria, assu-
mindo claramente uma postura de supremacia do Judiciário so-
bre as religiões, com fundamento na doutrina do constituciona-
lista francês Leon Duguit.46 Lafayette concluiu, naquele julga-
mento, que “se o Poder Público, apreciando fatos, entender in-
dispensável sua ação policial para impedir o excesso da liber-
dade, pode empregá-la em detrimento do que usando dessa li-
berdade forem de encontro a tranquilidade, a ordem pública, per-
turbando os direitos de terceiros.” 

Contudo, em voto divergente, o Min. Hahnemann Gui-
marães, após historiar sobre a separação do Estado brasileiro da 
Igreja e acerca da garantia do direito de liberdade religiosa, sub-
linhou se tratar o caso de um “delito espiritual, podemos admitir. 
Como resolver um delito espiritual, um conflito espiritual, com 
a intervenção do poder temporal, do poder civil, que está sepa-
rado da Igreja? Os delitos espirituais punem-se dentro das pró-
prias Igrejas; não é lícito que essas Igrejas recorram ao prestígio 

 
46  “Le législaeur n’a pas pus se soustraire à l’espirit napoléonien que inspire 
toujours la plupart de nos lois. Il faut dire toutefois que ce controle, tel qu’il a été 
réglementé par les articles 37-46 du décret da 16 mars 1906, ne parait pas devoir être 
vextoire.” (DUGUIT, Leon. Manuel de Droit Constitucionnel. Paris: Thorin et Fon-
temoing, 1923. p. 276). 
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do poder temporal para resolver suas cismas, para dominar suas 
dissidências”. 

Doze anos depois, o Supremo Tribunal, no RE 31179, de 
8 de abril de 1958, sob a relatoria do Min. Hahnemann Guima-
rães, que restara vencido no caso da Igreja brasileira, decidiria 
caso diretamente relacionado à separação do Estado das confis-
sões religiosas. Alegava-se, no recurso, a violação ao Decreto n. 
119-A, de 7 de janeiro de 1890, e ao § 3º do art. 73 da Constitui-
ção Federal.  

O notável julgador abre seu voto, agora vencedor, afir-
mando que: 

A autoridade temporal não pode decidir questão espiritual, sur-
gida entre a autoridade eclesiástica e uma associação religiosa. 
Esta impossibilidade resulta da completa liberdade espiritual, 
princípio de política republicana, que conduziu à separação en-
tre a Igreja e o Estado, por memorável influência positivista, 
de que foi órgão Demétrio Ribeiro, com o projeto apresentado 
ao Govêrno Provisório em 9 de dezembro de 1889. 

E prossegue, assegurando que o decreto “[...] proibe ao 
poder público intervir na disciplina das associações religiosas, 
dispondo, no art. 3º, que a liberdade de culto ‘abrange não só os 
indivíduos nos atos individuais, senão tambem as igrejas, asso-
ciações e institutos em que se acharem agremiados; cabendo a 
todos o pleno direito de se constituirem e viverem coletiva-
mente, segundo o seu credo e a sua disciplina, sem intervenção 
do poder público.’” 

Nesse julgamento, o Supremo Tribunal Federal, em ho-
menagem à cláusula da separação, consolidou o entendimento 
de que as entidades religiosas porfiam uma decantada autonomia 
de autogoverno, que excluía a possibilidade de o Judiciário alte-
rar suas decisões internas, protegendo, assim, de intromissões 
indevidas, o seu foro interno. 

O julgamento ficou assim ementado: 
Ementa: COMPETE EXCLUSIVAMENTE A AUTORI-
DADE ECLESIASTICA DECIDIR A QUESTÃO SOBRE AS 
NORMAS DA CONFISSAO RELIGIOSA, QUE DEVEM 
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SER RESPEITADAS POR UMA ASSOCIAÇÃO CONSTI-
TUIDA PARA O CULTO. (RE 31179, Relator(a): HAHNE-
MANN GUIMARAES, Segunda Turma, julgado em 
08/04/1958, DJ 26-06-1958 PP-09023 EMENT VOL-00345-
02 PP-00534 RTJ VOL-00005-01 PP-00529). 

Antes da convocação da Assembleia Nacional Constitu-
inte de 1987/1988, em poucos momentos o Supremo Tribunal 
Federal voltaria a se manifestar sobre o tema da separação do 
Estado da Igreja, muito embora não houvesse subsumido, na cul-
tura nacional, o entendimento consagrado constitucionalmente 
de que o ambiente religioso deveria se manter afastado do Es-
tado, como pressentira Jefferson na sua carta aos Batistas. Tome-
se aqui, como exemplo, o protagonismo político da CNBB nos 
termos finais do regime militar. 

 
7 A INCLUSÃO DA CLÁUSULA DA SEPARAÇÃO DO ES-
TADO E AS RELIGIÕES NA CONSTITUIÇÃO DE 1988 

 
Com o advento da República, duas consequências emer-

gem do quadro histórico de ocaso do Império: a instituição de 
um sistema que se pretende democrático, caracterizado pela al-
ternância no poder, e, portanto, caudatário da democracia, e a 
separação formal do Estado da Igreja Católica, operada pelo De-
creto n. 119-A, de 7 de janeiro de 1890. 

A concepção de democracia, inicialmente inspirada no 
modelo americano que influenciou a Carta Política de 24 de fe-
vereiro, definida na expressão de um sistema de participação do 
povo no governo, magnamente definida pelo presidente ameri-
cano Abraham Lincoln como “the government of the people, by 
the people, for the people”, fórmula em que se acentua, segundo 
Kaufmann, a interjeição “pelo povo”47 como maioria, mas que 
não prescinde do pluralismo. 

Na perspectiva de Kaufmann, o pluralismo se fez parte 

 
47  KAUFMANN, Arthur. Filosofia do Direito. Tradução de Antônio Ulisses 
Cortês. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2014. p. 441. 
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integrante e essencial do sistema de democracia moderna, diante 
das sociedades humanas conviverem com a diversidade de pers-
pectivas, em que subsistem “diferentes sistemas normativos si-
multaneamente válidos e há uma multiplicidade de métodos ade-
quados em função do respectivo objetivo de investigação”, que 
fazem distinguir o pluralismo, o monismo e o dualismo. 

Na recente história democrática do Brasil, em pouco 
mais de século, poucos momentos de fato permitiram transpare-
cer a construção desse espaço de governo “pelo povo”, como 
agente de transformação das instituições públicas. Um desses ra-
ros momentos de ativismo popular se rompeu no movimento em 
que se reivindicava o fim do regime militar e as eleições diretas, 
acunhado nas praças de “Diretas Já”, que moveu uma massa de 
milhões de brasileiros a reivindicar a redemocratização. 

Tal movimento, no entanto, deu na eleição indireta, pelo 
Colégio Eleitoral, de um presidente civil, colocando fim ao pe-
ríodo de governo militar, que se iniciara em 1º de abril de 1964. 
Em seguida à posse o vice-presidente convocaria a Assembleia 
Nacional Constituinte de 1987/1988, que contaria com signifi-
cativo número de representantes eleitos, pertencentes a segmen-
tos religiosos. Nesse ambiente surgiram algumas questões e de-
bates acerca de temas religiosos naquele plenário. 

A Assembleia produziria inicialmente uma breve po-
lêmica sobre a cruz e a Bíblia. A questão surgiria após se ter 
deliberado pela permanência da imagem de Cristo em uma cruz 
no plenário. O Deputado Antônio de Jesus, cristão e ligado à 
Igreja Assembleia de Deus, apresentaria a Emenda Regimental 
n. 681, sobre a possibilidade da presença da Bíblia no ambiente 
da Assembleia Nacional Constituinte. 

A propositura resultou na inclusão do art. 46 no Regi-
mento da Assembleia Nacional Constituinte,48 tema que refletia 

 
48  Cf. ROCHA PINHEIRO, Douglas Antônio. Direito, Estado, Religião. A 
Constituinte de 1987/1988 e a (re)construção da identidade religiosa do sujeito cons-
titucional brasileiro. Brasília: UnB, 2008. 
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o ambiente que estava se formando ao derredor da discussão so-
bre a laicidade da República Federativa do Brasil e que iria apor-
tar na esfera judicial, que posteriormente replicou algumas des-
sas questões  sobre a religião no espaço público brasileiro. 

Quando tomava forma o esboço da nova Constituição 
surgiria o debate sobre a presença do nome de Deus no preâm-
bulo da Constituição,49 que daria nota da pluralidade de ideias 
que tomava o espaço público e o debate constituinte, reflexo da 
própria pluralidade que havia impulsionado os movimentos de 
reivindicação das Diretas, produto da anistia ampla, conferida à 
oposição do regime militar. 

Os Deputados constituintes José Genuíno e Haroldo de 
Lima, declaradamente ateus, apresentaram emenda supressiva 
do nome de Deus do preâmbulo do Projeto de Constituição, sob 
o argumento de que o Estado laico não seria compatível com a 
menção deísta no texto da Constituição. O Deputado Genuíno 
justificou a proposta, dizendo: “Senhor Presidente, para concluir 
esse encaminhamento, é com uma visão aberta ao pluralismo 
ideológico, filosófico, ético e moral, à modernidade dos nossos 
dias, que defendemos a supressão da expressão sob a proteção 
de Deus”.50 

Todavia, ocorreu, pelo voto da maioria, a aprovação do 
preâmbulo da Constituição com a inclusão do nome de Deus. 
Nessa linha, como enunciado que tramitou na Assembleia Naci-
onal Constituinte do mesmo modo que as demais normas, insti-
tuída sua asserção ao texto constitucional. 

A aprovação do texto preambular com a observância do 
processo legislativo, que tinha como parâmetro o Regimento 

 
49  Como ficou dito há anos por Hans Küng, “referindo-se explicitamente as 
religiões, se não cansa de repetir que, sem paz entre as religiões não haverá paz entre 
as nações, e essa paz pressupõe o conhecimento e o diálogo entre as religiões.” (BOR-
GES, Anselmo. Religião e diálogo inter-religioso. Coimbra: Imprensa Universitária 
de Coimbra, 2010. p. 59). 
50  ROSA SILVA JÚNIOR, Antônio Carlos da. Laicidade do Estado. Uma in-
terpretação a partir do preâmbulo constitucional. Abril de 2011. Disponível em: 
http:jus.com.br/artigos/18975/laicidade-d-Estado/3. Acesso em: 17 jul. 2020. 
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Interno da Assembleia, que autorizava constituintes a consulta-
rem a Bíblia nos seus trabalhos, denota a presença de elementos 
religiosos cognatos na constituição do Estado, fato que leva a 
compreender o enunciado como vetor interpretativo do texto 
principal. 

O professor Jorge de Miranda percebe a existência de te-
ses jurídicas em torno dessa questão da função constitucional do 
preâmbulo, expondo que  

[...] para quem defende a primeira tese, o preâmbulo não se si-
tua no domínio do Direito, situa-se no domínio da política; para 
quem defende a segunda, ele acaba por ser também um con-
junto de normas jurídicas, conquanto sob forma não articulada; 
para quem defende a terceira, o preâmbulo participa das carac-
terísticas jurídicas da Constituição, mas resta saber que papel 
lhe cabe no seu sistema global.51 

Embora o Supremo Tribunal Federal tenha decidido,52 
em caso específico, que o preâmbulo da Constituição não é pro-
priamente norma jurídica, dotada do atributo de obrigatorie-
dade, em outros casos a sua jurisprudência53 oscila para admitir 

 
51  MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional. v. IV. Coimbra: 
Coimbra Editores, 2012, p. 22-24. 
52  EMENTA: CONSTITUCIONAL. CONSTITUIÇÃO: PREÂMBULO. 
NORMAS CENTRAIS. Constituição do Acre. I. - Normas centrais da Constituição 
Federal: essas normas são de reprodução obrigatória na Constituição do Estado-mem-
bro, mesmo porque, reproduzidas, ou não, incidirão sobre a ordem local. Reclamações 
370-MT e 383-SP (RTJ 147/404). II. - Preâmbulo da Constituição: não constitui 
norma central. Invocação da proteção de Deus: não se trata de norma de reprodução 
obrigatória na Constituição estadual, não tendo força normativa. III. - Ação direta 
de inconstitucionalidade julgada improcedente. (ADI 2076, Relator(a): Min. CAR-
LOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 15/08/2002, DJ 08-08-2003 PP-00086 
EMENT VOL-02118-01 PP-00218, grifos meus). 
53  Na decisão mais recente do STF, consignou-se na ementa: “[...] 2. A insig-
nificância penal expressa um necessário juízo de razoabilidade e proporcionalidade 
de condutas que, embora formalmente encaixadas no molde legal-punitivo, substan-
cialmente escapam desse encaixe. E escapam desse molde simplesmente formal, 
como exigência mesma da própria justiça material enquanto valor ou bem coletivo 
que a nossa Constituição Federal prestigia desde o seu principiológico preâmbulo. 
Justiça como valor, a se concretizar mediante uma certa dosagem de razoabilidade e 
proporcionalidade na concretização dos valores da liberdade, igualdade, segurança, 
bem-estar, desenvolvimento, etc. Com o que ela, justiça, somente se realiza na medida 
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que esse mesmo enunciado possui função principiológica. 
Não sendo propriamente norma jurídica, como afirmou o 

Supremo Tribunal Federal naquela decisão pontual, o preâmbulo 
apareceria no espectro constitucional na construção da Corte 
com uma conformação ambígua; posto que redigido, discutido e 
aprovado pela Assembleia Nacional Constituinte, observando os 
mesmos procedimentos adotados para os dispositivos que inte-
gram o texto central da Constituição. 

Contendo o preâmbulo valores resultantes da vida social 
ou, na expressão de Lassale, da constituição real, a referência ao 
nome de Deus gera, para alguns setores do pensamento jurídico, 
uma situação conflitante, por conceberem um discurso constitu-
cional estritamente secular, sem paradigmas teológicos, que pre-
tensamente foram superados pelo positivismo jurídico. Assim, 
mesmo considerada uma fórmula deísta, que preclui o conheci-
mento consequente da Causa Primeira, restaria, nessa invocação, 
a constatação de Séneca: “conhecer Deus é adorá-lo”.54 

Fixado como valor de interpenetração das normas orde-
nadas no texto escrito da Constituição, com função axiológica, a 
invocação do nome de Deus pelos representantes do povo sobe-
rano, para promulgarem a Constituição sob a proteção de Deus, 
daria à luz ao ambiente democrático e pluralista que pretendia 
inaugurar. 

Pois bem, a cláusula de separação, inscrita no art. 19 da 
Constituição da República em 1998, adentra no foro de discus-
são nesse ambiente em que a maioria religiosa dos constituintes 
prenunciavam a possibilidade de as religiões participarem do 

 
em que os outros valores positivos se realizem por um modo peculiarmente razoável 
e proporcional.” (HC 107082, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, 
julgado em 27/03/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-081 DIVULG 25-04-2012 
PUBLIC 26-04-2012, grifos meus). 
54  “Qualquer outra adoração é de facto absurda, supersticiosa e mesmo ímpia. 
Degrada-o à baixa condição da humanidade, que se delicia com súplicas, solicitações, 
ofertas e adulações. No entanto, está impiedade é a menor de que a superstição é cul-
pada.” (HUME, David. Obras sobre religião. Tradução de Pedro Galvão e Francisco 
Marreiros. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2005. p. 144). 
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ambiente público, sufragando a corrente histórica que, em dois 
momentos culminantes, se sedimentaram nos textos constituci-
onais brasileiros: em 1891, quando se adota o modelo da Pri-
meira Emenda da Constituição dos Estados Unidos, e em 1937, 
já sob o albor da influência das construções da Suprema Corte 
Americana e da separação havida na França em 1906, com a 
possibilidade de cooperação. 

Tais fatos denotam que a atual conformação constitucio-
nal e política do Brasil não possibilita a exclusão das religiões 
do ambiente público e nem as postulações de segmentos mino-
ritários para a retirada da cidadania política dos religiosos, tor-
nando, com as lentes da Constituição, inconstitucional o Estado 
sem Deus. 
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