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RESUMO 

A presente dissertação tem como objetivo principal analisar a exposição de crucifixos em salas 
de sessões e audiências do Poder Judiciário, considerada a liberdade religiosa e as limitações 
decorrentes da ideia da neutralidade do Estado. Sabe-se que a Constituição de 1988 protege a 
liberdade de manifestação do pensamento, de consciência e de crença, em seus mais variados 
aspectos, proclamando, por outro lado, a neutralidade do Estado, como reforço a essas mesmas 
liberdades. Com isso, o que se pretende é evitar a confusão entre Estado e religião, admitida, 
no entanto, a colaboração de interesse público, numa postura de respeito às crenças e às escolhas 
individuais dos cidadãos. Nas sociedades modernas, o dualismo entre o poder civil e religião 
tem a ver com a laicidade e com um fenômeno ainda mais amplo a que se deu o nome de 
secularização, significando a perda de espaço da religião nas sociedades ou mesmo a 
diminuição da ideia de pertencimento religioso. É com base nessa constatação que o trabalho 
se desenvolve, com referência a conceitos como de sociedade civil e Estado de direito, 
considerados relevantes para uma exata compreensão do problema. A metodologia utilizada 
consiste em pesquisa bibliográfica e documental, através de livros e dissertação, além das 
legislações e de alguns precedentes relacionados ao tema em questão, procurando investigar se, 
mesmo sendo o povo brasileiro majoritariamente católico e reconhecida a forte influência que 
os valores cristãos exercem sobre os poderes públicos, é possível sustentar a diferenciação 
simbólica do Estado, numa República que se diz laica e democrática e que tem como um dos 
objetivos fundamentais promover o bem de todos, sem qualquer forma de discriminação. 
Partindo da ideia de que a presença, em prédios e estabelecimentos públicos, de símbolos e 
imagens católicas, a exemplo do crucifixo, traz algumas dificuldades em conciliar a garantia da 
liberdade religiosa e o princípio da laicidade, o que se pretende é exatamente propor uma 
solução que consiga respeitar o pluralismo e a diversidade num contexto em que o catolicismo 
continua sendo uma presença marcante. 

Palavras-chave: Laicidade. Liberdade religiosa. Crucifixo. 



 

ABSTRACT 

This thesis aims to analyze the cross exhibition in sessions halls and audiences of the judiciary, 
considered the religious freedom and the limitations arising from the idea of State neutrality. It 
is known that the 1988 Constitution protects freedom of expression of thought, conscience and 
religion, in its various aspects, proclaiming, on the other hand, the neutrality of the state, to 
reinforce these same freedoms. Thus, the aim is to avoid confusion between state and religion, 
admitted, however, collaboration of public interest, in respect of attitude to the beliefs and 
individual choices of citizens. In modern societies, the dualism between the civil power and 
religion has to do with laicity and a broader phenomenon that took the name of secularism, 
meaning the loss of space of religion in societies or even decreased idea religious belonging. It 
is based on this finding that the work develops with reference to concepts such as civil society 
and rule of law relevant to an accurate understanding of the problem. The methodology consists 
of bibliographic and documentary research through books and thesis, in addition to the 
legislation and some precedents related to the topic in question, looking to investigate whether, 
even though the predominantly Catholic Brazilian people and recognized the strong influence 
that Christian values exercise on the public authorities, it is possible to sustain the symbolic 
differentiation state, a republic that is said secular and democratic and which has as one of the 
fundamental objectives to promote the good of all, without any form of discrimination. Starting 
from the idea that the presence in buildings and public institutions, symbols and Catholic 
imagery, like the crucifix, has some difficulty in reconciling the guarantee of religious freedom 
and the principle of laicity, the idea is to exactly propose a solution who can respect pluralism 
and diversity in a context where Catholicism remains a strong presence. 

Keywords: Laicity. Religious freedom. Crucifix. 
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1 INTRODUÇÃO 

No dia 15 de junho de 2015, foi realizada, nas dependências do Supremo Tribunal 
Federal (STF), uma audiência pública destinada a tratar do tema do ensino religioso nas escolas 
da rede oficial de ensino do país, que é objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 
nº 4439 DF, da relatoria do Ministro Barroso, com a participação de 31 expositores 
representando o Conselho Nacional de Educação, o Comitê Nacional de Respeito à Diversidade 
Religiosa da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, a Associação 
Nacional dos Programas de Pós-Graduação e Pesquisa em Teologia e Ciências da Religião, o 
Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB), a Frente Parlamentar Mista Permanente em Defesa 
da Família, a Arquidiocese do Rio de Janeiro e a Clínica de Direitos Fundamentais da Faculdade 
de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), dentre outras entidades. 

Um dia antes da audiência supramencionada, Barroso, que é filho de mãe judia e de pai 
católico, descreveu a convivência que teve com pessoas de outros credos, confessando-se um 
defensor da adversidade e argumentando a favor da adoção de uma postura de respeito ao 
próximo e de tolerância. No texto, ele identificou, com perspicácia, os três valores que estariam 
em debate, ou seja, a liberdade de religião, o dever de neutralidade do Estado e o papel da 
religião na escola e no espaço público1. 

A ADI 4439 DF, ajuizada pela Procuradoria Geral da República, pede seja dada uma 
interpretação conforme a Constituição ao artigo 33, caput, e §§ 1º e 2º, da Lei nº 9.394, de 20 
de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB) e ao acordo firmado entre 
o Brasil e a Santa Sé (Decreto nº 7.107, de 11 de fevereiro de 2010), para que o ensino religioso, 
previsto no artigo 210, § 1º, da Constituição Federal, seja ministrado de forma laica, sob um 
contexto histórico e abordando a perspectiva das várias religiões. 

Durante a audiência pública, o representante da Arquidiocese do Rio de Janeiro, o 
diplomata Luiz Felipe de Seixas Corrêa, com a legitimidade de quem, na condição de 
embaixador do Brasil junto à Santa Sé, chefiou a missão brasileira que discutiu o acordo 
ratificado pelo Decreto nº 7.107/2010, sustentou que o ensino religioso deveria ser confessional, 
até com base na expressão empregada pelo constituinte na redação do artigo 210, § 1º. 

Por sua vez, o representante do Conselho Nacional de Educação, Luiz Roberto Alves, 
lembrou que o artigo 33 da LDB estabelece que o ensino religioso é parte integrante da 
                                                 
1 BARROSO, Luís Roberto. Luís Roberto Barroso: a fé, a razão e outras crenças. Folha de S. Paulo, 14 jun. 

2015b. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2015/06/1641549-luis-roberto-barroso-a-fe-a-
razao-e-outras-crencas.shtml>. Acesso em: 22 jan. 2016. 
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formação básica do cidadão, assegurado o respeito a diversidade e vedada quaisquer formas de 
proselitismo, colocando-se contrário a qualquer atitude doutrinária ou confessional vinculada 
ao ensino religioso. 

No Ocidente, houve uma época em que a Igreja Católica tinha hegemonia e dominava 
todos os aspectos da vida pública e privada. Com a secularização, no entanto, a legitimidade do 
poder político, que antes era de inspiração divina, passou a depender de argumentos racionais 
e a própria percepção quanto aos fins e à natureza do Estado sofreu uma mudança radical. 

O Estado moderno funda-se na ideia de soberania e da laicidade, e também na ideia de 
Nação, que pressupõe uma relevante homogeneidade cultural, assentada, curiosamente e em 
grande medida, na religião. É, além disso, o Estado da razão, segundo a concepção alemã 
originária do conceito de Estado de direito, que evoluiu e hoje assume o papel de protetor dos 
direitos e liberdades fundamentais. 

Há uma certa confusão nos conceitos de secularização, neutralidade, laicidade, laicismo, 
que precisa ser, de logo, esclarecida. A secularização é um processo mais amplo  
em que as pessoas abandonam suas crenças religiosas ou pelo qual a religião perde sua 
influência na vida social. A neutralidade religiosa pretende impedir a identificação e a 
instrumentalização do poder político pela religião, promovendo a igual dignidade de todos os 
indivíduos e de suas crenças. Laicidade, por sua vez, é aqui entendida como a exclusão do 
fenômeno religioso do espaço público institucionalizado, implicando a neutralidade do Estado 
em assuntos de natureza religiosa. É, sobretudo, um fenômeno político que se apresenta de 
maneira distinta segundo os diversos contextos sociais e culturais dos países. Já o laicismo é 
uma forma mais radical, defendendo que a religião fique limitada à vida privada dos cidadãos 
e assumindo, não raras vezes, uma postura anticlerical ou antirreligiosa. 

Como se pode concluir do debate sobre a ADI 4439 DF, a relação entre o Estado e a 
Igreja tem sido objeto de controvérsias, tanto doutrinárias como jurisprudenciais, sem que seja 
possível sugerir uma solução uniforme para o problema, considerada a diversidade cultural e 
religiosa dos diversos povos. 

Mesmo reconhecido o pluralismo e o contexto multicultural, que são a marca das 
sociedades contemporâneas, pode-se dizer, no entanto, que a religião continua sendo um fator 
de coesão social e sua importância não pode ser desprezada. 

Dentro dos espaços públicos nacionais, o fenômeno religioso exerce uma considerável 
influência na formação política da opinião e da vontade, principalmente em temas como o 
aborto, o casamento entre pessoas do mesmo sexo e a medicina reprodutiva. A atuação das 
organizações religiosas e igrejas pode ser percebida quando essas e outras questões chegam ao 
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espaço de deliberação política ou mesmo quando são objeto de discussão ainda no âmbito da 
sociedade civil. Isso sem esquecer a força do material ideológico da Igreja, formado não apenas 
pela literatura e pela imprensa, mas também pela organização escolar e universitária que 
conserva. 

É comum distinguir a liberdade religiosa numa dimensão interna e outra externa, 
compreendendo-se, nesta última, o direito à simbologia religiosa. Embora o âmbito primordial 
das crenças religiosas seja o privado, a liberdade religiosa também envolve o direito ao 
proselitismo no âmbito público, reconhecendo-se o direito de cada um expressar ou manifestar 
publicamente suas crenças religiosas, com o objetivo de conquistar novos seguidores. 

O Estado constitucional e democrático de direito não pode ser indiferente a essa 
realidade, cabendo-lhe, no entanto, avaliar a dimensão social do pluralismo religioso, 
assumindo a necessidade de cooperar com as distintas organizações e comunidades, de modo a 
garantir o exercício do direito fundamental à livre opção religiosa de cada indivíduo. 

Uma vez adotada a laicidade, porém, é preciso definir se o modelo escolhido permite ou 
não um tratamento cooperativo entre o poder público e as confissões religiosas e até que ponto 
os interesses religiosos poderão influenciar a atuação estatal. A partir daí o Estado deverá 
assumir um papel ativo na limitação das manifestações religiosas no espaço público ou manter 
determinadas relações de cooperação com as confissões que existam. 

De qualquer modo, a opção por um ou outro regime depende muito da história de cada 
povo e precisa levar em consideração as tradições culturais que deitam suas raízes na formação 
do Estado moderno. 

Polêmicas à parte, é certo que a gestão dos espaços públicos, como toda a atuação 
estatal, deve respeitar a supremacia da Constituição, e, nesse particular aspecto, não há como 
deixar de mencionar o preâmbulo da Constituição de 1988, que faz expressa menção a Deus, 
além do disposto no seu artigo 19, I, que dispõe ser vedado à União, aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios, criarem ou aliarem-se a cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los 
ou impedir-lhes o funcionamento, criando qualquer tipo de relação de dependência para com 
eles, permitindo, porém, a colaboração que seja de interesse público. 

É nessa linha de compreensão que avulta a problemática do uso de símbolos religiosos 
católicos nos prédios e estabelecimentos públicos: Qual a justificativa para a exposição de 
crucifixos em salas de sessões e audiências do poder judiciário, considerada a liberdade 
religiosa e as limitações decorrentes da ideia da neutralidade do Estado? 

As relações mantidas entre o Direito e a Religião podem ser classificadas em relações 
de coincidências (identidade normativa, cujo exemplo mais evidente é o “não matarás”); 
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relações de indiferença (orientações normativas distintas que evidenciam as singularidades de 
cada uma delas, como, por exemplo, algumas normas técnicas indiferentes para a religião); e, 
por fim, em relações de conflito, como ocorre com a proteção do aborto.2 

Quanto ao uso dos espaços públicos, não é muito difícil imaginar situações conflituosas 
e o desafio a ser enfrentado é exatamente construir um modelo que permita conciliar os 
interesses em jogo, respeitando a ideia de democracia e de respeito aos direitos humanos, sem 
deixar de notar que muitas vezes é exatamente a confusão entre o Estado e uma determinada 
confissão religiosa que acaba por sufocá-la em vez de favorecê-la, como foi reconhecido pelo 
Clero brasileiro, ao apoiar a República, na Pastoral Coletiva de 19 de março de 1890.3 

Nesse particular aspecto, importa notar que o Brasil nasceu sob as bênçãos da Igreja 
Católica, mantida como religião oficial após a proclamação da Independência. Nesse contexto, 
é ainda mais evidente o risco de uma religião oficial degenerar-se em regalismo, como ocorreu 
durante o último quartel do século XIX, quando o governo trazia presa e manietada em suas 
malhas a Igreja.4 

O objetivo geral desta dissertação é analisar a exposição de crucifixos em salas de 
sessões e audiências do poder judiciário, considerada a liberdade religiosa e as limitações 
decorrentes da ideia de laicidade do Estado. Seus objetivos específicos são: identificar 
historicamente a sociedade e o Estado; abordar a religião, enfatizando seu papel no Brasil; e, 
por fim, apresentar a neutralidade religiosa e o uso dos espaços públicos, ressaltando a temática 
do uso do “crucifixo” nos tribunais. 

Em relação à metodologia utilizada, cuida-se de uma pesquisa bibliográfica e 
documental, através de livros e dissertação, além das legislações e precedentes relacionados ao 
tema em questão. 

Esse estudo está estruturado em três partes, além da introdução e da conclusão. Na 
primeira delas, partindo de um contexto mais amplo de discussão, o trabalho trata da definição 
de sociedade civil e Estado, discorrendo sobre suas origens, natureza e sobre outros conceitos 
afins. São exploradas, além disso, as doutrinas teocráticas e democráticas do Estado, 
desenvolvendo-se, devido a sua importância, a ideia do Estado de direito. O mito, a crise e as 
profecias do desaparecimento do Estado também são objeto de análise. 

                                                 
2 GOUVEIA, Jorge Bacelar. Direito, religião e sociedade no estado constitucional. Belo Horizonte: Arraes, 

2013. p. 6. 
3 SCALQUETTE, Rodrigo Arnoni. História do direito: perspectivas histórico-constitucionais da relação entre 

Estado e Religião. São Paulo: Atlas, 2013.p. 180. 
4 SCAMPINI, José. A liberdade religiosa nas Constituições brasileiras. Revista de Informação Legislativa, v. 

11, n. 41, p. 79-80, jan./mar. 1974. 
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Em seguida, serão abordadas questões como o conceito de religião e o seu papel na 
modernidade, cuidando, inclusive, do cenário brasileiro e detendo-se sobre a temática da 
religião civil. 

Logo após, o estudo se preocupa com a questão da neutralidade religiosa e com o uso 
dos espaços públicos, destacando alguns conceitos-chave da dogmática dos direitos 
fundamentais e examinando, ainda, a referência a Deus no preâmbulo da Constituição de 1988 
e as diversas questões daí decorrentes. 

Por fim, a presença de crucifixos e imagens sacras nos tribunais é analisada, segundo os 
princípios da liberdade e da neutralidade religiosa, sem descurar da referência à doutrina e à 
jurisprudência estrangeira, notadamente do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (TEDH), 
a exemplo do caso Lautsi v. Itália, formulando-se, ao final, uma proposta de solução do 
problema que seja adequada, segundo os marcos constitucionais ora vigentes. 
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2 SOCIEDADE E ESTADO 

O presente capítulo aborda a relação entre sociedade e o Estado, apresentando estes 
conceitos de uma forma mais abrangente, de modo a permitir uma melhor compreensão do 
fenômeno religioso na modernidade. Discorre-se sobre a definição de sociedade civil, segundo 
os diversos pontos de vista que vão de Gramsci a Marx, bem como sobre sua importância na 
distinção entre clérigos e leigos. São mencionadas, ainda, as várias teorias sobre a natureza e a 
justificação do Estado, seus elementos, inclusive objetivos, analisando as teorias teocráticas e 
democráticas do poder. Além disso, fala-se do Estado de direito, do mito, da crise e do 
desaparecimento do atual modelo de Estado. 

2.1 A SOCIEDADE CIVIL 

Buscando explicar a vida em sociedade5, alguns teóricos sustentam que o homem passou 
um certo período, denominado primitivo, no estado de natureza6 e de liberdade, no isolamento 
e sem que houvesse firmeza de relação entre os indivíduos7, seguido por um estágio de mútua 
associação que, por um meio qualquer, submetia os homens a uma autoridade e a uma lei 
terrena, naquilo que se convencionou chamar de associação civil. Essa evolução, segundo uma 
das correntes que se originou a partir daquela ideia central, ocorreu em razão da interferência 
direta da divindade descida à Terra. Outros, porém, a reconhecem na submissão dos mais fracos 
aos mais fortes, por meio da violência8, ou mesmo como resultante de alguma instituição 
jurídica, como a família9, ou de um acordo de vontades entre os membros da sociedade 
primitiva. 

Ao que parece, no entanto, a vida em sociedade resulta da própria natureza humana. 
Essa teoria, que ainda hoje tem um maior número de adeptos e que rejeita a ideia de um prévio 
estágio de desagregação e selvageria, encontra seu antecedente mais remoto em Aristóteles, 
quando ele afirmava que o homem é um animal cívico, ou seja, político (zôon politikón), feito 
                                                 
5 CHINOY, Ely. Sociedade: uma introdução à sociologia. Trad. Octavio Mendes Cajado. 22. ed. São Paulo: 

Cultrix, 2006. p. 53. 
6 ENGELS, Friedrich. A origem da família, da propriedade privada e do Estado. Trad. Ciro Mioranza. São 

Paulo: Lafonte, 2012. p. 29. 
7 GAMBLE, Clive. Os caçadores-coletores e a origem dos Estados. In: HALL, John Anthony (Org.). Os Estados 

na história. Trad. Paulo Vaz, Almir Nascimento e Roberto Brandão. Rio de Janeiro: Imago, 1992. p. 37-38. 
8 MATTEUCCI, Nicola. Contratualismo. In: BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, 

Gianfranco. Dicionário de política. Trad. Carmen C. Varriale, Gaetano Lo Mônaco, João Ferreira, Luís 
Guerreiro Pinto Cacais e Renzo Dini. 11. ed. Brasília: Editora UnB, 1998. v. 1. p. 277. 

9 COULANGES, Numa Denis Fustel de. A cidade antiga. Trad. Fernando de Aguiar. 4. ed. São Paulo: Martins 
Fontes, 1998. p. 28 et seq. 
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para viver na pólis10, o que pode ser deduzido de suas condições especiais (sejam elas físicas, 
intelectuais ou morais), de modo que Chinoy11 chega a dizer que o indivíduo não seria capaz 
de sobreviver sem a sociedade, enquanto Bonavides12, citando Grotius, fala de um appetitus 
societatis, uma vocação inata do homem para a vida social. 

No mesmo sentido, sustenta Arendt, quando diz que nenhuma “vida humana, nem 
mesmo a vida do eremita em meio à natureza selvagem, é possível sem um mundo que, direta 
ou indiretamente, testemunhe a presença de outros seres humanos.”13 

Azevedo afirma que a vida social resultou do “extremo desamparo biológico” do 
homem, cuja infância prolongada é marca característica entre os animais. Reunidos em 
sociedade, diz ele, os indivíduos buscam a satisfação de suas necessidades básicas, como a 
alimentação e a proteção, com a divisão do trabalho que, para Platão, assume relevante papel 
na definição de justiça, “em decorrência da diversidade de problemas a resolver e da disparidade 
de aptidões dos diferentes indivíduos.”14 

No dizer de Machado, o homem não tem um “mundo próprio”, não se acha 
“enclausurado num envolvimento natural biologicamente fundado.”15 É caracterizado pela 
incompletude essencial e por uma abertura ao mundo que o cerca e no qual é envolvido pelo 
ambiente físico e também pelo ambiente simbólico ou cultural. 

Deixando de lado, por ora, outras teorias, inclusive aquelas que defendem a origem 
divina da sociedade, importa notar que o contratualismo, doutrina segundo a qual a reunião 
social teria resultado de um acordo de vontades e que teve ampla repercussão no pensamento 
ocidental, foi sistematizada por Hobbes, no “Leviatã”16, e, principalmente, por Rousseau, na 
obra “O Contrato Social”17, deslocando para a razão humana a decisão quanto ao 
estabelecimento da ordem social, servindo de base para diversos fundamentos da democracia 
moderna e para a compreensão do conceito de sociedade civil. 

                                                 
10 Sem que isso signifique dizer que para Aristóteles todos os homens vivam na pólis: “O homem só é animal 

político em potência, mas pode esforçar-se para sê-lo em ato.” (VILLEY, Michel. A formação do pensamento 
jurídico moderno. Trad. Cláudia Berliner. 2. ed. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2009. p. 50-51). 

11 CHINOY, 2006, p. 116. 
12 BONAVIDES, Paulo. Ciência política. 20. ed. São Paulo: Malheiros, 2013a. p. 58. 
13 ARENDT, Hannah. A condição humana. 11. ed. Trad. Roberto Raposo. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 

2010. p. 26. 
14 AZEVEDO, Plauto Faraco de. Limites e justificação do poder do Estado. 2. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2014. p. 14. 
15 MACHADO, João Baptista. Introdução ao direito e ao discurso legitimador. Coimbra: Almedina, 2014. p. 

7-8. 
16 HOBBES, Thomas. Leviatã. Trad. Alex Marins. São Paulo: Martin Claret, 2003. p. 101 et seq. 
17 ROUSSEAU, Jean-Jacques. O contrato social. Trad. Antônio de Pádua Danesi. São Paulo: Martins Fontes, 

2001. p. 20 et seq. 
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De acordo com Santos, o dualismo Estado/sociedade civil é considerado, por muitos, 
como o mais importante no moderno pensamento ocidental. Mesmo considerando-o criticável, 
ele reconhece que não dispomos de uma alternativa conceitual, ao menos enquanto vigorar a 
ordem social burguesa, ressaltando que seria politicamente perigoso pôr em causa essa 
distinção, sobretudo nas chamadas sociedades periféricas e semiperiféricas, “caracterizadas por 
uma sociedade civil fraca, pouco organizada e pouco autônoma.”18 

As várias acepções do termo “sociedade civil” são diferenciadas por Bobbio19, segundo 
a prevalência do não-estatal sobre o pré-estatal, sobre o antiestatal ou sobre o  
pós-estatal. Na primeira delas (pré-estatal), confunde-se com a doutrina jusnaturalista e as 
várias formas de associação anteriores ao Estado. Na segunda (antiestatal), a ideia de sociedade 
civil assume uma feição axiologicamente positiva, entendida como o “lugar onde se manifestam 
todas as instâncias de modificação das relações de dominação, formam-se os grupos que lutam 
pela emancipação do poder político, adquirem força os assim chamados contrapoderes.”20 Nela 
também é possível adotar uma visão axiologicamente negativa, considerada a sociedade civil 
como um fator de desagregação. Na terceira acepção (pós-estatal), surge a ideia da sociedade 
sem Estado, com a “reabsorção da sociedade política pela sociedade civil.”21 

No modelo hobbesiano, por exemplo, Bobbio nos lembra que a sociedade civil é a 
antítese do estado da natureza, constituída “mediante acordo dos indivíduos que decidem sair 
do estado de natureza, é uma sociedade instituída ou artificial (o homo artificialis ou a machina 
machinarum de Hobbes).”22 

Bobbio diz que o significado predominante da expressão sociedade civil foi, durante 
muito tempo, exatamente aquele de sociedade política ou Estado, quando usada, nos diversos 
contextos, em contraposição à sociedade doméstica, natural ou religiosa23, destacando a 
importância do pensamento de Marx, de clara derivação hegeliana, empregando-a como um 
termo necessariamente ligado à noção de Estado (poder político), mas com importantes 
diferenças em relação à leitura que Gramsci faz das ideias de Hegel, que, por sua vez, traz duas 
visões distintas sobre a relação entre sociedade civil e Estado. Naquela que lhe é mais distintiva, 
Hegel vê na sociedade civil uma “fase de transição” entre a família e o Estado, como um 

                                                 
18 SANTOS, Boaventura de Souza. Pela mão de Alice: o social e o político na pós-modernidade. 14. ed. São 

Paulo: Cortez, 2013. p. 155. 
19 BOBBIO, Norberto. Estado, governo, sociedade: por uma teoria geral da política. Trad. Marco Aurélio 

Nogueira. 10. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2003. p. 33 et seq. 
20 Ibid., p. 35. 
21 BOBBIO, loc. cit. 
22 Ibid., p. 45. 
23 Ibid., p. 37-44 e 49. 
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“estádio menos desenvolvido da consciência a ser efetivamente subsumido no Estado e, nesse 
sentido, a separação entre Estado e sociedade civil enquanto dois conceitos opostos e ao mesmo 
nível de abstração, é teoricamente insustentável.”24 

Toda essa problemática foi detidamente analisada por Portelli25, ao concluir que  
Marx e Gramsci, embora partindo das obras de Hegel, acabaram adotando definições diferentes 
da sociedade civil, pois enquanto o primeiro a compreendia como o conjunto  
das relações econômicas antagônicas (sistema de necessidades) e a regulamentação externa  
dessas relações, Gramsci a interpretava como o complexo da superestrutura ideológica, das 
relações ideológico-culturais, ou seja, como a “esfera na qual agem os aparatos ideológicos que 
buscam exercer a hegemonia e, através da hegemonia, obter o consenso.”26 

Marx refere-se à concepção hegeliana27, para afirmar que a sociedade civil compreende 
o “complexo das relações econômicas e a formação das classes sociais.”28 Baseando-se, porém, 
em certos trechos da obra “Princípios da Filosofia do Direito”, de  
Hegel, Gramsci discorda de Marx e diz que sociedade civil é um dos dois grandes níveis  
da superestrutura, consistindo no conjunto dos organismos vulgarmente chamados de privados 
“correspondente à função de hegemonia que o grupo dominante exerce em toda  
a sociedade.”29  

Como anota Hall, aos poucos Gramsci vai: 

[...] enfatizando não apenas a complexidade da formação da sociedade civil moderna, 
mas também o paralelo desenvolvimento do estado moderno. O Estado não é mais 
concebido simplesmente como um aparato administrativo ou coercitivo – é também 
educativo e formador.30 

Assim, enquanto Marx enxerga, na sociedade civil, as relações materiais ou econômicas, 
separando a sociedade civil do Estado, tornando-os conceitos fundamentais e, ao mesmo tempo, 
antitéticos, Gramsci faz dela o lugar de formação do poder ideológico, “distinto do poder 

                                                 
24 SANTOS, 2013, p. 152. 
25 PORTELLI, Hugues. Gramsci e o bloco histórico. Trad. Angelina Peralva. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1977. 

p. 19 et seq. 
26 BOBBIO, 2003, p. 40. 
27 HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Princípios da filosofia do direito. Trad. Orlando Vitorino. Lisboa: 

Guimarães Editores, 1990. p. 183. 
28 PORTELLI, op. cit., p. 20. 
29 PORTELLI, loc. cit. 
30 HALL, Stuart. A relevância de Gramsci para o estudo da raça e etnicidade. In: SOVIK, Liv (Org.). Da diáspora: 

identidades e mediações culturais. Trad. Adelaine La Guardia Resende, Ana Carolina Escosteguy, Cláudia 
Álvares e Francisco Rüdiger. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2009. p. 299. 
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político estritamente entendido e dos processos de legitimação da classe dominante.”31 Para 
Gramsci, anota Hall: 

[...] não existe um caso de coerção/consentimento puro – somente diferentes 
combinações das duas dimensões. A hegemonia não é exercida nos campos 
econômico e administrativo apenas, mas engloba os domínios críticos da liderança 
cultural, moral, ética e intelectual.32 

Surgida em oposição à ideia de estado da natureza, com o tempo, a expressão sociedade 
civil findou por assumir um outro significado, agora já em contraposição ao poder político, ao 
Estado. Passou-se, então, a entender a sociedade civil como o complexo de relações sociais que 
não são reguladas pelo Estado, compreendido este, numa visão restritiva e não sem polêmicas, 
como o “conjunto dos aparatos que num sistema social organizado exercem o poder coativo 
[...]”33, permitindo que as ideias de afirmação dos direitos naturais do indivíduo e dos grupos 
sociais, limitadoras da atuação estatal, revelem uma esfera de relações sociais distinta da esfera 
das relações políticas, tornando-se o ambiente propício a que as relações econômicas se 
desenvolvam, autorregulando-se, num ponto de vista tão ao gosto da burguesia. 

Na linguagem de hoje, porém, predomina o significado “genericamente marxista”, 
entendendo-se sociedade civil como “a esfera das relações entre indivíduos, entre grupos, entre 
classes sociais, que se desenvolvem à margem das relações de poder que caracterizam as 
instituições estatais [...]”34, ou como “uma trama associativa que institucionaliza os discursos 
solucionadores de problemas, concernentes a questões de interesse geral, num marco de espaços 
públicos mais ou menos organizados [...]”35, segundo a teoria habermasiana e o seu modelo 
procedimental de democracia deliberativa. 

Em Habermas, o núcleo institucional da sociedade civil é constituído por essa trama 
associativa “não-estatal e não-econômica, de base voluntária, que ancora as estruturas 
comunicativas do espaço da opinião pública no componente do mundo da vida, que (junto com 
a cultura e com a personalidade) formam a sociedade.”36 Nela podemos encontrar as 
associações, as organizações e os movimentos sociais que surgem de maneira mais ou menos 

                                                 
31 BOBBIO, 2003, p. 49. 
32 HALL, 2009, p. 296. 
33 BOBBIO, op. cit., p. 33. 
34 BOBBIO, Norberto. Sociedade civil. In: BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. 

Dicionário de política. Trad. Carmen C. Varriale, Gaetano Lo Mônaco, João Ferreira, Luís Guerreiro Pinto 
Cacais e Renzo Dini. 11. ed. Brasília: Editora UnB, 1998. v. 1. p. 1210. 

35 HABERMAS, Jürgen. Facticidad y validez: sobre el derecho y el estado democrático de derecho en términos 
de teoría del discurso. Trad. Manuel Jimenéz Redondo. 6. ed. Madrid: Trotta, 2010. p. 447, tradução livre. 

36 HABERMAS, loc. cit., tradução livre. 
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espontânea e que servem de caixa de ressonância para os inúmeros problemas que nascem no 
âmbito da vida privada e que somente por esse meio são capazes de alcançar a opinião pública 
e o espaço de deliberação política. 

Apesar disso tudo, a expressão ainda é comumente utilizada, por teólogos e canonistas, 
como sinônimo de Estado ou poder político, para distinguir as esferas temporal e religiosa 
(sociedade civil v. sociedade religiosa), o mundo e a hierarquia espiritual da secular, lembrando 
a célebre expressão utilizada por Jefferson, quanto à existência de uma parede ou muro (wall of 
separation) de separação entre a Igreja e o Estado37, a denotar a cisão entre essas duas 
realidades. Nesse sentido, Bobbio lembra que o termo “sociedade civil” foi empregado pelo 
pensamento cristão para diferenciar “o âmbito de competência do Estado ou do poder civil  
do âmbito de competências da Igreja ou do poder religioso, na contraposição sociedade 
civil/sociedade religiosa que se agrega à tradicional sociedade doméstica/sociedade civil.”38 

Na realidade, o problema da relação entre Igreja e Estado, na linguagem da doutrina 
cristã, é identificado com a separação entre sociedade civil e sociedade religiosa, cuja 
característica principal é a voluntariedade do ingresso.  

A distinção entre “Igreja docente” e “povo discente”, entre o clero e o laicado, exerceu 
uma influência marcante nos países católicos, em sua cultura política e suas instituições 
públicas, sendo o fundamento da “concepção secular e não sagrada do poder político, encarado 
como atividade autônoma no que diz respeito às confissões religiosas.”39 

Esse dualismo entre a vida espiritual e a temporal, com a divisão entre clérigos e 
seculares e entre a política e a religião foi fruto da desconfessionalização do poder político. 

Sob essa perspectiva é que a importância do clero e o papel dos intelectuais, qualificados 
por Gramsci como “funcionários das superestruturas” se destaca na elaboração da ideologia da 
classe dominante, transformada em “concepção do mundo” e impregnada em todo o corpo 
social40.  

Na França, o clero era ligado à aristocracia fundiária e a burguesia teve de combatê-lo 
ou cooptá-lo para conquistar a hegemonia no seio da sociedade civil, impondo sua própria 
“concepção do mundo”. Isso ocorreu por meio da nacionalização da Igreja e de sua 
subordinação à tutela do Estado. Em seguida, o esforço foi voltado a substituir a religião por 

                                                 
37 DOUGLAS, William O. Uma carta viva de direitos. Trad. Wilson Rocha. São Paulo: Ibrasa, 1963. p. 47. 
38 BOBBIO, 2003, p. 46. 
39 ZANONE, Valerio. Laicismo. In: BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. 

Dicionário de política. Trad. Carmen C. Varriale, Gaetano Lo Mônaco, João Ferreira, Luís Guerreiro Pinto 
Cacais e Renzo Dini. 11. ed. Brasília: Editora UnB, 1998. v. 1. p. 670. 

40 PORTELLI, 1977, p. 87. 
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uma ideologia laica, baseada nos laços patrióticos e nacionais. O clero ficou dividido, parte dele 
assimilando as mudanças enquanto outros resistiram, tanto quanto puderam. A predominância 
do elemento laico se dá com o caso Dreyfus, deixando a descoberto o conflito entre os 
defensores da Terceira República, com sua vocação anticlerical, e os monarquistas, 
simpatizantes da hierarquia e dos valores católicos. 

Na Itália, por outro lado, uma burguesia débil aliou-se com a Igreja, confiando-lhe a 
“direção de grande parte da sociedade civil”41, concretizando a aliança entre intelectuais 
burgueses e o clero, entre a burguesia industrial do Norte e a aristocracia fundiária do Sul, 
formando o bloco denominado industrial-agrário. 

Segundo o direito canônico, o leigo é aquele que não participa do poder e da hierarquia 
da Igreja. O Concílio Vaticano II, porém, passou a entender que, excluídos os “membros 
comprometidos com uma ordem sagrada e com um estado religioso, leigos são todos os fiéis 
reconhecidos pela Igreja e em cujo governo devem participar [...]”42, distinguindo-os, então, 
dos seculares. 

2.2 O ESTADO 

Neste tópico, a exposição terá por objeto o Estado e várias de suas doutrinas, detalhando 
como suas teorias foram sendo desenvolvidas ao longo do tempo, discorrendo sobre a 
legitimidade do poder civil e sua relação com o poder religioso. Não apenas os elementos 
tradicionais do Estado serão referidos, mas também os chamados elementos objetivos, com 
especial atenção para a religião e seu papel na criação dos Estados modernos, concluindo-se 
com os desafios que a modernidade trouxe para o modelo atual de Estado. 

2.2.1 A natureza e a justificação do Estado 

Está certo Jellinek43 quando diz ser impossível determinar uma origem comum para 
todos os Estados e que existe sempre uma correlação entre a palavra e o sentido que ela mesma 
encerra, de modo que os gregos, ao utilizarem o vocábulo para designar tanto o Estado quanto 
a cidade, construíram toda uma ciência do Estado sobre esse último conceito (cidade-Estado ou 
                                                 
41 PORTELLI, 1977, p. 91-92. 
42 CATROGA, Fernando. Entre deuses e césares: secularização, laicidade e religião civil: uma perspectiva 

histórica. 2. ed. Coimbra: Almedina, 2010. p. 281-282. 
43 JELLINEK, Georg. Teoría general del Estado. Trad. Fernando de los Ríos Urruti. Buenos Aires: B de F, 2013. 

p. 197 et seq. 
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Estado-cidade), sem que se pudesse entender o Estado de então como um ente dotado de 
extensão territorial, como o fazemos hoje. 

Como unidade fundamental na política da Europa, a partir do século XII, é preciso 
reconhecer que o Estado, como o conhecemos atualmente, faltou à civilização antiga e 
medieval44. Para muitos, inclusive, só existe o Estado moderno, antecedido historicamente pelas 
outras formas políticas pré-estatais, das quais se distingue por um “grau incomparavelmente 
mais elevado de concentração, organização e institucionalização do político, ou da forma 
política da vida.”45 

Para a maioria dos autores, a palavra “Estado” (Stato) foi usada, com o sentido atual e 
pela primeira vez, por Maquiavel46, na célebre obra “O Príncipe”, passando, nos séculos XVI e 
XVII, à língua francesa e ao alemão, até que, no século XVIII, o uso se viu consolidado pela 
ciência política, podendo ser aplicada a distintos tipos de regimes e não apenas a reinos. 

Quando falamos em Estado, três coisas distintas podem ser entendidas. A primeira delas, 
é a própria noção de Estado como conceito ou ideia geral, elaborada a posteriori, a partir de 
abstrações e generalizações baseadas na observação de fatos e de formas políticas históricas. A 
segunda, é a que corresponde à realidade cultural empírica dos mais variados Estados que 
existem ou que já existiram. Por fim, temos o Estado como representação ideal, como modelo 
a ser alcançado, o Estado imaginado, quiçá como utopia.47 

Somente interessa, neste momento, a segunda perspectiva, que precisa ser entendida a 
partir de um contexto específico e de acordo com o significado que foi sendo construído e 
sedimentado ao longo do tempo. Nesse sentido, o que se pode afirmar é que, com o passar dos 
séculos, instituições políticas distintas foram surgindo em muitos contextos históricos e por 
muitas razões diferentes e o Estado foi tomando forma, na medida em que indivíduos e grupos 
passaram a considerar de seu interesse centralizar a autoridade e estabelecer métodos para 
solucionar disputas, inclusive empregando a força para manter a conformidade com algumas 
normas sociais.48 

Segundo a justificação teológico-religiosa, o Estado foi fundado por Deus ou pela 
Providência Divina, obrigando a todos, que lhe devem reconhecimento e sujeição. Essa doutrina 
                                                 
44 GROSSI, Paolo. A ordem jurídica medieval. Trad. Denise Rossato Agostinetti. São Paulo: WMF Martins 

Fontes, 2014. p. 56. 
45 MONCADA, L. Cabral de. Filosofia do direito e do Estado: doutrina e crítica. Coimbra: Coimbra Editora, 

1995. v. 2. p. 165-166. 
46 MAQUIAVEL, Nicolau. O Príncipe. Trad. Maria Lúcia Cumo. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1996. p. 13. 
47 A ilha de Utopia, cujo nome teria vindo do rei Utopus, foi imaginada como a melhor forma de governo, uma 

civilização ideal que adotava uma espécie de socialismo. (MORUS, Tomás. A Utopia. Trad. Paulo Neves. Porto 
Alegre: L&PM, 2000. p. 163). 

48 CHINOY, 2006, p. 456. 
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prevaleceu por séculos e tem plena validez, como observa Jellinek49, naqueles povos em que as 
comunidades religiosas e o Estado coincidem mais ou menos, como ocorria na Grécia e na 
Roma antigas, em alguns países orientais, a exemplo do Irã, ou mesmo no Estado da Cidade do 
Vaticano. 

O Estado da Cidade do Vaticano é o mais conhecido Estado confessional. É o que restou 
dos antigos domínios denominados Territórios Pontifícios ou Estados Papais, a partir do 
Tratado de Latrão, firmado em 11 de fevereiro de 1929, quando foi reconhecida a soberania da 
Santa Sé. O papa concentra os poderes do Estado, que é reconhecido como pessoa jurídica de 
direito público internacional. No Vaticano, há total preponderância da religião sobre o Estado. 
A Santa Sé é o governo da Igreja Católica e o Papa João Paulo II chegou a afirmar, durante 
viagem apostólica aos Estados Unidos e Canadá, que a “Igreja não é uma democracia; é uma 
teocracia cuja cabeça é Jesus Cristo.”50 

Coulanges51, para quem a religião criou o Estado, descreve o caráter sacerdotal  
da realeza primitiva, afirmando que o fundador, ao realizar o ato religioso indispensável ao 
estabelecimento da urbe, era visto, em vida, como o “autor do culto e o pai da cidade”, e, quando 
morto, tornava-se antepassado comum de todos, sendo divinizado, como ocorreu,  
por exemplo, com Rômulo52, pois os “senadores puderam matá-lo, mas não privá-lo do culto a 
que, como fundador, tinha direito”53, assinalando que a “confusão, no mesmo indivíduo, da 
autoridade pública e do sacerdócio não cessou com a realeza.”54 

A teoria da força, por sua vez, concebe o Estado como o domínio dos fortes sobre os 
fracos, segundo uma tendência natural. Essa ideia foi defendida por Hobbes: 

A única forma de constituir um poder comum, capaz de defender a comunidade das 
invasões dos estrangeiros e das injúrias dos próprios comuneiros, garantindo-lhes 
assim uma segurança suficiente para que, mediante seu próprio trabalho e graças aos 
frutos da terra, possam alimentar-se e viver satisfeitos, é conferir toda a força e poder 
a um homem, ou a uma assembleia de homens, que possa reduzir suas diversas 
vontades, por pluralidade de votos, a uma só vontade.55 

                                                 
49 JELLINEK, 2013, p. 262. 
50 SCALQUETTE, 2013, p. 153, nota 115. 
51 COULANGES, 1998. p. 129 et seq. 
52 Após uma tempestade, Rômulo nunca mais foi visto e, com o passar do tempo, passou a ser saudado como um 

deus filho também de um deus e essa crença foi fortalecida pela visão de Próculo Júlio, cujo relato anunciou o 
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Roma: Livro I - A Monarquia. Trad. Mônica Costa Vitorino. Belo Horizonte: Crisálida, 2008. p. 73-75). 

53 COULANGES, op. cit., p. 189-195. 
54 Ibid., p. 195. 
55 HOBBES, 2003, p. 130. 
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As teorias jurídicas assumem três variantes, a primeira delas sustentando que o Estado 
procede, historicamente, da família patriarcal56; a segunda com base no direito patrimonial 
(origem na ordem da propriedade)57; por fim, a terceira, reconhecendo no contrato o 
fundamento jurídico do Estado.58 

Entre todas elas, a doutrina do contrato social59 é, sem dúvida, a que teve mais influência 
no pensamento ocidental e, em especial, no ideário político moderno, deitando raízes no 
pensamento clássico grego e alcançando os escritos de Hobbes e de Rousseau. Foi considerada 
um pensamento herético, ao conduzir, necessariamente, à ideia do indivíduo como soberano e 
fonte de toda organização e poder. Mesmo expressa, primeiramente e de modo consequente, 
pela Reforma protestante, que apostava na “igualdade aritmética entre os homens”60, 
colocando-se contra a hierarquia da Igreja Católica, foi cientificamente concebida por Hobbes, 
apartando-se da teologia e apoiando-se no pensamento racional. 

Embora as diversas correntes que defendem a ideia do contrato social partam de um 
direito que existe sem organização social, o que parece historicamente improvável, o fato é que 
exerceram forte influência nas instituições do Estado moderno, guardando estreita relação com 
a teoria da soberania popular. 

Na verdade, não há nenhuma base histórica para a teoria do contrato social e sua 
significação e importância no pensamento moderno repousa na ideia de apresentar o Estado 
como sendo o produto racional da própria vontade do indivíduo, emancipando-o de conceitos 
metafísicos. Como anota Jellinek, não se pode “dar uma justificação mais profunda do Estado 
do que aquela que prova ao indivíduo que ele mesmo o considerou necessário e por isso mesmo 
o criou livre e conscientemente e reconhecê-lo é resultado de sua própria ação.”61 

Há, também, teorias éticas que buscam no Estado uma necessidade moral62, a exemplo 
das ideias de Chr. Wolff, Kant, Fichte, dentre muitos outros. Para os que assim entendem, a 
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vida do homem fora do Estado seria incompreensível e Hegel chega a considerar o Estado como 
o mais alto grau que o espírito objetivo alcança na dialética, atribuindo-lhe o valor de realidade 
da ideia moral. 

Já as teorias psicológicas englobam aqueles pensamentos que consideram o Estado 
como necessidade histórica e reconhecem o impulso do homem ao Estado e à formação  
de círculos sociais complementares. Estão ligadas às teorias éticas, pois os fenômenos 
psicológicos do Estado são considerados racionais ao mesmo tempo.63 

Todas essas teorias, observa Jellinek64, ocupam-se apenas de um dos elementos do 
Estado, preocupando-se, muitas delas, com o poder de mando ou poder coativo. É ele, ainda, 
quem adverte que apenas a ordem jurídica é capaz de garantir uma vida social e que por  
isso o fundamento do Estado coincide essencialmente com o fundamento do Direito, não 
significando com isso dizer que ele concorde com Kelsen65, ao defender que Estado é uma 
ordem jurídica centralizada. 

Não é certo, porém, deduzir de uma justificação do Estado uma determinada forma ou 
uma divisão de seus poderes derivada de princípios gerais como a única justa. O tipo ideal  
de Estado, com valor universal, só é alcançado por meio de uma visão metafísica, pois  
“todo estado particular em sua forma concreta, é obra de forças históricas cujos efeitos se podem 
compreender, mas que não são suscetíveis de serem representados em sua totalidade por não 
serem absolutamente racionais.”66 

O Estado, diz Bourdieu, “se pensa mesmo através daqueles que se esforçam para pensá-
lo”67, conferindo a aparência de natural a um mero arbitrário cultural68. Desse modo, os estudos 
voltados ao pensamento da questão do Estado acabam por participar de sua própria construção, 
como ocorreu com os juristas dos séculos XVI e XVII, que, ao buscarem impor suas visões 
particulares do Estado, justificavam-no segundo sua visão do mundo e seus próprios interesses. 

Como já foi dito, alguns modelos de gênese do Estado optaram por reconhecer nele  
a concentração do capital da força física (Max Weber, os marxistas, Norbert Elias, Charles Tilly 
dentre tantos outros), seja no exterior, seja no interior (contrapoderes e resistências). Para tanto, 
sustentam que algumas instituições são separadas do mundo social comum  
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e profissionalizadas no emprego da força física. Instaura-se um fisco eficiente e o espaço 
econômico é unificado (mercado nacional). Paralelamente a isso, há a conquista de um capital 
simbólico de reconhecimento (legitimidade), com emblemas e distinções. 

O desenvolvimento do capitalismo, com o impulso recebido na fase mercantilista, 
resultou na “nacionalização da economia das cidades”, pois as companhias comerciais, 
necessitando de garantias políticas mais fortes, buscaram encontrá-la na figura do Estado 
moderno, com suas “instituições burocráticas e uma necessidade financeira crescente, que, por 
sua vez, atua retroativamente como acelerador da política mercantil.”69 

Realmente, diante da “classe dominante da sociedade feudal e pós-feudal – a  
nobreza –, a classe ascendente – a burguesia – bancárias e comerciante – utiliza no mais das 
vezes uma estratégia de aliança com o soberano”70, baseada no que se pode chamar de um 
verdadeiro compromisso mercantilista.  

O mercantilismo, que nada mais é senão o deslocamento do interesse de lucro capitalista 
para a política, fortalece o poderio do Estado e “implica, portanto, em (sic) potências 
constituídas na forma moderna, isto é, diretamente pelo incremento do erário, e, indiretamente, 
através da capacidade tributária da população.”71 

Bourdieu observa que todos os autores associam o desenvolvimento progressivo do 
reconhecimento da legitimidade dos impostos oficiais, que no início eram apresentados como 
uma espécie de extorsão, com o surgimento de uma forma de nacionalismo, contribuindo para 
a unificação do território e a “construção, na realidade e nas representações, do Estado como 
um território unitário, como realidade unificada pela submissão às mesmas obrigações, elas 
mesmas impostas pelos próprios imperativos de defesa”72, prática que culminou, a partir da 
instauração de um fisco centralizado, com o monopólio de imprimir moedas, a exemplo do que 
se deu na França, sob Luís XIV. 

Todas as instituições sociais necessitam de uma justificação racional ante a consciência 
de cada geração, sob pena de não subsistirem. Sob esse ponto de vista, então,  
o Estado é considerado, segundo o entendimento de Jellinek, como um fenômeno histórico  
“[...] que adota, em sua vida, uma pluralidade de formas e que, inobstante, mantém certas 
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funções típicas ou como o elo de uma cadeia de elementos transcendentes que subsistem com 
o caráter de um ser verdadeiro e metafísico no mundo dos fenômenos.”73 

É certo, no entanto, que o problema da justificação ou da legitimidade74 do Estado, como 
entende Bourdieu75, não se coloca senão em momentos de crise. Normalmente o Estado não 
tem de dar ordens ou mesmo exercer a coerção física76, para produzir um mundo social 
ordenado, assegurando a submissão dóxica à ordem estabelecida77 por meio da construção de 
pontos de vista universais, o que se dá com o emprego do microcosmo burocrático e do ensino,  
por exemplo. A própria religião foi usada muitas vezes com tal finalidade78, servindo  
como fator de conformação social. O reconhecimento da legitimidade, portanto, longe  
de ser, como defende Weber79, um ato livre de consciência deliberada, se enraíza no  
“acordo imediato entre as estruturas incorporadas, tornadas inconscientes, como as que 
organizam os ritmos temporais (por exemplo, a divisão em horas, inteiramente arbitrária, do 
emprego do tempo escolar) e as estruturas objetivas.”80 

Por isso é que a única forma racional de justificar o Estado é pelos fins a que  
se propõe, ainda que esses fins não sejam identificados uniformemente pela doutrina. Para uns, 
o Estado serve à utilidade comum (teoria eudemonista utilitária) ou para a realização  
da moralidade (teorias éticas). Outros dizem que sua finalidade é garantir a segurança, a 
liberdade ou mesmo o Direito. Do ponto de vista teleológico, porém, Jellinek afirma que o 
Estado tem o caráter de associação de um povo, “possuidora de uma personalidade jurídica 
soberana que, de um modo sistemático e centralizador, valendo-se de meios exteriores, favorece 
os interesses solidários individuais, nacionais e humanos na direção de uma evolução 
progressiva e comum.”81 

Na formação da sociedade primitiva, é o parentesco que desempenha o papel  
central na integração social e sistêmica82. Toda a vida social é condicionada e determinada pelas 
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estruturas familiares. Nessas sociedades arcaicas, o fenômeno da indiferenciação83 é facilmente 
percebido, de modo que visões do mundo e normas são construídas a partir de rituais e tabus, 
enquanto o direito é fortemente impregnado de ideias religiosas, adotando uma fundamentação 
teológica do poder84. 

Com o crescimento de um aparelho burocrático de autoridade, porém, um centro de 
controle se diferencia, fazendo surgir uma ordem legal que é responsável por regular o 
privilégio de disposição dos meios de produção e o exercício do poder, fundado na tradição, 
que o legitima. A identidade do grupo85, que não se confunde com a do indivíduo, não é mais 
baseada no parentesco86, mas vinculada “a uma organização territorial cuja unidade é referida 
a um soberano.”87 

A queda do Império Romano, que era assentado num rigoroso regime fiscal e  
numa extensa burocracia, trouxe a fragmentação do poder político, com uma confiança na 
comunidade seguida por igual desconfiança em relação ao indivíduo.88 A insegurança, que 
resultou dessa desorganização administrativa, foi, de certo modo, superada com o Império 
Carolíngio, que reuniu a maior parte da cristandade ocidental, sob forte inspiração religiosa, 
criando o sistema de feudos e vassalagens, tão característico do mundo medieval. Logo no 
século IX, porém, a divisão entre diversos reinos e dinastias se impôs, ainda que mantida a 
íntima ligação entre o poder político e a Igreja, agora submetida ao controle dos senhores locais, 
em constantes disputas com o papado e sua tentativa de afirmar-se universalmente.89 

Nas sociedades modernas90, não apenas a ciência, mas também a arte, a moral e o direito 
desligam-se do mundo sacro, de tal maneira que a laicidade do direito moderno se opõe ao 
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direito clerical da alta Idade Média, como se extrai da afirmação de Grotius no sentido de que 
“o direito seria natural mesmo se Deus não existisse.”91 

Partindo do contexto de “desencantamento do mundo”92, adota-se, a partir de então, uma 
explicação secular sobre as estruturas políticas e sociais, em que a legitimidade do poder parte 
do livre consentimento racional dos contraentes e da legalidade. Assim, a dominação política 
passou a legitimar-se a partir do direito positivo93, estabelecendo expectativas de 
comportamento. 

2.2.2 Os elementos do Estado 

Jellinek descreve analiticamente o Estado como “associação humana que formou um 
povo, se estabeleceu em um determinado território e que dispõe de uma autoridade baseada na 
organização”94, naquela que passou a ser conhecida como a teoria dos três elementos. 

Moncada vai mais além e, depois de mencionar como elementos ônticos do Estado a 
população, o território e uma organização política, defende a inclusão de uma “ideia” e de um 
fim valioso a ser alcançado95, sustentando o ponto de vista segundo o qual a “ideia” do Estado, 
e não a população ou o território (elementos do mundo sensível), seria o seu elemento ôntico 
mais importante. Essa “ideia” não seria algo metafísico ou transcendental, mas teria um sentido 
vital e existencial, o ethos de uma comunidade, cuja substância seria “mais constituída por 
representações emocionais, vagas, difusas, e até por mitos como diria Cassirer, do que por 
claros pensamentos próprios do homo theoreticus”96. Já o segundo elemento do Estado, no 
plano cultural, seria, para ele, a organização jurídica interna97. 

Todavia, quando se opta por definir os grupos nacionais com base em critérios não 
estritamente jurídicos ou administrativos, a língua98 e a religião99 surgem como “elementos 
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objetivos” que, inclusive, tiveram uma grande importância na construção e evolução das 
chamadas identidades coletivas ocidentais. 

Na Europa, segundo Ruiz, 

[...] o surgimento do Estado Moderno veio acompanhado, como um elemento 
metajurídico e emblemático simbólico de sua identidade nacional, com a afirmação 
de um determinado credo religioso. Nesse contexto, não resulta estranho que os 
espaços públicos tenham sido dominados, durante muito tempo, histórica e 
culturalmente, por uma simbologia própria daquela confissão religiosa que havia 
assumido o Estado como própria e representativa da nação; a religião se convertia 
assim em um elemento característico e associado de maneira permanente à identidade 
nacional. Essa relação especial entre religião e Estado teve uma traslação ao 
ordenamento jurídico, e especialmente no modelo constitucional, através do 
reconhecimento de um estatuto específico para aquela igreja ou religião hegemônica 
na realidade sociológica do país.100 

Sem dúvida alguma, a ideia de religião oficial teve um relevante papel na criação dos 
Estados modernos, trazendo consigo a conclusão de que divisões religiosas eram verdadeiras 
rebeliões civis contra o monarca101. Assim é que se pode dizer, sem exagero, que a 
territorialização das crenças religiosas levou à divisão geográfica da Europa102 e à afirmação 
das distintas nacionalidades103. Tal como observa Vieytez, mesmo hoje, praticamente em todos 
os grupos europeus que reclamam algum reconhecimento concorrem ao menos um desses 
“elementos objetivos”, que os singulariza, ou seja, a língua e a religião104. 

É a religião que permite, por exemplo, distinguir sérvios e croatas, carélios e fineses, 
lituanos e letões, servindo, ainda, para diferenciar “de seu entorno linguístico os rutenos, os 
polacos ou os gagauzos.”105 

Com efeito, a língua e a religião são os dois elementos mais citados quando se trata de 
minorias e, muito embora apresentem diferenças operativas entre si, são fatores fortes de 
socialização, como se depreende da lição de Pastor, aqui transcrita: 

A consolidação dos Estados europeus teve por base a ideia do Estado nacional: a cada 
Estado lhe corresponde, em princípio, uma única identidade nacional. Esta concepção 
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histórica continua arraigada e muitos Estados continuam buscando a integração de sua 
diversidade mediante fórmulas de identificação tendentes a homogeneizar a sociedade 
numa axiologia comum, entendida em termos de universalidade. Dessa maneira, se 
abre espaço aos que, por sua compatibilidade com nossos valores universais, “são 
como nós” ou “são parte de nossa história” e se excluem os qualificados como 
incompatíveis. A assunção sincera e plena da realidade multicultural e plurirreligiosa 
entre os Estados europeus é excepcional.106 

Se voltarmos ao começo da Idade Moderna, a religião era o principal e mais 
problemático fator de identidade europeia e foi exatamente naquele contexto histórico que 
emergiram ideias de tolerância e convivência que formaram a base ideológica dos direitos 
humanos.107 A Reforma protestante, apelando para a nobreza e sem pretender abolir  
seus privilégios, acabou por consolidar, paulatinamente, o Estado, anunciando sua futura 
nacionalização, que trouxe consigo uma consolidação progressiva de línguas nacionais ou 
estatais dominantes e também de igrejas nacionais. 

Feitas todas essas considerações, adotada a definição analítica de Jellinek108, que 
permite uma perfeita identificação dos elementos indicados pela doutrina como essenciais  
ao Estado: povo, território e poder político (governo e fins), é o momento de discorrer sobre 
cada um deles. 

2.2.2.1 O povo 

O povo é “o substrato, o elemento humano do Estado.”109 Sociologicamente, define-se 
o povo como um grupo de pessoas unidas por afinidade étnica. No plano jurídico, porém, trata-
se do conjunto de pessoas sujeitas ao poder soberano do Estado.110 Não raras vezes, restringe-
se esse grupo apenas àquelas pessoas que detêm nacionalidade ou, numa visão ainda mais 
restritiva, aos que detêm a cidadania ativa.111É um elemento da associação estatal, mas é 
também o objeto da atividade do Estado.112  
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Como elemento essencial do Estado113, não pode ser confundido com população, mera 
expressão numérica, demográfica ou mesmo econômica114 que engloba todas as pessoas que se 
encontrem no território do Estado, inclusive estrangeiros e apátridas, e muito menos com  
a “nação”115, termo que recebeu grande aceitação durante a Revolução Francesa116, depois que 
Sieyès o empregou em oposição ao domínio do monarca e das instituições do Ancien Régime117, 
transferindo-lhe certos atributos de Deus e dando-lhe o poder de disposição sobre a 
configuração da ordem política e social, como seu criador, tentando conferir-lhe uma unidade 
homogênea. 

Conforme Péronnet, o sentido primitivo da palavra “nação” manteve-se até o século 
XVIII, designando uma quantidade “considerável de povo que habita uma certa extensão do 
país”118. Durante a campanha eleitoral para os Estados Gerais da França, no entanto, assumiu 
um sentido mais amplo, significando o conjunto político formado pelos cidadãos. É assim que 
aparece na Declaração dos Direitos do Homem que, no artigo 3º, especifica: “O princípio de 
toda soberania reside essencialmente na Nação”. 

Indicando comunidade, o termo “nação” não se mostra adequado como sinônimo de 
povo119, que, por sua vez, pode ser definido como o conjunto “dos cidadãos do Estado” ou como 
o “conjunto dos indivíduos que, através de um momento jurídico, se unem para constituir o 
Estado, estabelecendo com este um vínculo jurídico de caráter permanente, participando da 
formação da vontade do Estado e do exercício do poder soberano”120. 

O que diferencia, portanto, a ideia de povo é o vínculo do indivíduo com o Estado,  
por meio da nacionalidade ou cidadania.121 É o elemento mais importante do Estado, pois  
“o território e a autoridade estatal devem servir ao povo e é só por causa dele que o 

                                                 
113 Kelsen, que o considera a esfera pessoal de validade da ordem jurídica nacional, o define como os “seres 

humanos que residem dentro do território do Estado”. (KELSEN, 1995, p. 230). 
114 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do Estado. 32. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 100. 
115 Pode-se definir nação como o “corpo social politicamente constituído”. (ALMEIDA JÚNIOR, João Mendes 

de. Direito judiciário brasileiro. 2. ed. Rio de Janeiro: Typographia Baptista de Souza, 1918. p. 29). 
116 É na Revolução Francesa que o “povo se converte em nação, ou, o que é o mesmo, se faz consciente de sua 

existência política” (SCHMITT, Carl. Teoría de la Constitución. Trad. Francisco Ayala. Madrid: Alianza, 
2011. p. 94, tradução livre). 

117 BÖCKENFÖRDE, Ernst-Wolfgang. Estudios sobre el Estado de Derecho y la democracia. Trad. Rafael de 
Agapito Serrano. Madrid: Trotta, 2000a. p. 163. 

118 PÉRONNET, Michel. A revolução francesa em 50 palavras-chaves. Trad. Rita Braga. São Paulo: Brasiliense, 
1988. p. 221. 

119 Bonavides considera que o conceito sociológico de povo equivale ao de nação, pois é compreendido como 
“toda a continuidade do elemento humano, projetado historicamente no decurso de várias gerações e dotado de 
valores e aspirações comuns”. (BONAVIDES, 2013a, p. 83). 

120 DALLARI, op. cit., p. 104. 
121 BONAVIDES, op. cit., p. 72. 
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esclarecimento das relações jurídicas se faz necessário”122. Se não há povo não há Estado123  

e é ele, como titular do poder político, quem determina como será o Estado, se teocrático  
ou laico, por exemplo. 

No sentido democrático, é, então, o conjunto do que detém a cidadania ativa do Estado, 
da qual a cidadania individual é só uma parte. Os direitos de participação democrática de 
sufrágio ativo e passivo pressupõem o pertencimento ao Estado. O estrangeiro ou o apátrida, 
nessa perspectiva, não passa de um hóspede, pois mesmo incluído social e economicamente, 
não é considerado “povo”. 

O povo compõe-se dos cidadãos e a definição de quem pertence a um determinado 
Estado cabe ao próprio Estado124, segundo critérios específicos (princípio do ius sanguinis o 
ius soli ou, ainda, adotando-se um sistema misto). 

Tanto quanto possível, procura-se evitar a dupla cidadania e, com isso, a obrigação de 
fidelidade a dois Estados e os riscos decorrentes dessa situação indesejada, até mesmo para a 
segurança nacional, o que se faz por meio de acordos e de harmonização das leis nacionais. 

Doehring, com inteira razão, lembra que mesmo assim pode ocorrer a chamada dupla 
nacionalidade e a naturalização125, destacando que a perda da nacionalidade também se dá 
conforme decisão de cada Estado, enquanto Arendt se preocupa com a situação dos apátridas e 
das minorias, lembrando que o asilo seria o único remanescente moderno do princípio de que 
quid est in territorio est de territorio, pois em “todos os outros casos o Estado moderno tendia 
a proteger os seus cidadãos além de suas fronteiras, para que, graças a tratados recíprocos, 
permanecessem sujeitos às leis do seu país, mesmo morando fora dele [...]”126, sem que se possa 
esquecer os refugiados do ontem e de hoje, problema da maior importância no contexto europeu 
atual, com sérios desdobramentos no campo da liberdade religiosa, já que parcela considerável 
do contingente humano que tem chegado à Europa professa a fé islâmica. 

Note-se que os direitos básicos são garantidos, via de regra, aos nacionais, 
principalmente os direitos políticos. O cidadão, por sua vez, deve fidelidade e pode cobrar 
proteção do Estado, sendo certo que a ordem jurídica de um Estado pode alcançar a sua conduta 
mesmo quando estiver no território de outro Estado. 

                                                 
122 DOEHRING, 2008, p. 45. 
123 Na Idade Média, diz Bonavides, o conceito de povo foi desconhecido, já que naquela época a teoria do Estado 

partia da noção de território, com o poder assentado na propriedade. (BONAVIDES, op. cit., , p. 79). 
124 DOEHRING, 2008, p. 48. 
125 Ibid., p. 50. 
126 ARENDT, Hannah. Origens do totalitarismo. Trad. Roberto Raposo. São Paulo: Companhia das Letras, 2012. 

p. 384. 
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O conceito de povo envolve, é bem verdade, uma certa ideia de homogeneidade, de uma 
sociedade monística, que, no entanto, não corresponde à realidade. “A sociedade real, 
subjacente aos governos democráticos, é pluralista”127 e a essência do processo de poder 
consiste em estabelecer um equilíbrio entre as diferentes forças que atuam na sociedade.128 Por 
outro lado, nascida de uma concepção individualista, a doutrina democrática imaginava o 
Estado sem corpos intermediários, mas foi exatamente o oposto o que aconteceu.129 

A soberania popular é um bem jurídico fundamental, estando consignada no artigo 1º, I 
e parágrafo único, da Constituição de 1988. Nesse contexto, “não se pode negar que o exercício 
do poder republicano se realiza de forma livre e por meio de representantes escolhidos na forma 
do Código Eleitoral.”130 

Consoante ressalta Pereira, os partidos políticos “representam a participação social nas 
decisões do Estado”, recordando que Kelsen os considerou um elemento essencial ao poder na 
democracia representativa, “além de designador de representantes” e instrumento capaz de 
orientar a política de governo, numa democracia parlamentar131. 

No dizer de Pereira, esse ideal kelseniano, pressupõe a autonomia plena do partido 
político, cuja construção passa, necessariamente, “por uma realidade política determinada por 
um sistema que seja pluripartidarista e ideologicamente definido. Sem se falar no equilíbrio da 
tensão dialética entre a maioria e a minoria partidária.”132 

O problema fundamental da representação consiste em mensurar o grau de coincidência 
entre a opinião pública e sua expressão parlamentar, notadamente porque, de acordo com 
Duverger, nesse domínio a influência dos partidos é considerável, pois cada sistema partidário 
impõe limites à opinião pública, dando-lhe forma e, ao mesmo tempo deformando-a.133 

No Brasil, escreve Ribeiro, a obra colonial de Portugal foi um “povo-nação”134. 
Plasmado a partir de um “persistente esforço de elaboração de sua própria imagem e consciência 
como correspondentes a uma entidade étnico-cultural nova, é que surge, pouco a pouco, e ganha 

                                                 
127 BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia. 9. ed. Trad. Marco Aurélio Nogueira. São Paulo: Paz e Terra, 

2000. p. 36. 
128 LOEWENSTEIN, Karl. Teoría de la Constitución. Trad. Alfredo Gallego Anabitarte. Barcelona: Ariel, 1986. 

p. 27. 
129 BOBBIO, op. cit., p. 35. 
130 PEREIRA, Erick Wilson. Direito eleitoral: interpretação e aplicação das normas constitucionais-eleitorais. São 

Paulo: Saraiva, 2010. p. 154. 
131 Ibid., p. 138. 
132 Ibid., p. 139. 
133 DUVERGER, Maurice. Les partis politiques. Paris: Librairie Armand Colin, 1951. p. 409 et seq. 
134 RIBEIRO, Darcy. O povo brasileiro: a formação e o sentido do Brasil. 2. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 

1995. p. 68. 
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corpo a brasilianidade”, fixada somente após as “contribuições maciças de descendentes dos 
contingentes africanos, já totalmente desafricanizados pela mó aculturativa da escravidão.”135 

Aspecto importante sobre o povo diz respeito com o fenômeno da secularização136  
e da distinção entre clérigos e leigos. Atento a esse aspecto, Borges destaca que a própria 
etimologia permite distinguir secularização e laicidade, uma vez que, enquanto a secularização 
provém de saeculum, ou seja, “mundo, sobretudo em sentido negativo na  
sua relação com a salvação”, laicidade vem de laós (povo), de onde também se origina a palavra 
leigo, em oposição ao clérigo, “no quadro de hierarquização da Igreja e da tentação do controlo 
total das ideias e valores que deveriam reger o mundo”137. 

Sendo assim, é possível dizer, numa primeira aproximação do assunto que será tratado 
com maior profundidade mais adiante, que a secularização é um fenômeno mais amplo que tem 
a ver com a perda do papel de destaque que a religião institucionalizada desempenhava na 
produção e reprodução do elo social e também na atribuição de sentido138, enquanto a laicização 
envolve uma atitude positiva do Estado, cujo ponto central reside no ensino e no “domínio do 
espiritual e do simbólico”139. 

É a partir desse enfoque que Catroga descreve como a secularização e a sacralização são 
fenômenos que se desenvolvem em paralelo nas distintas áreas do globo. Dissertando sobre 
clérigos e leigos, ele diz que, com o tempo, a existência terrena passou a ser alvo de 
considerações negativas, sendo “qualificada como o lugar do pecado e do tempo lapso e 
diminuído – o século”140 para concluir que a distinção entre clérigo e leigos deu origem a várias 
dissidências que se voltaram contra o estatuto da superioridade em favor dos primeiros. 

No Brasil, por exemplo, as irmandades e ordens terceiras, manifestações do catolicismo 
popular que se organizavam em torno de um santo padroeiro e eram constituídas por leigos, 
desde o período colonial, não agradavam à Santa Sé, pois agiam com relativa independência 
dos mecanismos de controle institucional da Igreja, administrando um orçamento destinado às 

                                                 
135 Ibid., p. 128. 
136 Secularização pode simplesmente significar “subtrair uma coisa, um território ou uma instituição aos direitos 

tradicionais e aos poderes eclesiásticos, emancipando-os”. (BÖCKENFÖRDE, Ernst-Wolfgang. Le droit, 
l’état et la constitution démocratique. Trad. Olivier Jouanjan. París: Libraíre Générale de Droit et de 
Jurisprudence, 2000b. p. 102, tradução livre). 

137 BORGES, Anselmo. Prefácio. In: CATROGA, Fernando. Entre deuses e césares: secularização, laicidade e 
religião civil: uma perspectiva histórica. 2. ed. Coimbra: Almedina, 2010. p. 10. 

138 CATROGA, 2010, p. 62. 
139 BORGES, loc. cit. 
140 CATROGA, op. cit., p. 54-55. 
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festas e comemorações, “construindo igrejas, cemitérios e até mesmo mantendo clérigos ao seu 
soldo.”141 

2.2.2.2 O território 

Divergem os autores em reconhecer o território, que é o espaço delimitado pelas 
fronteiras, como elemento essencial do Estado ou como condição necessária exterior, a exemplo 
de Kelsen142, para quem é a delimitação espacial que permite a existência simultânea de várias 
ordens estatais. Há, ainda, aqueles que simplesmente rejeitam a ideia de considerar o território 
como elemento essencial do conceito de Estado.143 

Jellinek afirma que o território é o espaço geográfico em que o poder do Estado pode 
ser aplicado, sem a concorrência de nenhum outro e submetendo todas as pessoas que nele se 
encontram. Ele diz que somente nos tempos modernos é que a necessidade de um território para 
a existência do Estado foi determinante e observa que as doutrinas do Estado, do século XVI 
ao XIX, nem mesmo falavam em território como elemento essencial do Estado,  
realidade que mudou somente a partir de Klüber. O autor destaca, ainda, que a própria relação 
entre os cidadãos que vivem noutros países e seu Estado original pressupõe o território  
como expressão objetiva na esfera internacional, ressaltando que, mesmo existindo várias 
corporações (organizações civis, sociedades comerciais, partidos políticos, entre outras) num 
mesmo território, só pode haver um Estado.144 

Na verdade, a “demarcação de um território próprio a cada povo ocorreu de modo muito 
lento na evolução histórica”145. De início, a soberania pessoal é que era relevante. Somente 
depois a soberania territorial assumiu importância, permitindo que a ideia de Estado envolvesse 
não apenas a sua característica pessoal, mas também a corporificação territorial146. 

O Estado territorial e onipotente nasce com as lutas religiosas do século XVI. Antes 
disso, a civilização ocidental era considerada como uma comunidade única onde não se 
concebia a soberania no sentido moderno. O poder supremo era encarnado no Papa ou no 
Imperador, que lutaram entre si, até a Reforma protestante e o advento do Estado nacional, 

                                                 
141 FERREIRA, Cláudio Alvarez. Contextualização histórica. In: LAZARI, Rafael José Nadim de; BERNARDI, 

Renato; LEAL, Bruno Bianco (Orgs.). Liberdade religiosa no Estado democrático de direito: questões 
históricas, filosóficas, políticas e jurídicas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2014. p. 7. 

142 KELSEN, 1995, p. 207-210. 
143 DOEHRING, 2008, p. 52. 
144 JELLINEK, 2013, p. 496-499. 
145 MARRARA; FERRAZ, 2014, p. 50. 
146 CAENEGEM, 2009, p. 61. 
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surgido exatamente para reivindicar a soberania da ordem secular, frente às pretensões 
religiosas “para reduzir a Igreja a uma posição de subordinação, de onde tinha ascendido, 
penosamente, através dos anos.”147 

Aliás, é por essa razão que Lasky reconhece na Reforma um dos paradoxos mais 
significativos da história, pois mesmo sendo um movimento que começou com a exaltação da 
personalidade individual, acabou fortalecendo os poderes do Estado148. 

Embora a noção abstrata de Estado149 tenha sido perdida durante a Idade  
Média, com os reinos transformados em possessões familiares, após o desenvolvimento  
do Estado moderno e também a sua concepção como pessoa jurídica, a relação entre  
o território e o poder político modificou-se profundamente, na medida em que os  
“territórios dos príncipes tomam consciência da nova corrente de ideias, no momento preciso 
em que por detrás da pessoa do príncipe emerge a pessoa jurídica do Estado, do qual vai se 
tornando o primeiro representante”150. Desde então, as coisas públicas passaram ao domínio do 
Estado e o território foi reconhecido como a “base geográfica do poder”151. 

Várias são as teorias que procuraram determinar a natureza do território. A teoria do 
território-patrimônio implicava a ideia de que o território do Estado era parte do patrimônio do 
príncipe, sendo, depois, superada pela teoria do território-objeto, baseada na concepção de 
direito público do exercício do poder de império; e, posteriormente, pela teoria do território-
espaço. Mais recentemente, surgiu a teoria do território-competência, em que o território é 
“concebido como âmbito de competência para imposição de normas jurídicas”152. 

As aspirações dominiais do Estado soberano acabaram por produzir uma dicotomia pois 
se de um lado a ideia de soberania leva ao reconhecimento de uma autoridade irrefutável sobre 
todo o território, como fração do espaço; por outro, a aceitação de sua personalidade jurídica 
resulta numa relação de domínio especificamente sobre alguns bens. Essa situação complexa 
foi enfrentada pela doutrina com as figuras do “domínio eminente”153 e a distinção entre 
domínio público e privado da Administração. 
                                                 
147 LASKI, Harold J. La gramática de la política: el estado moderno. Trad. Teodoro Gonzalez García. Granada: 

Comares, 2002. p. 33, tradução livre. 
148 Ibid., p. 32-33. 
149 “O Estado é uma realidade construída, uma criação artificial e moderna quando comparada com a sociedade 

civil”. (SANTOS, 2013, p. 148). 
150 CRETELLA JÚNIOR, José. Dos bens públicos no direito brasileiro. São Paulo: Saraiva, 1969. p. 25. 
151 BONAVIDES, 2013a, p. 95. 
152 DOEHRING, 2008, p. 56. 
153 O chamado “domínio eminente” significa a “prerrogativa geral de ascendência do poder público sobre todas as 

coisas, mormente imóveis, existentes dentro dos lindes do seu território” e deve ser compreendido, hoje em dia, 
como a submissão do exercício do domínio, por todos os detentores de bens dentro do território do Estado, à 
função social da propriedade, não afastando, por óbvio, a relação jurídica de propriedade do sujeito. 
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Merece destaque o reconhecimento de que é no exercício do poder de império do Estado 
sobre seu território que surge a ideia da “religião ditando as regras, como nos países islâmicos, 
formando um verdadeiro Estado Confessional, o que acaba por afugentar as pessoas que não 
seguem a ordem emanada por Alá”, convivendo, lado a lado, com países em que não há uma 
religião oficial e com outros em que, mesmo declaradamente laicos, determinadas crenças são 
expressas para dar “primazia às suas leis”154. 

Os limites territoriais do Estado são fixados principalmente por meio de acordo expresso 
entre os países (acordos de fronteira), ou pelo costume, com base, na maioria das vezes, em 
acidentes geográficos, rios e lagos. 

Com relação ao mar155, além da fixação do espaço de três milhas náuticas156 (águas 
territoriais ou águas costeiras), havia a zona de anexação, de quinze milhas náuticas, onde 
cessavam as prerrogativas de controle dos respectivos Estados. Mas os Estados foram 
ampliando suas águas territoriais, com a exploração da plataforma continental, tornando-se 
regra consuetudinária, conforme Doehring, a possibilidade do Estado explorar o leito marinho, 
mesmo situado além das águas territoriais157. 

Sob forte pressão dos Estados Unidos, no entanto, em 1958 foi celebrada a Convenção 
sobre o Alto Mar, dispondo, quanto ao mar territorial, que a soberania do Estado alcançaria a 
zona de mar adjacente às suas costas, limitada em 12 milhas. Apesar disso, o Brasil, a exemplo 
de outros países, adotava o limite de duzentas milhas de mar territorial, declarando, ainda, 
integrado ao território brasileiro a plataforma submarina158, ressalvado o direito de passagem 
inocente para os navios de todas as nacionalidades159. 

Por meio da Convenção das Nações Unidas sobre Direito Marítimo, de 10 de dezembro 
de 1982, foi admitida a pretensão estatal de estender seu domínio até doze milhas náuticas, bem 
como o exercício econômico dentro da zona de 200 milhas náuticas, de maneira que dentro 
“desse espaço não se pode impedir o trânsito de embarcações, mas a pesca, a exploração do 
leito marinho, pesquisa e quaisquer outras ações estão unicamente sujeitas a competência do 

                                                 
(MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Bens públicos: função social e exploração econômica: o regime 
jurídico das utilidades públicas. Belo Horizonte: Fórum, 2009. p. 78-82). 

154 SCALQUETTE, 2013, p. 153, nota 115. 
155 CRETELLA JÚNIOR, 1969, p. 144. 
156 DALLARI, 2013, p. 97. 
157 DOEHRING, 2008, p. 61. 
158 BONAVIDES, 2013a, p. 97-101. 
159 Ibid., p. 97. 
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Estado fronteiriço”160. Segundo o que ficou definido então, acaso a plataforma continental se 
estenda além dessas duzentas milhas náuticas também estará sujeita à soberania161 do Estado. 

O domínio do Estado abrange, ainda, todo tipo de água corrente (domínio público 
fluvial) ou estática (domínio público lacustre), as ilhas (domínio público insular), os portos 
(portuário), etc.162 No que se refere ao espaço aéreo163, ainda não foi possível alcançar  
um consenso entre os países, embora a Organização das Nações Unidas (ONU) venha 
promovendo entendimentos sobre o assunto164. 

O ingresso do estrangeiro no território do Estado o submete, salvo hipóteses 
excepcionais, à respectiva autoridade estatal. Já o “exercício de soberania em território alheio 
é ilegal, e a interferência na soberania territorial de outro Estado implica frequentemente em 
uma intervenção proibida”165, hábil a permitir o exercício da autodefesa, que é um inherent 
right. 

Pode-se dizer, então, que o Estado submete qualquer um que esteja nos limites do 
território ao seu ordenamento jurídico, ressalvadas, entretanto, as hipóteses de imunidade dos 
agentes diplomáticos em relação às leis ordinárias do país e de extraterritorialidade. 

Não se pode deixar de notar, porém, que “cartografar o espaço físico ou o espaço social 
é sempre uma operação de simplificação significativa”166 e isso fica ainda mais evidente quando 
se leva em conta que vivemos numa era em que espaços móveis são exigidos, com novas 
situações que já não se adaptam às velhas fronteiras, pois os atores sociais transitam, sem 
maiores dificuldades, por espaços internacionais, regionais e nacionais, conferindo-lhes outros 
sentidos. 

Nesse novo cenário mundial, sérias mudanças ocorreram na relação entre o espaço, que 
assumiu uma feição dinâmica, e a sociedade, que não é mais um sistema fechado. As ações 
violentas e ameaças do terrorismo, por exemplo, já não procedem dos Estados territorialmente 
definidos, desafiando o pensamento militarista tradicional e o Estado já não “obtém a sua 
legitimação da prestação da segurança que Hobbes enunciava, pois esta transborda da sua 
competência territorial”167. 
                                                 
160 DOEHRING, op. cit., p. 62. 
161 DALLARI, op. cit., p. 100. 
162 BONAVIDES, op. cit., p. 95. 
163 Kelsen sustenta que o território do Estado é um espaço em três dimensões, estendendo-se não somente em 

largura e comprimento, mas também em altura e profundidade. (KELSEN, 1995, p. 215). 
164 Não deixa de ser interessante notar que, em 1966, a ONU aprovou o Tratado do Espaço Exterior, negando a 

qualquer Estado “a possibilidade de se apossar, no todo ou em parte, do espaço ultraterrestre, inclusive da Lua 
ou de qualquer outro satélite ou planeta”. (DALLARI, op. cit., p. 99). 

165 DOEHRING, 2008, p. 53. 
166 INNERARITY, Daniel. A sociedade invisível. Trad. Manuel Ruas. Lisboa: Teorema, 2009. p. 77. 
167 Ibid., p. 107. 
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Por isso, embora se continue afirmando, em tom solene, o princípio da territorialidade, 
o certo é que ele vem sendo marcado por uma grande incerteza, pois a cena mundial adota um 
conjunto de estratégias políticas, econômicas e sociais que são, muitas vezes, incompatíveis 
com os estreitos limites fixados por ele.168 

2.2.2.3 O poder político (Governo e os fins) 

O conceito de Estado pressupõe, indiscutivelmente, a ideia de uma autoridade, uma 
organização com divisão de competências correspondente, mas não se pode, segundo o direito 
internacional, impor a um Estado uma determinada forma ou sistema de governo, ainda que 
seja possível afirmar que há uma certa pressão, exercida não apenas pelos organismos 
internacionais, mas também pela doutrina contemporânea, no sentido de que seja adotado o 
modelo do Estado democrático de direito. 

Por outro lado, um certo grau de independência jurídica é exigido para que se possa 
reconhecer um Estado, diferenciando-o, por exemplo, de um território colonial. A soberania é 
o mais alto poder do Estado. Internamente, é o “imperium que o Estado tem sobre o território e 
a população, bem como a superioridade do poder político frente aos demais poderes sociais, 
que lhe ficam sujeitos, de forma mediata ou imediata”169. Externamente, é a manifestação de 
sua independência perante os outros Estados. 

O governo é o órgão do poder170, a instituição que deve encarná-lo para dirigir a 
coletividade171, na busca por alcançar os fins democraticamente escolhidos. 

O Estado antigo, também chamado oriental ou teocrático, caracterizou-se pela 
concentração do poder e pela religiosidade. Na Grécia, embora as leis fossem elaboradas pelos 
homens, o eram segundo suas crenças religiosas e as assembleias somente começavam a 
deliberar após uma cerimônia religiosa. O próprio ato da fundação de Roma foi caracterizado 
como religioso e seguiu a indicação dos deuses, não sendo desnecessário rememorar que o 
Estado romano teve origem na ampliação da família e da religião doméstica. 

Em Roma, não havia mesmo “um único ato da vida em que não se fizesse intervir os 
deuses”172. Eram consideradas nulas, por exemplo, as decisões tomadas fora do templo, local 

                                                 
168 Ibid., p. 111-112. 
169 BONAVIDES, 2013a, p. 119. 
170 PEREIRA, 2010, p. 133-134. 
171 TELLES JÚNIOR, Goffredo. O povo e o poder: todo poder emana do povo e em seu nome será exercido.  

2. ed. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2006. p. 13. 
172 COULANGES, 1998, p. 175. 
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destinado às reuniões do Senado. Ali, como em Atenas, a justiça somente funcionava em datas 
previamente indicadas como favoráveis pela religião e até os atos de guerra eram envoltos em 
práticas religiosas e rituais sagrados. 

Com a República romana, a religião “cedeu lugar para um novo princípio de governo 
que não mais dava primazia ao domínio da classe sacerdotal ou de pessoas guiadas por  
uma divindade, mas sim à vontade do povo”173, transferindo-se o poder do rei para os cônsules 
e para o Senado. De todo modo, no principado de Augusto, a religião é usada para chancelar o 
poder, garantindo a obediência ao chefe de Estado. Por isso, afirma Scalquette que “Otávio, ao 
receber a autoridade do Senado e se autodenominar Divino, confere ao período do Principado 
Romano um verdadeiro Estado Religioso, pois se associa ao ato místico da fundação de Roma 
e diviniza a figura do Príncipe.”174 

No período do Baixo Império ou Dominato, que vai de 284 a 565 d.C., o poder, que era 
antes dividido com o Senado, concentrou-se nas mãos do imperador, chamado de dominus et 
deus (senhor e deus), transformando-se “no único órgão revelador das leis e do Estado Romano, 
prevalecendo-se da vontade divina, o que acabou por se transformar numa verdadeira 
monarquia absoluta.”175 

Depois do Édito de Tessalônia, em 28 de fevereiro de 394, o cristianismo, antes 
perseguido, consolidou-se como a religião oficial do Estado romano, fortalecendo o 
absolutismo imperial. Naquela época, o regime que prevaleceu foi o cesaropapismo, no qual o 
chefe de Estado assume a “competência de regular a doutrina, a disciplina e a organização” da 
Igreja, exercendo poderes “tradicionalmente reservados à suprema autoridade religiosa.”176 

Com a queda de Roma, os papas passaram a dispor de uma grande força e 
independência, e, a partir das ideias de Gelásio I (492-496) que, em epístola dirigida ao 
Imperador do Oriente Anastasio I, fez a distinção entre as ordens espiritual e temporal177, 
pretenderam, não sem uma boa dose de contorcionismo, exercer a superioridade sobre todos os 
domínios da vida. 

As pretensões papais à liderança universal, baseada na teoria dos dois gládios178, caiu 
por terra no século XIV. Os conflitos entre Papa e o Imperador, com a humilhação de Henrique 
                                                 
173 SCALQUETTE, 2013, p. 34. 
174 Ibid., p. 38. 
175 SCALQUETTE, 2013, p. 40. 
176 FERRARI, Silvio. Cesaropapismo. In: BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. 

Dicionário de política. Trad. Carmen C. Varriale, Gaetano Lo Mônaco, João Ferreira, Luís Guerreiro Pinto 
Cacais e Renzo Dini. 11. ed. Brasília: Editora UnB, 1998. v. 1. p. 162. 

177 SCALQUETTE, op. cit., p. 46. 
178 “O homem tem necessidade de um duplo poder diretivo, em vista do seu duplo fim: o Soberano Pontífice, que, 

à luz da revelação, conduz o gênero humano à vida eterna, e o Imperador, que, à luz das doutrinas filosóficas, 
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IV e a vingança do poder temporal, pelas mãos de Felipe IV, o Belo, da França, aprisionando o 
Papa Bonifácio VIII, no episódio que ficou conhecido como o “Cativerio Babilônico”, 
provocou a Grande Cisma do Ocidente e o restabelecimento da ideia de que o rei seria a 
representação de Deus na Terra. 

Naquele período, a monarquia sofre uma profunda transformação, apoiando-se em 
ideais seculares e afastando-se da religião, com a centralização do poder na pessoa do rei e a 
profissionalização dos administradores vinculados diretamente à coroa (representantes do 
governo central). A administração pública também passou por mudanças consideráveis com a 
ascensão de funcionários nomeados pelo poder central. Os velhos conselhos feudais foram 
substituídos por esses corpos de funcionários profissionais que eram nomeados para zelar pelas 
tarefas financeiras, judiciais e legislativas da monarquia.179 

É nesse contexto que as igrejas nacionais, “com o seu opulento e influente clero regular 
e secular, foram igualmente compelidas a aceitar o jugo dos autocratas”180. Foi, portanto, entre 
os séculos XII e XV (segunda Idade Média) que muitas das estruturas políticas da Europa 
moderna surgiram, adotando-se o modelo em que se pode reconhecer o Estado-Nação, que 
recebeu o estímulo da burguesia, interessada na “abolição das barreias econômicas internas e 
na criação de um mercado comum nacional.”181 

As ambições políticas da burguesia encontravam, diz Caenegem, expressão  
em duas palavras-chave: constitucionalismo e parlamentarismo, que representavam a  
rejeição ao poder absoluto e arbitrário, mas sem abrir espaço para a democracia direta  
e popular182. 

Tudo isso ocorreu de diversas maneiras, segundo circunstâncias bastante específicas dos 
vários países. Alguns reinos independentes organizaram-se internamente e, depois, fundiram-
se num Estado-Nação (Espanha e a Alemanha), enquanto outros, já desde o  
início, se formaram num ambiente de forte referência nacional (Inglaterra, Hungria, 
Dinamarca). 

Apesar das diferenças existentes entre os vários países, no entanto, o confronto entre 
doutrinas teocráticas e democráticas é que permite compreender melhor a relação entre a Igreja 
e o Estado, como será demonstrado no próximo tópico. 

                                                 
conduz o gênero humano à felicidade temporal.” (ALIGHIERI, Dante. Da monarquia/Vida nova. Trad. Jean 
Melville. São Paulo: Martin Claret, 2003. p. 82). 

179 Sobre o assunto: CAENEGEM, 2009, p. 101; e MONCADA, 1995, p. 166. 
180 CAENEGEM, 2009, p. 121. 
181 Ibid., p. 235. 
182 Ibid., p. 236. 
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2.2.3 Doutrinas teocráticas e democráticas do Estado 

Com o advento do Cristianismo que, de início, manteve-se distante e indiferente ao 
Estado, a doutrina teocrática evoluiu de maneira bem distinta, em especial segundo as ideias de 
Santo Agostinho, que opõe à civitas Dei a civitas terrena, esta última resultante da natureza 
decaída do homem. O Estado, a partir daí, não é mais visto como uma obra de Deus, que apenas 
o tolera. Sua justificativa está unicamente nos serviços prestados à Igreja. Essa ideia, lembra 
Jellinek, atravessou toda a doutrina da Igreja na Idade Média, servindo ainda hoje como 
fundamento da teoria católica do Estado. Foi, além disso, recepcionada pela Reforma alemã183. 

Uma outra teoria religiosa buscou justificar o Estado, afirmando que ele, embora 
originado do pecado, busca nos proteger de suas consequências nefastas184. 

De qualquer modo, as doutrinas teocráticas procuram legitimar a explicar o poder 
político a partir da intuição de uma potência supraterrena, pressupondo a intervenção de forças 
sobrenaturais. Dividem-se, segundo Duguit185, que adota a classificação de M. de Vareilles-
Sommières, em doutrinas do direito divino sobrenatural (o poder divino não apenas cria o poder 
político, mas também designa aqueles que devem exercê-lo186) e providencial (pela direção 
providencial dos acontecimentos e das vontades humanas é que há a interação divina, que age, 
portanto, indiretamente). 

Defendendo a natureza divina dos governantes, que eram confundidos com os deuses, 
como se deu no Egito, com os imperadores romanos e, até meados do século XX, com os 
imperadores japoneses, que são a mais alta autoridade da religião xintoísta, descendentes diretos 
da deusa Amaterasu, a doutrina do direito divino sobrenatural era a base para a fórmula “O rei 
da França não tem seu reino senão de Deus e de sua espada”, que foi oposta pelo rei e seus 
legistas contra as pretensões papais187, adotando a cerimonia de sagração, que era considerada, 
por alguns teólogos, como o oitavo sacramento e sinal exterior da transferência, pela divindade, 

                                                 
183 JELLINEK, 2013, p. 263. 
184 Jellinek nos fala da teoria das duas espadas, que, de acordo com a interpretação dada a uma passagem do 

Evangelho de Lucas, Deus teria entregue para a proteção da cristandade. Ambas teriam sido oferecidas ao Papa 
que, segundo a concepção clerical, conservou apenas a espiritual, entregando a outra ao Imperador. 
(JELLINEK, 2013, p. 265). Os partidários do Imperador, no entanto, diziam que a segunda lhe fora entregue 
diretamente por Deus. 

185 DUGUIT, León. Manual de derecho constitucional. Trad. José G. Acuña. Granada: Comares, 2005, p. 14. 
186 De acordo com Alighieri: “Se assim é, somente Deus escolhe e investe, pois somente Deus não tem um superior. 

Daí, deve-se concluir que aqueles que são hoje chamados eleitores, ou aqueles que receberam essa apelação no 
passado, não têm direito algum a esse título [...]”, pois lhe parece evidente que “a autoridade temporal do 
monarca desce sobre ele da fonte universal da autoridade, sem nenhum intermediário.” (ALIGHIERI, 2003, p. 
83). 

187 DUGUIT, op. cit., p. 14-15, tradução livre. 
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do poder de mando à pessoa real188. Segundo as palavras de Corvisier, dissertando sobre os reis 
franceses, 

Na consciência coletiva, os reis sagrados, ungidos pelo Senhor, dotados de poder  
de curar as escrófulas, não são completamente leigos. A sagração é o casamento  
que contratam com a França, “esposa mística e a mais privilegiada”, escreve  
Le Bret. Aliás, Luís XIV fez a distinção entre sua pessoa e o Estado. Teria dito:  
“O Estado sou eu”, mas declarou em seu leito de morte: “Eu me vou, mas o  
Estado permanecerá sempre”. Admite-se que o rei não tem a propriedade, mas a  
soberania do Estado. Enfim, os contemporâneos consideravam como o “mistério  
da monarquia” o fato de Deus conceder ao rei a graça especial de pôr a  
 
vontade real com conformidade com o bem público. Serão precisos todo o  
século XVIII, abusos e o despertar de ideias de controle da monarquia para que os 
franceses mudem de opinião.189 

Ainda que a França estivesse atravessando uma séria crise financeira, Luís XVI, apesar 
da oposição de Turgot, controlador-geral das Finanças, insistiu na realização da cerimônia de 
sagração, pois não apenas fazia parte da tradição monárquica, mas era um rito que “constituía, 
principalmente para um monarca muito cristão e de direito divino como ele, o fundamento 
espiritual de sua autoridade”190. 

Martins apoia-se em Frazer para dizer que os reis eram os “mágicos das sociedades 
bárbaras primitivas, aos quais o clã atribuía uma influência considerável sobre o curso da 
natureza”191. Mais tarde, o poder foi se dividindo em duas categorias, temporal e espiritual, 
cada um deles exercido por pessoas ou grupos distintos, sem que o poder religioso tenha se 
resignado ao campo espiritual, querendo também o poder temporal, enquanto no próprio campo 
político conservaram-se reminiscências do tempo em que o rei acumulava as funções de 
sacerdote ou mágico, como se dava com o poder de curar a escrófula pelos monarcas 
franceses192. 

Reatando com a antiga tradição do milagre real, que não fora observada por seu 
antecessor, Luís XVI: 

[...] dirigiu-se ao parque da cidade, onde o esperavam dois mil e quatrocentos 
escrofulosos, os quais ele tocou com as próprias mãos, apesar do cheiro infecto que 

                                                 
188 Kelsen sustenta que só os ideólogos da monarquia absoluta é que, a exemplo de Jean Bodin, afirmavam a 

origem divina do poder do Chefe de Estado. (KELSEN, Hans. Religión secular: una polémica contra la 
malinterpretación de la filosofía social, la ciencia y la política moderna como “nuevas religiones”. Trad. Manuel 
Abella. Madrid: Trotta, 2005. p. 56). 

189 CORVISIER, Jacques. História moderna. 3. ed. São Paulo: Difel, 1983. p. 278. 
190 VINCENT, Bernard. Luís XVI. Trad. Julia da Rosa Simões. Porto Alegre: L&PM, 2007. p. 86. 
191 MARTINS, Luís. O patriarcalismo e o bacharel. 2. ed. São Paulo: Alameda, 2008. p. 76. 
192 Ibid., p. 77. 



47 

se desprendia de suas escrófulas, pronunciando diante de cada um a sentença ritual: 
O rei te toca, que Deus te cure.193 

Para os adeptos da doutrina do direito divino sobrenatural, portanto, os governantes são 
investidos por Deus, de modo que não apenas se entende: 

[...] o poder como instituído por Deus para conservação da sociedade, senão que faz 
da escolha deste ou daquele governante, neste ou naquele país, um ato de vontade 
divina. Designadas, por Deus, para os exercícios da autoridade, as dinastias revestem 
caráter divino.194 

Note-se que a cultura política que envolvia a realeza não tinha apenas uma natureza 
racional, mas principalmente simbólica. No Brasil, após o chamado “Golpe da Maioridade”, 
patrocinado pelos liberais, o pálido cerimonial dos Braganças foi aprimorado e a sagração do 
novo monarca abusou de símbolos e alegorias, começando “pela própria palavra Templo, nome 
dado à parte central do edifício em que se instalaria D. Pedro II depois de coroado, cujo sentido 
nos remete a culto religioso, exposição divina e respeito.”195 

A tentativa de legitimar o regime através da referência ao divino está longe de ser uma 
mera reminiscência histórica. Não é raro que o governante, das mais variadas tendências 
políticas, se apresente como “salvador da pátria” ou como “o escolhido”. Na Espanha, apenas 
como exemplo, cabe notar que Franco era o “Caudilho de Espanha pela graça de Deus.”196 

A doutrina da investidura providencial, por outro lado, admite a origem divina do 
poder197, mas com uma intervenção da divindade, em matéria política, cada vez menor, a 
exemplo do que é defendido por Santo Tomás de Aquino. Neste caso, o sujeito do poder é 
determinado pelos sucessos e pelas vontades, ainda que supostamente guiados pela divina 
providência. Permite-se, assim, que a ideia da origem divina do poder seja conciliada com os 
postulados democráticos modernos, ainda que um poder sobrenatural tenha sempre uma certa 
facilidade para lançar mão de sua natureza e praticar abusos contra a vontade popular. 

                                                 
193 VINCENT, op. cit., p. 87. 
194 BONAVIDES, 2013a, p. 139. 
195 SCHWARCZ, Lilia Moritz. As barbas do imperador: D. Pedro II, um monarca dos trópicos. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1998. p. 75. 
196 RUIZ, Ramón Ruiz. La religión al servicio del poder: algunos argumentos doctrinales a lo largo de la historia 

In: SÁNCHEZ, Miguel Revenga; RUIZ-RICO, Gerardo; RUIZ, Juan José Ruiz (Orgs.). Los símbolos 
religiosos en el espacio público. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2011. p. 361. 

197 “O reino de Deus é o princípio do governo dos Estados.” (RICHELIEU, Armand Du Plessis, Duque de. 
Testamento político. Trad. David Carneiro. Bauru: EDIPRO, 1995. p. 197). 
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O caráter simbólico da dominação é que serve como traço distintivo das teorias 
teocráticas e persiste mesmo com as primeiras monarquias constitucionais198. Superada a época 
em que o poder absoluto estava nas mãos de um só homem, com o constitucionalismo adotou-
se a ideia de que o poder político provinha de Deus, mas tinha por intermediário o povo, que o 
concedia ao rei199. 

No fundo, essas doutrinas que pretendem justificar o Estado na vontade de Deus  
não sobrevivem a uma apreciação científica, sendo alvo da fina ironia de Rousseau200.  
Duguit igualmente as considera extracientíficas, mesmo reconhecendo sua influência na 
história e no pensamento humano201. 

Escrevendo sobre as ideias teológicas do Estado, Bourdieu considera perigosa a ficção 
através da qual o Estado assume a posição de sujeito de ações, de proposições, pois as considera, 
nada mais nada menos que argumentos teológicos. Apesar disso, reconhece que o Estado é uma 
“entidade teológica”, porque existe pela crença, mas diz que, para escapar à teologia e aos 
nossos bloqueios e estruturas mentais, é possível substitui-lo pela ideia de atos do Estado (atos 
políticos com pretensões a terem efeitos no mundo social).202 

As doutrinas democráticas, que não se confundem com doutrinas liberais e não levam, 
necessariamente, à adoção da forma republicana de governo, são aquelas para as quais “a 
origem do poder político se encontra na vontade coletiva da sociedade submetida a este mesmo 
poder, e que ensinam que o poder político é legítimo porque - e somente por isso - foi instituído 
pela coletividade regida por ele”203. 

Como componente indispensável da legitimidade moderna, a aprovação à ideia de 
democracia é quase um dogma, adotado por governos das mais diversas correntes ideológicas, 
isso apesar do seu reconhecido fracasso como “mecanismo de aferição e de representação do 
desejo da cidadania”204, principalmente nos chamados países periféricos. 
                                                 
198 Kelsen destaca que a Constituição da monarquia constitucional tem um “acentuado caráter dualístico”, pois 

divide o poder entre governo e parlamento, com uma certa preponderância do primeiro, já de antemão. O autor 
também reconhece que a teoria constitucional do século XIX procurou compensar a perda de poder 
experimentado na passagem da monarquia absoluta para a constitucional, defendendo a ideia de que o natural 
guardião da Constituição seria o monarca. (KELSEN, Hans. Jurisdição constitucional. Trad. Alexandre Krug. 
São Paulo: Martins Fontes, 2003. p. 214 et seq.). 

199 KAMEN, Henry Arthur Francis. Filipe da Espanha. Trad. Vera Mello Joscelyne. Rio de Janeiro: Record, 
2003. p. 455. 

200 ROUSSEAU, 2000, p. 26. 
201 DUGUIT, 2005, p. 14-15. 
202 Os atos do Estado, diz, são “ações feitas por agentes dotados de uma autoridade simbólica, e seguidos de 

efeitos.” (BOURDIEU, Pierre. Sobre o Estado: cursos no Collège de France (1989-1992). Trad. Rosa Freire 
de Aguiar. São Paulo: Companhia das Letras, 2014. p. 40). 

203 DUGUIT, op. cit., p. 15-16. 
204 SHAPIRO, Ian. Os fundamentos morais da política. Trad. Fernando Santos. São Paulo: Martins Fontes, 2006. 

p. 247. 
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O risco das doutrinas democráticas foi exposto por Hobbes e Rousseau, conduzindo  
à omnipotência do poder político e à subordinação completa e ilimitada do indivíduo.  
Não é outra a preocupação de Duguit, quando adverte que se há um governo contra cuja 
arbitrariedade convém adotar sérias precauções e garantias, esse governo é o governo 
popular205, pois tem uma natural tendência a tornar-se onipotente. Ele também destaca que a 
soberania da coletividade implica a ideia de que essa coletividade possua uma personalidade e 
uma vontade distinta das pessoas e da vontade dos indivíduos que a compõem, o que é, na 
verdade, indemonstrável, criticando a ideia do contrato social, que entraria num círculo vicioso, 
pois só se poderia falar em contrato no momento em que o homem já estivesse vivendo em 
sociedade. 

Duguit continua perguntando por qual motivo a vontade da maioria deve prevalecer 
sobre a vontade individual, senão com base numa motivação metafísica ou religiosa, como 
ocorre com a afirmação do direito divino dos reis, afirmando, além disso, não ser possível 
demonstrar que uma maioria possua legitimamente para poder impor sua vontade, ainda que 
essa maioria constitua a unanimidade menos um, pois “o poder de mando reconhecido a uma 
maioria pode ser uma necessidade de fato; mas não por isso pode considerar-se como um poder 
legítimo.”206 Disso conclui que o sufrágio universal não resulta do princípio da soberania e que 
“frente ao despotismo das assembleias populares, convém adotar garantias muitos mais 
enérgicas, todavia, quem sabe, que aquelas estabelecidas contra o despotismo dos reis.”207 

O que importa notar, de todo modo, é que, mesmo apontada como um “modelo 
obsoleto”208, a técnica democrática permite solucionar diversos problemas de ordem prática, 
saindo-se melhor quando comparada com as outras tradições intelectuais e oferecendo 
“recursos abundantes para administrar as possíveis tensões entre os compromissos iluministas 
da busca da verdade por meio da ciência e da centralidade dos direitos individuais”209. Como 
Shapiro sublinha, é uma questão empírica saber se a democracia majoritária enfraquece  
ou não os direitos individuais, mas uma análise histórica demonstra que, no século e meio  
que se seguiu às preocupações apocalípticas de Tocqueville, sobre a “tirania da maioria”,  
as “liberdades públicas acabaram sendo consideravelmente mais respeitadas nas democracias 
que nos lugares em que não estava presente.”210 
                                                 
205 “Contra o despotismo dos reis se erigiu a barreira dos parlamentos, contra o despotismo dos parlamentos, é 

cada vez mais necessário afirmar o direito intangível do indivíduo”. (DUGUIT, op. cit., p. 16). 
206 DUGUIT, 2005, p. 18. 
207 Ibid., p. 20. 
208 HABERMAS, Jürgen. Mundo de la vida, política y religión. Trad. Jorge Seca. Madrid: Trotta, 2015. p. 206. 
209 SHAPIRO, 2006, p. 298-299. 
210 Ibid., p. 282. 
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Apesar das críticas endereçadas ao princípio democrático, muitos, a exemplo de Santos, 
reconhecem que a democracia representativa é, “até agora, o máximo de consciência política 
possível do capitalismo”, sugerindo uma melhor articulação com a democracia participativa, 
num contexto em que o campo político seja “radicalmente redefinido e ampliado”, em “todos 
os espaços estruturais da interação social.”211 

Do princípio democrático decorre que a titularidade do poder soberano pertence ao povo 
(art. 1º, parágrafo único, CF/88) e é com base nesse mesmo princípio que deve ser 
compreendido todo o edifício político do Estado brasileiro, cuja legitimidade não pode ser 
referida a ninguém mais senão ao titular do poder soberano. Por isso é que, noutra passagem, 
foi destacado o relevante papel desempenhado pelo povo como elemento essencial do Estado. 

2.2.4 O Estado de Direito 

O Estado de direito surge no momento em que o próprio Estado se submete às leis que 
ele criou. Voltado, inicialmente, contra o assim chamado Estado polícia, é produto do 
pensamento racionalista e atravessou diversas fases durante sua evolução histórica: Estado 
liberal, Estado social, Estado democrático e constitucional. 

Assenhorando-se do poder político, a burguesia, que àquela altura já detinha o poder 
econômico, passou a adotar a concepção do Estado de direito, fazendo-o instrumento de sua 
ideologia liberal. Esgotadas as possibilidades desse modelo, no entanto, sobreveio o Estado 
social de direito, procurando superar o individualismo e incorporar as afirmações dos direitos 
sociais, equilibrando igualdade e liberdade, proposta que, sendo frustrada, foi retomada pelo 
Estado democrático de direito, que o sucedeu, buscando superar suas limitações. 

A ideia de Estado de direito não passa de uma teoria contingente, pois ligada a  
um contexto sociopolítico bastante específico. A partir dos anos 80 do século passado, no  
entanto, foi apropriada pelo discurso político, não apenas nos países em que tradicionalmente 
fora concebido (França, Alemanha), mas chegando às nações do hemisfério Sul e Leste. 
Transcende, portanto, às realidades particulares, assumindo uma aura mística e universal, 
transformada num verdadeiro dogma a que todos os Estados devem se conformar. 

Assim, embora seja um conceito inerente à concepção liberal do Estado, segundo o qual 
também os governantes estariam sujeitos ao regramento do Direito, converte-se, no século XX, 

                                                 
211 SANTOS, 2013, p. 270 e 277. 
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num standard internacional212, como um dos componentes essenciais do Estado. É, além disso, 
no plano interno, um poderoso vetor de legitimação do próprio exercício do poder, como afirma 
Chevalier.213 

O Estado de direito surge, portanto, com a formação do Estado moderno, no momento 
em que o soberano passa a se sujeitar à lei, desenvolvendo-se com o liberalismo, os progressos 
dos ideais democráticos e o constitucionalismo. Não é um conceito unívoco, mas fruto de uma 
longa construção histórica, “caracterizada por uma evolução dinâmica permanente.”214 

Foram várias as concepções do Estado de direito, sendo visto como o Estado que  
age por meio do direito (concepção formal), como o Estado que está submetido ao direito 
(concepção material) ou ainda como o Estado cujo direito apresenta certas características 
específicas (concepção substancial). 

Limitada a atuação dos órgãos do Estado pelo respeito às normas supremas, o conceito 
leva ao reconhecimento de hierarquia das normas, sujeitando a administração ao controle 
jurisdicional e, além disso, subordinando a atuação ordinária do Parlamento à Constituição, sob 
controle de um juiz ou tribunal especial. Nesse particular aspecto, Chevallier destaca a diferença 
entre o Estado de direito como concebido na Europa Continental e a Rule of law britânica215, 
que, inteiramente preocupada com a proteção dos direitos e liberdades individuais, reforça o 
poder e a autoridade da lei, com a clara prevalência do Parlamento.216 

Sob esse primeiro enfoque, o Estado de direito é concebido essencialmente de  
maneira formal, independentemente de todo caráter “substancial” ou “procedimental”217.  
Esse formalismo, no entanto, esbarra na ideia de que o Estado também é regido pelo direito, 

                                                 
212 Reconhecido como “sinal de legitimidade de todo sistema jurídico”. (MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, 

Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 4. ed., rev. e atual. São 
Paulo: Saraiva, 2009. p. 65). 

213 CHEVALLIER, Jacques. O Estado de Direito. Trad. Antonio Araldo Ferraz dal Pozzo e Augusto Neves dal 
Pozzo. Belo Horizonte: Fórum, 2013. Prefácio. 

214 Ibid., p. 11. 
215 Verdú defende a procedência germânica e feudal do Rule of law, baseado na relação entre o rei e os súditos, 

sendo incorporado ao common law, após os conflitos entre a coroa e os tribunais, nos séculos XVI e XVII, 
desenvolvendo-se com a ideia de submissão do rei, e, depois do próprio Parlamento, cuja soberania, em relação 
ao monarca, restou historicamente reconhecida por meio de vários documentos constitucionais: Petition of 
Rights (1628), Habeas Corpus Act (1679), Bill of Rights (1689), Act of Settlement (1701). Verdú adverte que 
não se deve interpretar as instituições britânicas com o “espírito geométrico continental”, e que, conforme 
destacado por Dicey, na obra Introduction to the study of the law of the Constitution, publicada em 1885, ali 
assumiu três significados diversos: a) a supremacia absoluta ou predominância da lei ordinária; b) igualdade 
ante a lei; c) Constituição como resultado da lei ordinária do país. Esse modo de ver, porém, estaria, de acordo 
com ele, anacrônico, em face das transformações sociais. (cf. VERDÚ, Pablo Lucas. A luta pelo Estado de 
Direito. Trad. Agassiz Almeida Filho. Rio de Janeiro: Forense, 2007. p. 15-28). 

216 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição. 7. ed. Coimbra: 
Almedina, 2008. p. 93 et seq. 

217 CHEVALLIER, 2013, p. 15. 
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que dá margem às doutrinas da autolimitação, dominantes no pensamento alemão; e da 
heterolimitação, prevalente na França.218 

Na Alemanha, a teoria do Rechtsstaat219 permitiu que surgissem, por exemplo, duas 
correntes distintas, a primeira delas defendendo, numa perspectiva liberal, a ideia de uma 
limitação da força estatal. Essa teoria dominou a doutrina alemã, durante a primeira metade do 
século XIX. Uma segunda corrente, no entanto, adotou o conceito como instrumento de 
racionalização da força estatal e, embora não excluísse, inicialmente, as preocupações éticas, 
abriu espaço para que a concepção formal do Estado de direito se impusesse, a partir da segunda 
metade do século XIX. 

O Rechtsstaat foi sendo reduzido, então, ao “Estado do direito administrativo bem 
ordenado”, como dizia Otto Mayer, citado por Chevallier220. Com a evolução desse 
pensamento, chegou-se à ideia de que o Estado teria o “privilégio de fixar para si mesmo as 
regras que enquadram o exercício de seus poderes e, eventualmente, de modificá-las”221, 
estando sujeito a regras distintas dos particulares, o que levou ao desenvolvimento do direito 
administrativo alemão. 

Segundo os teóricos da autolimitação, porém, o Estado se submeteria ao direito, seja 
para demonstrar o respeito ao ordenamento em vigor, seja em face da pressão social. 

Kelsen222, por sua vez, afirma a absoluta identidade entre o Estado e o Direito, que, 
segundo sua teoria, representam uma só ordem de coerção. Para ele223, o Estado, a partir de um 
ponto de vista puramente jurídico, nada mais é senão a própria ordem jurídica e a questão da 
autolimitação passa a ser um problema de imputação, através da qual as ações dos indivíduos 
(órgãos) são imputadas ao Estado, segundo funções determinadas pela ordem normativa. 

Kelsen leva às últimas consequências a concepção formal do Estado de Direito224, 
concebido como uma ordem jurídica rigidamente hierarquizada e que tem, na norma 

                                                 
218 CHEVALLIER, loc. cit. 
219 O termo Rechtsstaat surgiu com Johann Wilhelm Placidus (1798), que dele se utiliza para referir-se à escola 

kantiana, significando um Estado em que sua própria esfera de ação é limitada pelos direitos naturais dos 
indivíduos. por volta de 1848. Para Verdú, no entanto, o termo foi criado por Robert von Mohl, professor de 
Direito Político da Universidade de Tübingen, que adota um conceito material de Estado de Direito como 
Estado Liberal. (VERDÚ, op. cit., p. 10-12). 

220 CHEVALLIER, 2013, p. 17. 
221 Ibid., p. 21. 
222 KELSEN, 1995, p. 192. 
223 De acordo com Kelsen, reconhecido que o Estado é uma “ordem de conduta humana”, uma “ordem de coerção 

relativamente centralizada”, e, como pessoa jurídica, nada mais é que a “personificação desta ordem coercitiva”, 
superando-se, então, o dualismo entre Estado e Direito. (KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. Trad. João 
Baptista Machado. 8. ed. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2009. p. 352). 

224 Kelsen considera a expressão “Estado de Direito” uma “pura e simples tautologia”, um vulgar “pleonasmo.” 
(CHEVALLIER, op. cit., p. 37-38). 
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fundamental, a fonte de validade de todas as outras normas pertencentes a essa mesma ordem 
jurídica, apresentada como uma estrutura escalonada225, portanto. 

Chevallier226 critica Kelsen, afirmando que “a norma fundamental não pode aparecer 
senão como uma coerção axiológica, incompatível com um puro positivismo” já que a ciência 
do direito envolve não apenas o exame da significação dos enunciados normativos, mas também 
uma valoração de sua eficácia social, “a par disso, ela se abre inevitavelmente aos elementos 
da ordem factual.”227 

Doehring reconhece, no ponto, que a segurança jurídica e a previsibilidade do direito 
somente podem ser garantidas por meio do conceito formal do Estado de direito228. No seu 
modo de ver, a preservação da justiça material ocorre, segundo o ordenamento constitucional 
alemão, em “função da observância dos direitos fundamentais, das garantias institucionais e da 
cláusula do Estado social.”229 

Na França, por outro lado, o conceito de Estado de direito passou a assumir um modelo 
haurido desde a Revolução de 1789230. Alí, a teoria alemã do Rechtsstaat só se fez conhecida 
no início do século XX, sendo mencionada por Duguit (1907), por Hauriou (1910) e Carré de 
Malberg (1920-1922), desempenhando duas funções distintas, ou seja, servindo para melhor 
delimitar as características do regime francês (função cognitiva) e fornecendo argumentos 
técnicos de apoio à denúncia da onipotência parlamentar (função crítica),  
numa época em que o poder legislativo tornava-se mais perigoso para as liberdades individuais 
que o poder administrativo, como reconhece Hauriou, citado por Chevallier231. Além disso, o 
conceito de Estado de direito também serviu para o desenvolvimento da doutrina de direito 
administrativo, como ocorreu na Alemanha. 

A Itália, por sua vez, com a Constituição de 1948, “incorporou ao texto constitucional 
alguns artigos de alcance social dentro dos marcos constitucionais liberais”232, enquanto na 
Constituição Austríaca o Estado de direito surge como princípio informativo233. 

                                                 
225 KELSEN, 2009, op. cit., p. 246-249. 
226 CHEVALLIER, op. cit., p. 76-77. 
227 Ibid., p. 44. 
228 DOEHRING, 2008, p. 315. 
229 DOEHRING, 2008, p. 316. 
230 CHEVALLIER, 2013, p. 13. 
231 Ibid., p. 29. 
232 VERDÚ, 2007, p. 58. 
233 É o que afirma Adamovich, citado na nota 29, por VERDÚ, 2007, p. 66. 
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Na Suíça, a Constituição de 1948 concebe o Estado de direito como de natureza 
substancial, buscando uma tutela eficaz da liberdade, com dificuldades para conciliar as 
demandas das classes despossuídas com os postulados do Estado liberal de direito.234 

Como uma construção da ideologia liberal235 e inspirando-se numa desconfiança diante 
do poder político, o Estado de direito traz, em sua essência, a ideia da limitação do poder e de 
afirmação das liberdades públicas. Surge, ainda, como um “compromisso entre a ideologia 
democrática e os valores liberais”236, submetendo os representantes eleitos às regras jurídicas 
superiores. 

Esse aspecto, porém, assumiu uma feição distinta na França, em face do pensamento 
que considera o Estado como uma expressão da nação e a teoria da vontade geral. 

A ideia do Estado de direito apoia-se, também, no modelo de Estado mínimo, respeitoso 
da autonomia do social, com uma marcada distinção entre o público e o privado, o que nos 
remete à distinção entre sociedade civil e Estado. 

Mas não é só. Chevallier diz, com toda razão, que o Estado de direito descansa, além do 
mais, na crença nas virtudes da dogmática jurídica, apresentando-se como uma construção 
ideológica que implica o culto do direito, com um forte apego ao normativismo e o 
fortalecimento da figura do juiz e da razão jurídica, com uma legitimação legal-racional.237 

Na segunda metade do século XX, a teoria do Estado de direito, que vinha sendo 
esposada até então, viu-se abalada pelo aparecimento de regimes totalitários e pelo advento do 
Estado-providência238. Com efeito, depois da Segunda Guerra e das atrocidades perpetradas 
não apenas pelo regime nacional-socialista, o Estado de direito sofreu uma importante evolução, 
sendo positivado no artigo 28 da Lei Fundamental da Alemanha, com diversos desdobramentos 
a partir da sólida jurisprudência da Corte de Karlsruhe, adquirindo um caráter substancial que 
o aproxima da Rule of law britânica. 

O fortalecimento e a ascensão do poder Executivo, sentido em vários países liberais, foi 
contido pela consolidação do princípio da legalidade, seja por meio de uma concepção 
ampliada, seja pelo controle de constitucionalidade das leis, com o reforço da independência 
do juiz e as novas técnicas da garantia da primazia constitucional. 

                                                 
234 Ibid., p. 70-73. 
235 Ibid., p. 9. 
236 CHEVALLIER, op. cit., p. 48. 
237 CHEVALLIER, 2013, p. 55. 
238 DORTIER, Jean-François. Dicionário de ciências humanas. Trad. Márcia Valéria Martinez de Aguiar. São 

Paulo: WMF Martins Fontes, 2010. p. 179. 
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Com o chamado Estado-providência239, a pretensão de limitar a atuação estatal, que era 
um dos pilares do Estado de direito, foi deixada de lado, exigindo-se, cada vez mais, uma 
interferência do poder público nas relações sociais, segundo um direito intervencionista que se 
transformou numa mera “técnica de operacional de gestão”240. Desse modo, o Estado de direito 
assumiu uma feição substancial, buscando equilibrar a segurança jurídica, com a melhoria da 
qualidade da produção jurídica, a proteção contra a instabilidade das regras241 e a garantia dos 
direitos fundamentais. 

Nos Estados Unidos, a Constituição, graças à brevidade de seus preceitos e à forma 
como foram redigidos, permitiu o desenvolvimento das várias ideias apenas sugeridas, algumas 
delas inéditas, por meio da interpretação. Ali, o parlamento inglês havia deixado recordações 
negativas e, talvez por isso, os norte-americanos optaram por confiar aos juízes  
a vigilância e o freio dos abusos do legislativo, construindo um modelo de controle de 
constitucionalidade, a partir do célebre caso Marbury v. Madison (1803), que depois foi seguido 
e homenageado por vários países. 

Verdú242 analisando a Emenda V da Constituição norte-americana, que trata do due 
process of law, observa que esse princípio nunca foi expressamente definido pela Suprema 
Corte, senão por meio de uma aproximação com o common law, de origem anglo-saxônica, 
adotando a lição de Swischer, para quem o instituto passou por três fases distintas: a) nos 
primeiros cem anos de vigência da Constituição, foi considerado uma restrição processual à 
ação dos poderes estatais; b) durante o segundo período, até 1936, adotou uma feição 
substancial, permitindo que os tribunais federais examinassem a substância ou conteúdo das 
leis federais e estaduais; e c) de 1936 em diante, quando há um retorno ao sentido originário. 

Nos últimos anos do século XIX e início do século XX, a Suprema Corte Americana 
tornou-se “a guardiã da ortodoxia econômica”243, quando os juízes conservadores aliaram-se 
aos capitalistas contra os movimentos sociais e as massas trabalhadoras, declarando várias leis 
inconstitucionais e resistindo ao New Deal, situação que somente mudou após 1937, com o 
fortalecimento do executivo, então chefiado pelo Presidente Franklin Roosevelt, após o 
resultado das eleições de 1936, seguido pela renovação dos juízes da Suprema Corte (nine old 
men), de modo que o Tribunal parou de intervir na legislação social, o que, para muitos, 
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241 Ibid., p. 85. 
242 VERDÚ, 2007, p. 36-40. 
243 Ibid., p. 34. 
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representou o fim do governo dos juízes244, sem que a Suprema Corte tenha deixado de exercer 
um importante papel na vida política americana, inclusive na luta pelos direitos civis e contra a 
segregação racial. 

No momento histórico presente, a crise do Estado-providência245 faz ressurgir a atenção 
pelo Estado de direito, inclusive como instrumento de defesa dos direitos e liberdades 
fundamentais contra a ditadura das maiorias democráticas e como uma limitação axiológica que 
é imposta ao Estado, comandando toda a legitimidade política, bem como condensando “as 
diferentes figuras da relação entre o direito e o Estado.”246 

O Estado de direito continua representando, sob várias perspectivas, a emancipação do 
homem, com a limitação racional do poder político, colocando-se contra o Estado totalitário e 
contra o direito sem o Estado (visão neoliberal), ou seja, substituído pelo mercado. Suas 
exigências fundamentais podem ser resumidas pelo apelo ao império da lei, à divisão de 
poderes, à legalidade da administração e, ainda, à proteção e garantia dos direitos e liberdades 
fundamentais.247 

Como observa Verdú, as bases ideológicas do Estado liberal de direito tinham  
por fundamento pressupostos jusnaturalistas, com uma visão individualista do homem  
que era titular de direitos considerados imprescritíveis e anteriores à sociedade civil.  
O fortalecimento do Estado levou ao abandono dessa visão e o próprio liberalismo  
afastou-se do jusnaturalismo, deixando de lado as explicações metafísicas para apoiar-se  
no positivismo, único capaz de assegurar a segurança jurídica. Esse é o fenômeno, diz Verdú, 
da “absorção dos desafios jusnaturalistas pelo positivismo”248 e foi muito mais sentido no 
constitucionalismo europeu. 

Superado o positivismo, no entanto, após a catástrofe do III Reich, há uma 
reaproximação às ideias jusnaturalistas, com a incorporação do direito natural aos diversos 
textos constitucionais249, permitindo que conceitos morais façam parte do direito posto, já  
que o Estado liberal de direito, individualista e neutro, não foi capaz de corresponder aos 
anseios por transformações sociais. 

                                                 
244 Os diversos momentos políticos nos Estados Unidos, que são indicados como um período de governo do 

Congresso, seguindo pelo governo dos juízes e, por fim, do governo do Presidente. (Ibid., p. 34-35). 
245 AZEVEDO, 2014, p. 29-41. 
246 CHEVALLIER, 2013, p. 98. 
247 MENDES; COELHO; BRANCO, 2009, p. 65. 
248 VERDÚ, 2007, p. 80. 
249 VERDÚ, loc. cit. 
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Com isso, o Estado social de direito250, concebido num sentido material, coloca-se ante 
ao desafio de harmonizar segurança jurídica e segurança social251. De fato, como lembra Ávila, 
a segurança jurídica decorre do princípio do Estado de direito, associando-se não somente com 
a “universalidade e com a não arbitrariedade do Direito, mas também com a exigência de que 
a atuação estatal seja governada por regras gerais, claras, conhecidas, relativamente constantes 
no tempo, prospectivas e não contraditórias.” 253  

Os sintomas da crise do Estado social agora são percebidos e decorrem não tanto  
de causas ideológicas, mas de crises financeiras, administrativas e comerciais, com o 
insuportável custo de serviços cada vez mais extensos para populações ativas cada vez menores. 
Há, ainda, a burocracia, a corrupção, a quebra da competitividade e a economia globalizada, 
com sérias repercussões nos países em desenvolvimento.254 

Desse modo, o grande desafio do Estado social de Direito é exatamente regular as 
reivindicações sociais, buscando o equilíbrio entre o bem-estar geral e a segurança jurídica255, 
o que traz à tona a relação conflituosa entre a burguesia, que defende uma legalidade formal, e 
as massas, que buscam vantagens sociais e econômicas das quais foram privadas durante muito 
tempo.256 

A composição entre a igualdade e a liberdade é mesmo um difícil problema a ser 
enfrentado nesse contexto257, exigindo uma maior integração do indivíduo aos grupos sociais, 
uma maior participação social na busca pela edificação de um Estado democrático de direito 
que não guarde espaço para os resquícios de individualismo, o neocapitalismo opressor e o 
sistema estabelecendo privilégios. 

Chega-se, assim, após toda a evolução histórica, ao Estado democrático de direito, que 
“parece ser a combinação de uma esquerda liberal socializada e de um socialismo não 
comunista, consciente da deficiência do neocapitalismo que precisam ser superadas”258 e que 

                                                 
250 De acordo com Verdú, o Estado Social de Direito apresenta-se como “meio termo entre o Estado Liberal de 

Direito e o Nicht-Rechtsstaat totalitário.” (Ibid., p. 77). 
251 DOEHRING, 2008, p. 318. 
253 ÁVILA, Humberto. Teoria da segurança jurídica. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2014. p. 220 et seq. 
254 MONCADA, 1995, p. 243. 
255 O Papa Pio VI qualificou os direitos de liberdade e igualdade como insensatos. (Epístola “Quod alinquantum, 

de 10/03/1791) e, dois anos depois, vinculou o Absolutismo ao catolicismo, prognosticando que os princípios 
da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão levariam à barbárie. (CATROGA, 2010, p. 283). 

256 “Abaixo de um certo nível de bem-estar material e social, de treinamento e educação, as pessoas simplesmente 
não podem participar da sociedade como cidadãos, muito menos como cidadãos iguais”. (RAWLS, John. O 
liberalismo político. Trad. Álvaro de Vita. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2011. p. 197). 

257 “O Estado contemporâneo, previdente e assegurador, oculta a realidade de que uma pretensão financeira 
dirigida ao Estado equivale sempre a uma pretensão indireta voltada para outras pessoas, uma vez que os 
impostos pagos por elas suportam esse tipo de encargo.” (VERDÚ, 2007, p. 117). 

258 Ibid., p. 151. 



58 

somente será alcançado, segundo defendem alguns, por meio da “liberalização do socialismo” 
ou da “socialização da liberdade.”259 Nele desenvolve-se, ao lado da democracia meramente 
formal, um “estilo democrático estimulante da participação popular, voltado para a interferência 
dos cidadãos nas grandes questões da sociedade e, ao mesmo tempo, à legitimação do 
processo”260, dando especial destaque ao debate substancial da Constituição e principalmente 
ao tema dos direitos fundamentais. 

É nesse contexto que se tem a afirmação do Estado constitucional de direito, a  
partir do momento em que a constituição passou a ocupar papel de maior relevo dentro do 
ordenamento jurídico estatal, naquilo que se convencionou denominar “constitucionalização da 
ordem jurídica”, fenômeno que é caracterizado por diversas pressupostos e fatores que  
vão desde a ideia da rigidez da constituição, com sua supremacia sobre as outras normas  
do ordenamento jurídico e sua força normativa vinculante e direta, passando pela existência de 
cláusulas pétreas, de modo que o sistema é dotado, necessariamente, de mecanismos  
de controle de constitucionalidade, admitindo a interpretação extensiva. Por outro lado, 
percebe-se a forte influência da Constituição no debate e no processo políticos, com a 
possibilidade de um incremento da participação popular, mediante instrumentos como a 
realização de audiências públicas.261 

2.2.5 Mito, crise e desaparecimento do Estado 

Cassirer diz que a organização mítica ficou superada pela organização racional, mas 
destaca que o mito moderno, embora manufaturado, fabricado por hábeis artífices, ressurge 
naqueles momentos de crise.262 

Muito se fala sobre a crise do Estado, mas não se trata de outra coisa senão a crise de 
um Estado específico, de um modelo de Estado.263 Cassese é um dos que escreve sobre o 
assunto, preocupando-se com os ataques à soberania interna dos Estados por sindicatos e 
grandes corporações industriais e com o recuo dessa mesma soberania, devido à criação dos 
poderes públicos internacionais. Ele formula sérias críticas à inadequação “dos serviços estatais 
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327 et seq.  
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em relação às expectativas dos cidadãos e da sociedade em geral”264 e à redução  
das atividades estatais por meio de privatizações, com a “concessão de entidades do Estado  
a sujeitos privados”265, lembrando, ainda, uma outra acepção para a expressão, a “mais 
semântica”, que tem a ver com o alargamento da palavra “Estado” para definir tantas entidades 
e de uma maneira tal que acaba por torná-la inútil ou sem significação precisa. 

Ele diz que os Estados se desenvolveram por vários séculos (entre três e cinco séculos) 
como resultantes da expansão do poder monárquico, cercado de instituições centrais (conselhos, 
ministros e a corte) e que foi submetendo os poderes secundários e periféricos, “sujeitando-se, 
posteriormente, à soberania popular, destacando, dentre os principais problemas, a questão da 
supremacia do executivo, das relações centro-periféricas e da crise de representatividade.”266 

A expansão dos Estados modernos, durante o século XIX, como fruto das guerras, 
parece ter mesmo atingido seu limite e as diversas mudanças no cenário mundial indicam uma 
nova fase de fragmentação e dispersão dos poderes públicos e também do direito, cuja 
concentração nos Estados, que se deu nos séculos XV ao XIX, chegou ao fim, multiplicando-
se as referências supraestatais e organizações em vários níveis e redes e não em hierarquia, 
naquilo que parece ser um movimento pendular da história, com o retorno ao modelo de 
configuração do poder que foi tão característico na Idade Média. 

A preocupação de Cassese com os poderes e autoridades independentes reside nas 
profundas transformações que essa nova realidade traz para os princípios da unitariedade 
organizacional, da separação de poderes e da democraticidade dos ordenamentos. Com as 
autoridades independentes, surgem novos procedimentos de criação do direito, diversificando-
se os produtores das normas. Dispondo tanto de poderes normativos quanto administrativos e 
jurisdicionais, as autoridades independentes acabam por malferir a separação dos poderes, 
segundo o seu ponto de vista. Além, disso, o desenho institucional do Estado vai ficando mais 
pálido, com órgãos e conjunto de órgãos que não se reportam a uma pessoa jurídica, 
fragilizando, ainda mais, o edifício institucional do Estado. Por outro lado, “os componentes 
das autoridades não são colocados sob o controle dos eleitores, mas, como no caso dos 
sacerdotes, estudiosos, especialistas e juízes, recorremos a seus conhecimentos e valores.”267 

Cassese lembra que, entre os séculos XII e XIX, o modelo de Estado-Nação conquistou 
a soberania no campo econômico, de modo que os limites de economia passaram a ser os limites 
                                                 
264 CASSESE, Sabino. A crise do Estado. Trad. Ilse Paschoal Moreira e Fernanda Landucci Ortale. Campinas, 

SP: Saberes, 2010. p. 13. 
265 CASSESE, loc. cit. 
266 Ibid., p. 26. 
267 CASSESE, 2010, p. 35. 
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do próprio Estado, com um regime mercantilista, uma economia da oferta em que a soma da 
riqueza disponível era fixa e limitada. Nas décadas finais do século XX e início do século XXI, 
porém, essa realidade foi inteiramente modificada. Como a economia passou a ser de demanda, 
podendo aumentar ou diminuir segundo essa mesma demanda, o Estado se vê na obrigação de 
levar este fato em conta, reagindo aos mercados mundiais.268 

A tensão é uma marca sempre presente na relação entre o capitalismo e a democracia. 
É que, enquanto o capitalismo segue um sentido lógico de acumulação infinita, a democracia 
representativa, baseada no sufrágio universal e na regra da maioria, acaba por permitir a fixação 
de limites à razão capitalista e aos mercados, buscando equilibrar o enriquecimento privado e a 
Justiça distributiva. Noutra vertente, a democracia permite a formulação e implantação de 
políticas públicas, voltadas a aumentar a igualdade de oportunidades, dando uma certa 
moralidade ao livre jogo de mercado.269 

De todo modo, a passagem do século XX para o século XXI e as profundas 
transformações econômicas e políticas ocorridas levam a uma constante perda da força do 
Estado nacional, seja como instância de mediação política e regulamentação, seja como 
mecanismo de determinação dos rumos coletivos, vendo-se o Estado, além disso, sem  
parte do seu poder normativo.270 

É nesse contexto que Faria, após estimar perdas no valor dos ativos, com a crise  
de 2008, de aproximadamente 25% (vinte e cinco por cento) da riqueza mundial, diz  
que a escassez dos recursos tem levado ao debate entre os que defendem um maior 
intervencionismo do Estado nacional, “por meio de autarquia e controles normativos direitos” 
e os que defendem a utilização de controles indiretos, 

[...] por meio de agências reguladoras capazes de aumentar a eficiência na troca de 
informações sobre as instituições financeiras, bem como de impor critérios novos e 
mais rígidas para as políticas de remuneração de executivos do setor.271 

Para o futuro, Faria sugere alguns cenários, como o da valorização de um processo de 
“convergência, harmonização e unificação de legislações nacionais em campos específicos”, 
seguida por uma reformulação do papel do Estado nacional e a adoção de um modelo em que 
o “sentimento de lealdade” não seja mais voltado à comunidade, mas a “princípios abstratos e 
universais dos direitos fundamentais”, com a participação do indivíduo em diversas 
                                                 
268 Ibid., p. 45-46. 
269 FARIA, José Eduardo. O Estado e o Direito depois da crise. São Paulo: 2011. p. 16 e 37-38. 
270 Ibid., p. 38. 
271 FARIA, 2011, p. 30. 
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comunidades políticas (local, regional e global).272 É possível, ainda, como sugere ele, a criação 
de uma autoridade mundial, uma Governança mundial e um direito sem Estado, com poder de 
polícia e arbitragem supranacionais e que haja a primazia do direito internacional sobre o direito 
dos Estados. Por outro lado, é possível que exatamente o oposto venha a ocorrer, com a 
expansão das legislações nacionais e exacerbação dos nacionalismos. 

O que resta da tradicional concepção do Estado-Nação, de suas estruturas políticas e 
jurídicas, é o “reconhecimento das liberdades fundamentais e o respeito das garantias 
fundamentais”. E continua ele: “os direitos de propriedade material e intelectual, a garantia de 
que cada agente pode apropriar-se dos benefícios de sua imaginação, criatividade e trabalho, o 
enforcement dos contratos e a preservação da ordem e da segurança pública.”273 

Como se vê, os desafios são diversos e os prognósticos variados. Mas o que importa 
reconhecer é que a crise é, na verdade, do modelo atual de organização política e social, que 
não consegue resolver os graves problemas que se apresentam, sem que se possa, no entanto, 
afirmar, como Bakunin o fez, que, o Estado, tido por ele como um mal, será necessariamente 
extinto.274 

                                                 
272 Ibid., p. 44 e 46. 
273 Ibid., p. 73. 
274 BAKUNIN, Michael Alexandrovich. Textos anarquistas. Trad. Zilá Bernd. Porto Alegre: L&PM, 2002. p. 

48-50. 
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3 RELIGIÃO 

A religião é um dos principais objetos de pesquisa desta dissertação, ressaltando-se, 
nesse tópico, o seu conceito, as principais religiões, o papel da religião no Brasil, o seu papel 
na modernidade, além da problemática da religião do Estado. 

3.1 CONCEITO 

Como adverte Chinoy, em matéria de religião, a maioria dos homens confunde  
sua imagem particular da realidade com a universal, encontrando “dificuldade em situar  
suas doutrinas religiosas numa perspectiva comparativa, para vê-la, talvez, como simples 
versão de um fenômeno sociológico recorrente”275. Isso se deve, em grande parte, à própria 
complexidade do fenômeno religioso e aos diversos aspectos que ele encerra, podendo  
“incluir uma teologia (corpo de doutrina formal), um ritual, um tipo de experiência pessoal, um 
conjunto de valores morais e uma organização de fiéis e sacerdotes ou profetas.”276. 

Essa complexidade do fenômeno religioso torna árdua a tarefa de elaborar um conceito 
de religião que possa abarcar todas as suas variadas significações.277 Ainda que se possa dizer 
que em quase todas as religiões está presente a concepção de um poder soberano, o certo é que 
esse poder se reveste “de muitas formas: deuses de número e caráter variáveis, fantasmas e 
espíritos, ou alguma força abstrata e impessoal”278, de modo que essa afirmação diz, na verdade, 
muito pouco ou quase nada. 

Uma das explicações para a origem etimológica do termo “religião” é que viria de 
religare (re-ligar, ligar de novo ou religação), indicando a vinculação do homem com a sua 
origem e com o seu destino279. Mas há também os que defendem que o termo vem de relegere 
(re-ler)280, apontando para a atitude de re-ler a realidade, “vivenciando o diálogo com o 
diferente, a solidariedade como expressão máxima do humanismo, a ecologia como vivência 

                                                 
275 CHINOY, 2006, p. 489. 
276 CHINOY, loc. cit. 
277 VIEYTEZ, 2011, p. 17. 
278 CHINOY, op. cit., p. 116 e 490. 
279 “A origem da palavra “religião” vem do latim re-ligare, isto é, religar a essência divina do homem ao seu ego, 

possibilitando o encontro entre o ego e a centelha divina quer há em todos nós – que os esquimós inuits chamam 
de “Grande Homem”, os evangélicos denominam “Cristo”, os hindus “Atman” - entre a alma e o “eu”. Tal 
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Claudio. História das religiões especial. São Paulo: Online, 2015. p. 6). 

280 Scalquette transcreve, na sua obra, a lição de Jacques Derrida, filósofo francês, que dá significado diverso a 
relegere, que viria de legere (colher, juntar) (SCALQUETTE, 2013, p. 63). 
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harmônica entre o homem e a natureza ou ambiente.”281 Nesse contexto, a religião não incluiria, 
segundo Rampazzo e num primeiro momento, o conceito de Deus, tornando-se  
“a expressão da vivência do outro pela comunhão e reverência com o outro, seja ele o homem, 
a mulher, as plantas, os animais, e por meio dessa re-leitura tudo se torna sagrado. Estabelece-
se, assim, a religião como o lugar do diálogo, da solidariedade, da ecologia.”282 

Rampazzo, com acerto, afirma que a religião é tipicamente humana283, distinguindo-se, 
como “instituição social” (religiões do mundo, como “sistema de símbolos, dependentes de um 
fundador que teve uma experiência religiosa original”), da religião como atividade pessoal, 
como a expressão da religiosidade de cada indivíduo isoladamente considerado. 

Chinoy, por outro lado, transcreve a definição de William James, quando diz que a 
religião envolve os “sentimentos, atos e experiências de homens individuais em sua solidão, na 
medida em que se julgam em relação com o que consideram o divino”284, sem deixar de dizer 
que outras definições, ignorando muitos outros aspectos essenciais, destacam os ritos e crenças 
comuns ou dão realce à religião institucionalizada, com sua organização e hierarquia. 

Durkheim, também referido por Chinoy, define religião como um “sistema unificado de 
crenças e práticas relativas a coisas sagradas, isto é, a coisas colocadas à parte e proibidas – 
crenças e práticas que unem numa comunidade moral única [...] todos que a adotam.”285 

De acordo com Spengler, fé é a “superação religiosa do pavor por meio da própria 
intelecção” enquanto é chamada de religião “a consciência vigilante de um ser vivo nos 
momentos em que ele vence, domina, nega, e mesmo aniquila a existência.”286 

A religião pode ser definida, ainda, como a “crença em Deus (ou em espírito) por meio 
de ritos (a oração, os sacramentos), instituições (as igrejas, seitas...), ou até mesmo de lugares 
e objetos sagrados (fetiches, estátuas, templos, etc.)”287 e pode ser compreendida sob duas 
perspectivas distintas. Na primeira delas, vendo o fenômeno religioso como uma unidade, 
englobando seus mais variados aspectos. É a tese do Homo Religiosus, defendida por Eliade  
e vários outros estudiosos. Essa unidade manifestar-se-ia, segundo aqueles que a defendem, 
através da “crença na existência de um mundo invisível, transcendente e sagrado, povoado  
                                                 
281 RAMPAZZO, Lino. Antropologia: religiões e valores cristãos. São Paulo: Paulus, 2014. p. 80. 
282 RAMPAZZO, loc. cit. 
283 Todos os povos tiveram suas religiões. A “experiência religiosa é tipicamente humana ao ponto que a história 

da humanidade se confunde com a história das religiões, nas quais já o homem primitivo ia buscar razões para 
a explicação de sua vida”. (Ibid., p. 79). 

284 CHINOY, 2006, p. 489. 
285 Ibid., p. 492. 
286 SPENGLER, Oswald. A decadência do ocidente: esboço de uma morfologia da história universal. Trad. 

Herbert Caro. 4. ed. condensada Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2014. p. 311. 
287 DORTIER, 2010, p. 551. 
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de espíritos ou deuses, aos quais, em todos os tempos, os homens devotaram um mesmo  
tipo de culto.”288 Outros autores, no entanto, criticam esse ponto de vista, de clara inspiração 
fenomenológica, contestando o uso do termo religião para agrupar experiências e fenômenos 
distintos numa única realidade289, de maneira arbitrária e de modo a isolar a esfera do religioso 
de outras realidades sociais.290 Neste oriente, Mauss conclui que: 

[...] não há uma coisa, uma essência chamada religião: há apenas fenômenos 
religiosos, mais ou menos, agregados a sistemas que chamamos de religiões e  
que têm uma existência histórica definida por grupos de homens e por tempos 
determinados.291 

Weingartner Neto, ao definir religião, opta por uma abordagem tipológica, ampla e não 
essencialista, que também será adotada nesse trabalho, evitando conceitos que possam deixar 
de fora religiões tradicionais, a exemplo do budismo, em prejuízo das minorias e de novos 
movimentos religiosos.292  

Note-se que o STF já afastou o reconhecimento do direito à imunidade tributária do 
artigo 150, VI, b, da CF/88, que era pleiteado pela maçonaria, ao julgar o Recurso 
Extraordinário nº 562.351 RS293. Naquela oportunidade, o Ministro Marco Aurélio restou 
vencido, depois de ressaltar as disputas quanto ao conceito de religião nos campos da 
sociologia, antropologia e da teologia, defendendo uma perspectiva menos rígida da religião. 

Autores com orientações muito diferentes, como Durkheim, Mauss, Dumézil, Eliade e 
Lévi-Strauss defendem a ideia de que a religião forma um sistema, que, para os dois últimos, 
seria autônomo em relação à sociedade. A complexidade desse sistema, afirmam eles, é que 
impediria reconhecer, com base apenas na sua realidade atual, toda a história e o conjunto de 
valores e ideias envolvidos numa determinada crença.294 
                                                 
288 DORTIER, 2010, p. 551. 
289 Bourdieu sustenta, inclusive, que as religiões são uma construção escolástica, ou seja, pensadas por 

especialistas do sagrado buscando profissionalizar as práticas religiosas enquadrando-as num campo social 
autônomo ou desencantado. (SOARES, Edio; DROZ, Yvan; GEZ, Yonatan. Butinagem religiosa: a importância 
da metáfora para pensar o religioso. In: ORO, Ari Pedro; STEIL, Carlos Alberto; CIPRIANI, Roberto; 
GIUMBELLI, Emerson (Orgs.). A religião no espaço público: atores e objetos. São Paulo: Terceiro Nome, 
2012. p. 112). 

290 Como características comuns às várias religiões, Smith aponta a autoridade, o ritual, a especulação, a tradição 
e a graça. (SMITH, Huston. As religiões do mundo: nossas grandes tradições de sabedoria. São Paulo: Cultrix, 
2001. p. 101). 

291 MAUSS, 1968, p. 3 apud SOARES; DROZ; GEZ, op. cit., p. 112. 
292 WEINGARTNER NETO, Jayme. Comentário ao artigo 5º, VI a VIII. In: CANOTILHO, José Joaquim Gomes; 

MENDES, Gilmar Ferreira; SARLET, Ingo Wolfgang; STRECK, Lenio Luiz (Coords.). Comentários à 
Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 269. 

293 STF - RE 562351 RS, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, j. 04/09/2012, Primeira Turma, DJe. 14/12/2012. 
294 ELIADE, Mircea; COULIANO, Ioan P. Dicionário das religiões. Trad. Ivone Castilho Benedetti. 2. ed. São 

Paulo: Martins Fontes, 1999. p. 18. 
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A partir dos estudos de Weber e Durkheim, a teoria sociológica deixou de se preocupar 
com a “verdade” das ideias religiosas, abandonando o preconceito racionalista que via na 
religião apenas um produto da ignorância e da confusão295, reconhecendo que se trata de um 
fenômeno encontrado em todas as sociedades.296 

Durante algum tempo, também prevaleceu a ideia de que o fenômeno religioso teria 
seguido uma evolução uniforme e universal, passando do animismo à idolatria, depois dessa 
para o politeísmo297 e, por fim, ao monoteísmo. Esse modo de ver, no entanto, não é mais 
aceito298, considerada a multiplicidade de experiências religiosas no mundo. Na melhor das 
hipóteses, é possível reconhecer uma certa homogeneidade quando se tem em vista o espaço 
europeu e, em especial, determinados períodos da história ocidental. 

As religiões são sistemas de símbolos, não raramente dependentes de um fundador 
que teve uma experiência religiosa original. Às vezes, porém, encontramos religiões 
que não se identificam com a figura de um fundador, mas com uma determinada 
cultura, como é o caso do hinduísmo ou dos ritos afro-brasileiros.299 

A religião ajuda a explicar os eventos naturais, como a morte ou a tempestade, servindo 
para justificar e legitimar as ações humanas, a exemplo do que ocorre com o exercício do poder 
político. É, além disso, um forte elemento de coesão social, aliviando ansiedades e incertezas e 
facilitando a continuada participação dos indivíduos na vida da sociedade em que está inserido. 
Aliás, não é desnecessário notar que, contribuindo para a solidariedade social, o ritual “reafirma 
as crenças partilhadas pelas pessoas” e congrega “os crentes numa comunidade moral, 
incentivando a conformidade às suas ordens.”300 

Para avaliar a importância da religião como elemento de coesão social, basta lembrar o 
estudo de Durkheim sobre o suicídio, reconhecendo a ação profilática da religião, não pelas 
concepções religiosas em si, mas exatamente pela integração social que possibilita, por meio 
de “várias crenças e práticas comuns a todos os fiéis”, de modo a alimentar “uma vida coletiva 
de intensidade suficiente.”301 

                                                 
295 CHINOY, 2006, p. 493. 
296 SALVADOR, Frei Vicente de. História do Brasil: 1500-1627. 7. ed. Belo Horizonte: Itatiaia, 1982. p. 78. 
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Não é possível negar, entretanto, que as diferenças religiosas também resultam em 
conflitos e servem como um fator de intranquilidade e desagregação do tecido social, mas isso 
unicamente por causa da intolerância que ainda permeia toda a sociedade. 

3.2 PRINCIPAIS RELIGIÕES 

Entre as principais religiões do mundo, o judaísmo, o cristianismo, o islamismo e as 
religiões de raíz africana podem ser destacadas, não apenas pelo número de adeptos, mas 
principalmente por causa da sua influência na vida pública brasileira. 

De acordo Perucci e segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), em 2000, aproximadamente três quartos (73,6%) da população brasileira se declarava 
católica, o que autorizava dizer que o Brasil ainda era o maior e mais populoso país da “América 
Católica”. Apesar disso, o estudo comparado dos dados dos dois últimos levantamentos (2000-
2010) conduz à constatação de que houve uma redução considerável no número de fiéis 
católicos, consistente, inclusive, com o que já vinha ocorrendo ao longo de todo o século XX e 
evidenciando que a sociedade brasileira vive um processo de transição religiosa, com o aumento 
considerável do número daqueles que se declaram sem religião, passando de 1,6% da 
população, em 1980, para 7,4% em 2000 e 8% em 2010. Os dados indicam, ainda, um reforço 
na diversidade religiosa, com um aumento considerável de adeptos das chamadas igrejas 
evangélicas e também espíritas.302 

Com efeito, segundo os dados e de acordo com a análise de Pierucci, o Brasil assiste um 
“vigoroso movimento de transição demográfico-religioso que já assumiu a forma de 
progressiva migração de contingentes católicos para outras religiões”303, registrando-se, ainda, 
diz ele, a manutenção, em termos percentuais, do já reduzido número de adeptos das igrejas 
afro-brasileiras. 

3.2.1 O Judaísmo 

De acordo com Eliade e Couliano, o povo judeu teria surgido depois do ano 2000 a.C., 
descendendo, em parte, dos amoritas que se instalaram na Mesopotâmia, no fim do século III 

                                                 
302 PIERUCCI, Antônio Flávio. Religiões no Brasil. In: SCHWARCZ, Lilia Moritz; BOTELHO, André (Orgs.). 

Cidadania, um projeto em construção: minorias, justiça e direitos. São Paulo: Claro Enigma, 2012.  
p. 62-69. 

303 Ibid., p. 62. 
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a.C., identificados com os habirus, invasores nômades que são mencionados em algumas 
fontes304. O judaísmo é a religião dos judeus, cuja história começa com Abraão e com a  
aliança firmada com Deus, que deu ao seu povo a Torah (a Lei), prometendo uma grande 
descendência e a posse da região de Canaã, em troca de um culto exclusivo. Escravizados no 
Egito, milhares de judeus abandonaram o país, sob a liderança de Moisés, instalando-se em 
Canaã, onde formaram as doze tribos. Conquistada a cidade de Jerusalém por Davi, foi 
estabelecida como capital do seu reino. 

O Velho Testamento relata o progresso desse povo, suas conquistas e derrotas, bem 
como a sua relação com a divindade, até que, no ano 70 d.C., o imperador Vespasiano enviou 
seu filho Tito para acabar com uma revolta em Jerusalém, culminando com a destruição da 
cidade e do Templo305 e com a diáspora do povo judeu. 

Entre os anos de 132 e 135 d.C., rebentou uma nova revolta, que foi chefiada por Bar 
Kochba, sofrendo uma feroz repressão dos romanos, com a devastação da Judeia e também o 
seu despovoamento, além da proibição das práticas religiosas que, no entanto, foram retomadas 
poucos anos depois. 

Espalhados pelo mundo, os judeus buscaram sempre manter suas tradições, cultura e 
religião. Dificilmente se integraram aos outros povos e foram perseguidos306, desde quando o 
cristianismo se tornou religião única do Império Romano, em fins do século IV, em vários 
países europeus. Foram barbaramente massacrados pelos nazistas, durante a Segunda Guerra 
Mundial, até que houve a criação do Estado de Israel, que tem uma população de mais ou menos 
oito milhões de habitantes307. 

Sua fé se baseia na ideia de que há apenas um Deus308, e apenas um povo eleito. Outra 
característica essencial da religião de Israel é a esperança, a ideia do Reino de Deus e a vinda 
do Messias, destacando-se, ainda, a sua crença na ressurreição dos mortos. 

Seus textos sagrados estão contidos basicamente na Bíblia, sem o Novo Testamento. 
São divididos em três grupos: a) a Torá (a Lei), com cinco livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, 
Números e Deuteronômio; b) Os Profetas (Nebi’im) em duas séries: os anteriores (Josué, Juízes, 
I Samuel, II Samuel, I Reis e II Reis) e os posteriores (Isaías, Jeremias, Ezequiel e os doze 

                                                 
304 ELIADE; COULIANO, 1999, p. 215. 
305 JOSEFO, Flávio. História dos hebreus. Trad. Vicente Pedroso. 9. ed. Rio de Janeiro: CPAD, 2005. p. 385. 
306 MESSADIÉ, Gerald. História geral do anti-semitismo. Trad. Rejane Janowitzer. 2. ed. Rio de Janeiro: 

Bertrand Brasil, 2010. p. 7. 
307 ELIADE; COULIANO, op. cit., p. 225-226. 
308 Na verdade, a religião dos judeus não foi sempre monoteísta e a própria “composição do Gênese é animado por 

um processo que inicialmente se prende à monolatria mas que mais tarde se transformará em monoteísmo.” 
(Ibid., p. 219). 
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menores, a saber, Oseias, Joel, Amós, Abdias, Jonas, Miquéias, Nahum, Habacuc, Sofonias, 
Ageu, Zacarias e Malaquias); e c) Os Hagiógrafos (Ketubim). Com Salmos, Jó, Provérbios, os 
“Cinco Rolos Festivos” (Rute, Cântico dos Cânticos, Eclesiastes, Lamentações e Ester), Daniel, 
Esdras, Neemias e Crônicas. Foram todos escritos em hebraico, com alguns trechos em 
aramaico, sendo traduzidos para o grego, no século II, d.C. Há, além disso, uma Lei oral, o 
Talmud. 

Durante toda a vida, o judeu segue rigorosos ritos, o que faz com que muitos reconheçam 
no judaísmo um sistema de vida e não apenas uma religião. As práticas e obrigações 
acompanham o crente por toda a sua existência, prevendo comportamentos específicos e rituais 
sagrados, que vão desde a alimentação até a higiene pessoal. 

Para o judaísmo, o homem foi criado por Deus, para ser o senhor do mundo, mas, em 
contrapartida, deve seguir um rígido código de comportamento. O homem tem liberdade para 
escolher entre o caminho do bem, que lhe trará felicidade e abundância, e o do mal, que resultará 
em dor, morte e infelicidade. 

A religião judaica possui vários símbolos sagrados, destacando-se a Menorah e a Estrela 
de David. A Menorah é um candelabro com sete braços e a Estrela de David é uma estrela de 
seis pontas formada com dois triângulos equiláteros sobrepostos, tendo uma ponta para cima e 
outra para baixo, simbolizando o judaísmo desde o século dezessete antes de Cristo.  

Durante o período da Alemanha nazista, os judeus eram identificados por meio da 
estrela costurada em suas roupas, constando no centro a inscrição Jude. 

A perseguição aos judeus, que teve início tão logo Hitler assumiu o poder, passou pelo 
boicote às lojas judias, “em cumprimento à Instrução de 28.03.1933, emanada da Direção do 
Partido NSDAP”309, pelas leis raciais, as restrições ao direito de liberdade e propriedade, 
culminando com as deportações e confisco dos bens e às execuções em massa. Algo em torno 
de cinco e seis milhões de judeus foram mortos, sendo que desses aproximadamente “um 
milhão e meio com menos de quatorze anos.”310  

No Brasil, mesmo não possuindo um número considerável de adeptos, a religião judaica 
possui uma destacada representatividade, principalmente em grandes centros como São Paulo. 

                                                 
309 AZEVEDO, 2014, p. 150. 
310 FRIEDLÄNDER, Saul. A Alemanha nazista e os judeus, volume II: os anos de extermínio, 1939-1945. 
Tradução Fany Kon... et al. São Paulo: Perspectiva, 2012, p. 776. 
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3.2.2 O Cristianismo 

O cristianismo tem suas raízes no judaísmo, distinguindo-se dele a partir da 
compreensão da vida de Jesus, que provavelmente nasceu no ano 7 d.C., em Belém, iniciando 
sua pregação quando tinha 30 anos e sendo crucificado aos 33 anos.311 

No início, a fé era fruto de aceitação da palavra do Evangelho e o culto consistia  
nas celebrações comunitárias. Com o tempo, a religião cristã espalhou-se por todo o  
Império Romano (no século III já havia comunidades cristãs em todas as partes dele)312  
e o Evangelho foi transmitido a diferentes povos e culturas, por meio dos “Padres da  
Igreja”, que transmitiram a dogmática cristã, como parte do edifício organizacional  
da Igreja (comunidade cristã, segundo a ideia de assembleia). Hoje, no mundo, 2,3 bilhões  
de pessoas são cristãs, sendo que 995,8 milhões (18,8%) da população mundial é  
católica.313 

O texto sagrado do cristianismo é a Bíblia, com o Antigo e o Novo Testamento.  
O Cristianismo passou por várias divisões, inclusive a partir da divergência quanto à difusão da 
mensagem cristã aos gentios, na época apostólica, com intensas controvérsias, além disso, no 
campo da doutrina (arianismo, monofisismo, agnosticismo etc.) e a separação, no século XI, 
entre a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa ou do Oriente314, que não aceitava a supremacia do 
Papa.315 

Na Igreja Católica316, há uma estrutura hierárquica piramidal, em que o Papa, autoridade 
suprema da Igreja, figura no topo, sendo eleito por um colégio de cardeais.  
Abaixo dele, temos os bispos, responsáveis pelas igrejas locais (dioceses), os presbíteros ou 
padres e, por fim, os diáconos. Há, ainda, os religiosos e religiosas e também os leigos, que 
“pelo sacramento do batismo, fazem parte da Igreja e são testemunhas de Cristo ressuscitado, 
particularmente nas realidades terrestres (família, trabalho, vida social).”317 Sua crença é 
resumida numa fórmula ou símbolo, o “Credo” e exercitada por meio das missas e dos 
                                                 
311 Não há nada, nos Evangelhos, que indique que Jesus pretendia criar uma nova religião. Pelo contrário, os 

indícios são no sentido de que ele queria apenas reformar, atualizar antigas práticas e ideias da fé judaica. 
(BLANC, 2015, p. 29). 

312 MESSADIÉ, 2010, p. 141. 
313 BLANC, 2015, p. 30. 
314 A divisão que levou ao surgimento da Igreja Ortodoxa teve muito mais razões políticas que religiosas. Com a 

queda do Império Romano do Ocidente, as divergências entre o papa e os orientais foi se agravando, 
culminando, em 1054, com a troca de excomunhões entre os dois centros. O rompimento definitivo se deu em 
1204, quando houve a destruição e o saque de Constantinopla pelos cruzados. 

315 RAMPAZZO, 2014, p. 120. 
316 O termo católico, que significa universal ou integral, é adotado desde Inácio de Antioquia.. 
317 RAMPAZZO, op. cit., p. 127. 
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sacramentos. A cruz é o mais conhecido símbolo cristão, representando o instrumento 
empregado na execução de Jesus.  

No século XVI, houve a Reforma protestante, movimento de rejeição ao  
catolicismo romano. Os abusos da Igreja Católica318 levaram os reformadores a denunciar  
o enfraquecimento moral e a corrupção econômica319, até que Martinho Lutero redigiu as  
“95 teses” contra a “venda indiscriminada de indulgências por parte da Igreja Católica.”320 Após 
ter sido excomungado e considerado fora da lei, acabou recebendo o apoio dos príncipes 
alemães, espalhando-se por toda a Europa. Novos reformistas foram surgindo na Suíça, França, 
Escócia e Holanda e hoje são conhecidos por luteranos, calvinistas, batistas, presbiterianos, 
metodistas, entre outros.321 A principal característica dessas correntes do protestantismo é a 
negação da autoridade do papa sobre as questões da fé. 

A cisão entre a Inglaterra e a Igreja Católica, que resultou no nascimento da Igreja 
Anglicana, por Henrique VIII, também teve mais causas políticas do que religiosas, pois 
aconteceu porque o papa negou o pedido de anulação do casamento do rei com Catarina de 
Aragão, tia do Imperador Carlos V e filha dos reis católicos Fernando II de Aragão e Isabel I, 
de Castela, incapaz de conceber o herdeiro por ele desejado, o que colocava em risco a sucessão 
do trono e a perpetuação da dinastia Tudor que ainda era recente e poderia, por isso mesmo, ter 
a legitimidade contestada. 

Quanto à fé, a Igreja Anglicana “pouco ou nada tem de diversos com relação aos 
católicos ou ortodoxos”322, diferenciando-se dos primeiros porque não aceitam a autoridade do 
papa, admitindo a ordenação de mulheres. 

Weber destaca a relação entre o capitalismo e o protestantismo, ressaltando que, 
especialmente as ideias de Calvino acerca da “vocação”, permitiram que os grupos protestantes 
assumissem a liderança do desenvolvimento capitalista.323 

                                                 
318 Sobre o assunto: CAWTHORNE, Nigel. A vida sexual dos papas: uma exposição irreverente dos bispos de 

Roma, de São Pedro até nossos dias. Trad. Thais Rodegheri Manzano. São Paulo: Ediouro, 2002; LACHATRE, 
Maurice. Os crimes dos papas: mistérios e iniquidades da corte de Roma. São Paulo: Madras, 2005. 

319 Era a época que Delamear chamava de “uma espécie de anarquia”, quando, “numa atmosfera de confusão das 
hierarquias, os fiéis não distinguem mais seus próprios valores. Cresciam os temores e o desprestígio da Igreja, 
a qual se preocupava com sua estrutura material esquecendo seu papel na orientação espiritual dos fiéis.” 
(COSTA, Heraldo Batista da. Tolerância religiosa: criação dos “cemitérios ingleses” no Brasil colônia: Rio 
de Janeiro 1808-1811. Rio de Janeiro: Chama, 2014. p. 31). 

320 BLANC, 2015, p. 33. 
321 SPENGLER, 2014, p. 326. 
322 BLANC, op. cit., p. 31. 
323 WEBER, Max. A ética protestante e o espírito do capitalismo. Trad. Pietro Nassetti. São Paulo: Martin 

Claret, 2001a. p. 64 et seq. 
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Chinoy, por sua vez, anota que a contribuição ao capitalismo proveio não apenas da 
aceitação e aprovação às práticas sociais então emergentes, mas também “à tendência para fugir 
à ativa participação na vida diária da sociedade, para aceitar uma divisão entre a religião e outras 
áreas da vida social e cultural”324. Os cristãos evangélicos rejeitam o uso do crucifixo 
tradicional, pois consideram que ele apresenta Jesus em uma situação vexatória contínua, o que 
seria proibido (Hebreus 6:6). O uso da cruz vazia como símbolo da ressurreição, no entanto, é 
admitido por algumas correntes mais tradicionais. 

Na segunda metade do século XVII e primeira metade do século XVIII, registrou-se um 
significativo aumento no número de organizações e confrarias laicas, além de estabelecimentos 
e instituições católicas. Nesse período, os “leigos ficaram gradualmente mais envolvidos na 
vida de caridade e devoção da Igreja, o que se reflectiu no número crescente de irmandades, 
ordens terceiras, confrarias e institutos de leigos devotos.”325 

No Brasil, a evangelização seguiu as diferentes etapas de colonização começando com 
o movimento missionário litorâneo (1550-1614), que se caracterizou por acompanhar o ciclo 
econômico do açúcar, por meio da atuação dos jesuítas, carmelitas e beneditinos, com um clero 
secular autônomo em relação ao bispo e com “formação teológica e moral escassa”326. Naquela 
época, havia apenas uma diocese em todo o Brasil, a de Salvador. Posteriormente, houve o 
movimento missionário do Rio São Francisco (1614-1700), organizado por capuchinos 
franceses e oratorianos e que seguiu o ciclo econômico da pecuária. Depois, foi a vez do 
movimento missionário maranhense (1612-1760), com a ocupação portuguesa da região mais 
ao norte, ou seja, o Maranhão, Amazonas e Pará. Foi realizado por jesuítas, carmelitas e 
franciscanos. Seguiu-se o movimento missionário mineiro (século XVIII), que acompanhou o 
garimpo e cuja evangelização, devido à proibição portuguesa da entrada de religiosos, buscando 
reservar o ouro somente para a coroa, acabou sendo realizada por irmandades, ordens terceiras 
e ermitões.327 

3.2.3 O Islamismo 

O islamismo é a religião com maior dinamismo social e cultural, expandindo-se com 
uma velocidade espantosa. O termo islam vem do verbo aslama (submeter), querendo dizer 
                                                 
324 CHINOY, 2006, p. 509. 
325 HOLMES, J. Derek; BICKERS, Bernard W. História da igreja católica. Trad. Victor Silva. Lisboa: Edições 

70, 2006. p. 233. 
326 RAMPAZZO, 2014, p. 116. 
327 Ibid., p. 117. Curiosamente, Minas Gerais ainda hoje é uma das regiões mais religiosas do Brasil. 
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submissão. Muslin, por sua vez, quer dizer submisso. O islamismo é uma religião sem dogmas, 
senão o seu absoluto monoteísmo. Não tem sacramentos, sacerdotes e nem liturgias, não tem 
sacrifícios ou imagens, embora possua seus teólogos (ulema) e pregadores (khatib), seus 
mestres de oração (imãs) e pregoeiros de oração (muezzin)328. É uma religião de homens do 
deserto e que por isso se mostra viril e pragmática, com um forte espírito de universalidade. 

A doutrina do islamismo é baseada nos ensinamentos de Maomé, nascido em 570, no 
clã dos haxemitas, classe pobre da tribo dos coraixistas que foi expulso, com os seus discípulos, 
de Meca. Depois de ter sua aproximação rejeitada pelos judeus, Maomé acabou por romper com 
eles, afirmando o absoluto monoteísmo e acusando o cristianismo de politeísta, com base na 
concepção cristã da Santíssima Trindade. Acolhido em Medina, ele conquistou o poder político, 
conseguindo dominar toda a Arábia. Os seus seguidores dividiram-se, depois de sua morte, em 
xiitas e sunitas, a partir de divergências quanto à sucessão do califa. 

De acordo com Rampazzo, a doutrina do islã é “extremamente simples e conta com o 
acordo de todos.”329 Talvez por isso seja a religião que mais se difundiu e cresce no mundo, 
possuindo cerca de 1,5 bilhão de adeptos. Uma em cada cinco pessoas do mundo é muçulmana, 
sendo o islamismo, hoje em dia, a segunda maior religião, por número de fiéis. Não deixa de 
ser curioso notar, inclusive, que cerca de “70% dos intelectuais que se convertem a uma crença 
escolhem o islamismo.”330 

O muçulmano crê num só Deus, mas também acredita em anjos e sua fé se baseia nos 
ensinamentos do Alcorão ou Corão. O crente acredita que nos fins do tempo, haverá a 
ressurreição dos mortos, com o dia do julgamento e o envio dos maus para o inferno e dos bons 
para o céu. Quanto à ética do islamismo, “é a ética dos árabes do deserto, consagrando os 
princípios gerais da valentia e cavalheirismo, a austeridade da vida e certo desapego aos bens 
terrenos, ao lado de grande condescendência sexual e furiosa violência na guerra.”331 

Embora tenha alguns preceitos sábios quanto à moralidade administrativa e comercial, 
com um interesse pelos pobres e órfãos, o islamismo admite, por exemplo, a poligamia, 
adotando uma moral, no entanto, que: 

[...] por mais ambígua que seja, contribuiu grandemente para elevar o nível moral e 
cultural dos povos árabes, minorar a condição dos escravos, diminuir a superstição e 

                                                 
328 Ibid., p. 140. 
329 RAMPAZZO, 2014, p. 144. 
330 BLANC, 2015, p. 76. 
331 RAMPAZZO, op. cit., p. 150. 
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a crueldade, inculcar a higiene, a temperança, a resignação nos infortúnios e mesmo 
o amor à cultura.332 

Graças, por exemplo, aos ensinamentos de Maomé, o antigo costume dos nômades 
árabes de enterrar, ainda com vida, as meninas recém-nascidas, tidas como indesejadas, foi 
abolido.333 

3.2.4 Religiões afro-brasileiras 

No Brasil, parcela da população adota os ritos e cultos afro-brasileiros. Os negros foram 
trazidos ao Brasil como escravos, recebendo o batismo ainda nos portos africanos ou mesmo 
quando chegavam ao país. Naquela época, criaram-se “as ‘irmandades’ de Nossa Senhora do 
Rosário, de São Benedito [...] onde, não raramente, os negros eram obrigados a entrar.”334 

Para muitos, o sincretismo das religiões africanas e do catolicismo resulta exatamente 
dessas irmandades, com o ingresso dos santos católicos no mundo cultural africano, como 
orixás, ou seja, espíritos intermediários entre a divindade e o homem. As festas africanas 
também foram adaptadas ao calendário cristão, como ocorreu com a tradicional festa do Nosso 
Senhor do Bonfim e cada sacramento é considerado como um reforço para o axé (força vital). 

Os africanos vindos ao Brasil são divididos em três grupos principais, segundo a cultura: 
a) negros de cultura sudanesa, originários da Nigéria, povos da baía de Benin, Gana, Costa do 
Marfim, Libéria, Gâmbia e Guiné; b) negros de cultura bantu, oriundos do Congo, de Angola e 
de Moçambique; e c) negros de cultura guineano-sudanesas islamizadas. Enquanto os cultos 
sudaneses se caracterizavam pela crença em espíritos intermediários entre o homem e a 
divindade (orixás ou voduns), espíritos da natureza, como a água, o raio, o trovão, etc. Já os 
cultos bantos eram dirigidos às almas (eguns) dos parentes já falecidos. 

Segundo Rampazzo, podem ser reconhecidas duas áreas de difusão dos cultos afro-
brasileiros. A primeira, em que o culto de origem sudanesa é melhor conservado, pode ser 
dividida da seguinte forma: a) na região do candomblé (Bahia), b) região do xangô (Recife, 
Sergipe e Alagoas), c) região do vodu ou Casa das Minas (Maranhão), região dos batuques ou 
paras (Rio Grande do Sul). A segunda, é de origem bantu, caracterizada pelo forte culto aos 
antepassados, correspondendo ao Estado do Rio de Janeiro, Minas e São Paulo.335 

                                                 
332 Ibid., p. 151. 
333 BLANC, op. cit., p. 79. 
334 RAMPAZZO, 2014, p. 151-152. 
335 Ibid., p. 154. 
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A miscigenação ente os negros de culturas diversas, levada a efeito pela escravidão, 
levou à fusão e unificação dos cultos, interferindo diretamente na sua tradição. 

O candomblé é termo que designa os cultos de origem sudanesa e, em especial, a 
religiosidade iorubá da Nigéria. É, essencialmente, o culto dos orixás, mantendo muitas 
tradições da cultura negra.336 

O Olorum é a divindade suprema do candomblé, o senhor do céu, mas é um deus 
distante, que entregou o governo do mundo para os orixás. Oxalá é o primeiro dos orixás, 
Iemanjá é o espírito do mar; Ogum, o orixá da guerra; e Xangô, o orixá do raio e do trovão. 

Por volta de 1930, surgiu a Umbanda, fruto do sincretismo entre os ritos afro-brasileiros 
e o espiritismo kardecista, tendo por base a evocação dos espíritos e a doutrina da 
reencarnação.337 

O número de adeptos das religiões afro-brasileiras vem reduzindo ao longo do tempo e 
é preciso também registrar a intensa perseguição sofrida pelas populações negras. Somente para 
exemplificar, basta recordar da perseguição sofrida pela capoeira no curso do século XX, 
principalmente no Rio de Janeiro, “entendida como um crime de escravos, e sua repressão 
confundia-se com o controle social exercido sobre a mão de obra da cidade.”338 

Por esse resumido panorama das principais religiões e cultos, é possível ter uma noção 
da diversidade religiosa brasileira. 

3.3 O PAPEL DA RELIGIÃO NO BRASIL 

No Brasil, por questões históricas e também por ter sido, até 1891, a religião oficial do 
Estado, a hegemonia da filiação à religião católica apostólica romana foi verificada desde o 
primeiro recenseamento nacional até a década de 1970. Os levantamentos seguintes, no entanto, 
indicaram uma constante redução, em todas as regiões, no número de pessoas que se declaravam 
católicas. 

Os resultados do Censo Demográfico 2010, por situação do domicílio, evidenciam que 
64,6% (sessenta e quatro vírgula seis por cento) da população brasileira declaram-se adeptos da 
religião católica apostólica romana, 22,2% (vinte e dois vírgula dois por cento) evangélicos; 
                                                 
336 Ibid., p. 155. 
337 “No Brasil, o termo “macumba” designava um culto que, particularmente no Rio de Janeiro, misturava ritos de 

origem nagô com outros de origem angolana ou congolesa. Sucessivamente, porém, a palavra “macumba” 
passou a designar os despachos maléficos (magia negra): nesse sentido é chamada também de quimbanda. E a 
umbanda acabou designando os despachos benéficos.” (RAMPAZZO, 2014, p. 159). 

338 SALEM, Marcos David. História da polícia no Rio de Janeiro: 1808 a 1930: uma instituição a serviço das 
classes dominantes. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007. p. 72. 
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2% (dois por cento) espíritas; 0,3% (zero vírgula três por cento) pertencentes a grupos de 
religião umbanda e candomblé, enquanto 8,0% (oito por cento) das pessoas declararam-se sem 
religião.339 

Dissolvida a Assembleia Constituinte, pelo Decreto de 12 de novembro de 1823, D. 
Pedro I jurou a Constituição de 1824, cujo projeto fora elaborado por uma comissão de dez 
membros escolhidos por ele. A religião católica apostólica romana era a religião oficial do 
Império (artigo 5º), garantindo-se, no entanto, a liberdade restrita de outros cultos. Naquela 
época, era vedado o proselitismo e a ostentação de práticas e rituais não católicas, exigida a 
fidelidade à fé católica aos que assumissem cargos públicos.340 

A Constituição de 1824 proibia o culto relativo a outras religiões em casas que tivessem 
a forma exterior de templo, prescrevendo que ninguém seria perseguido por motivo religioso, 
desde que respeitasse a religião do Estado e não ofendesse a moral pública (artigo 179, n. 5).341 

Foi adotado o regime do Padroado342, como em Portugal343. Nele, enquanto o Estado 
provia os cargos eclesiásticos e os remunerava, sendo encarregado da construção dos templos 
e da organização das irmandades, por meio do beneplácito exercia o controle sobre as 
prescrições rituais e normas canônicas baixadas pela Santa Sé, declarando nulas e sem efeito, 
no território brasileiro, as disposições que “invadissem o terreno secular, se as considerasse 
atentatória contra o princípio da soberania nacional, se ferissem leis brasileiras e se limitassem 
a autonomia do poder monárquico.”344 Não havia o registro civil e o registro dos batismos e a 
realização dos casamentos e funerais ficavam a cargo das igrejas. 

                                                 
339 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Censo Demográfico 2010: características 

gerais da população, religião e pessoas com deficiência. Rio de Janeiro: IBGE, 2010. p. 91. 
340 FERREIRA, 2014, p. 6. 
341 Constituição de 1824, artigo 179, V: “Ninguem póde ser perseguido por motivo de Religião, uma vez que 

respeite a do Estado, e não offenda a Moral Publica”. No Brasil, lembra Galdino, a partir do Decreto n. 001144 
de 11.9.1861, o Império adotou uma posição mais tolerante quanto às outras religiões que não a católica. (cf. 
GALDINO, Elza. Estado sem Deus: a obrigação da laicidade na Constituição. Belo Horizonte: Del Rey, 2006. 
p. 71). 

342 Com a Independência, o novo Império manteve três institutos jurídicos herdados de Portugal: o patronato, o 
beneplácito e o recurso à Coroa. “A partir de então, a organização eclesiástica, durante os 67 anos de duração 
do império brasileiro, funcionou quase como que um departamento ordinário do governo. Mediante o padroado, 
o Estado nomeava bispos e outros membros da hierarquia, interpretando unilateralmente a extensão de sua 
jurisdição. Também mediante o padroado, o governo recolhia os dízimos e pagava o clero, que era tratado como 
se fosse mais um grupo de funcionários públicos.” (CALLIOLI, Eugenio C. Religión y derecho en Brasil. In: 
FLORIA, Juan Gregorio Navarro (Coord.). Estado, derecho y religión en América Latina. Buenos Aires: 
Marcial Pons, 2009. p. 92, tradução livre). 

343 Em Portugal, havia o regime do Padroado, que, “impulsionado pelo papa Calisto III, em 1456, delegava ao 
monarca lusitano a organização da Igreja Católica em seus domínios [...]. O rei era encarregado de construir 
igrejas além de nomear padres e bispos, garantindo ao Estado português uma dimensão religiosa, além de 
política e administrativa.” (FERREIRA, op. cit.. p. 3). 

344 Ibid., p. 6. 
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Note-se que a independência do clero católico no Brasil e as constantes interferências 
do poder secular acabaram levando a um desgaste entre as relações da Santa Sé e o Império. A 
chamada Questão Religiosa, uma disputa ente D. Pedro II e a Igreja Católica, é apontada com 
um dos fatores que enfraqueceram o regime monárquico.345 

Apesar disso, Maximiliano aponta as causas que contribuíram para o predomínio da 
autoridade espiritual, ou seja, “a excomunhão que abatia os monarchas”, a “superioridade 
intellectual do sacerdocio, conhecedor único, a principio, da arte da escripta, depositario depois 
dos thesouros seculares da sciencia, da arte e da philosophia” e, por fim, a “fortuna colossal, 
producto de dadivas e de uma administração sem par.”346 

Maximiliano relata como a liberdade religiosa era protegida nos Estados Unidos347, 
lembrando que a liberdade de consciência e de culto fez parte dos programas do Partido Liberal 
Radical, em 1868, do Partido Liberal Puro em 1869, sendo reclamada “nos manifestos do 
Partido Republicano Brasileiro e do Paulista em 1870”348 e instituída pelo Governo Provisório, 
através do Decreto n. 119 A, de 7 de janeiro de 1890.349 

Realmente, proclamada a República, a Constituição de 1891, em seus artigos 11, § 2º, 
72, §§ 3º, 28 e 29, garantiu a liberdade religiosa, proibindo a subvenção oficial de culto ou 
igreja ou mesmo que mantivessem relações de dependência ou aliança com o governo da União 
e dos Estados, no seu parágrafo 7º, sendo curioso notar que a este dispositivo a reforma 
constitucional de 1925-1926 acrescentou o seguinte: “A representação diplomática do Brasil 
junto à Santa Sé não implica a violação deste princípio.”350 

Na verdade, é por meio do Decreto 119-A, de 07 de janeiro de 1890, que o Brasil 
“abandona o catolicismo como Religião do Estado, extingue o Padroado no Brasil e declara que 
todas as religiões são iguais e que todos têm liberdade de expressão”351, tornando-se um Estado 
laico, leigo ou aconfessional. 
                                                 
345 Ibid., p. 7-8. 
346 MAXIMILIANO, Carlos. Comentários à Constituição brasileira de 1891. Ed. fac-similar. Brasília: Senado 

Federal, 2005. p. 217. 
347 A Constituição Americana originariamente dispunha que “nenhuma declaração de fé religiosa jamais se exigirá 

como condição para o exercício de qualquer função ou cargo público sob o governo dos Estados Unidos” (artigo 
VI, cl. 3ª). Posteriormente, a Emenda nº 1 dispôs que “o Congresso não poderá fazer lei alguma relativa ao 
estabelecimento de qualquer religião, ou que vede o livre exercício de alguma delas”. (COOLEY, Thomas 
McIntyre. Princípios gerais de direito constitucional nos Estados Unidos da América. Trad. Ricardo 
Rodrigues Gama. Campinas, SP: Russell, 2002. p. 203-206). 

348 MAXIMILIANO, op. cit., p. 220. 
349 Maximiliano cita Jefferson ao traçar o preâmbulo do Acto para estabelecer a Liberdade Religiosa, aprovado 

pela assembleia do Estado da Virgínia, em 1785, apontando os abusos praticados em nome da religião (Ibid.,  
p. 218). 

350 CASTRO, Araújo. A Constituição de 1937. Ed. fac-similar. Brasília: Senado Federal, 2003. p. 272. 
351 SCALQUETTE, 2013, p. 166. 
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Foi exatamente em consideração à liberdade religiosa, diz Barbalho, que a  
República “logo nos primeiros e gloriosos passos com que entrou no caminho das reformas  
de caracter politico-social que teve de emprehender”, de modo que o poder público passasse  
a “assegurar aos membros da comunhão política que êlle preside, a livre pratica do culto de 
cada um e impedir quaesquer embaraços que o difficultem ou impeçam, procedendo n’isso de 
modo egual para com todas as crenças e confissões.”352 

Comentando sobre o artigo 72, § 7º, da Constituição de 1891, o mesmo Barbalho afirma 
que, ao contrário do que muitos poderiam pensar, a separação entre a Igreja e o Estado assegura 
ao crente o livre exercício de sua doutrina religiosa, sem que corra o risco de tornar-se 
instrumento de governo ou de sofrer qualquer tipo de ingerência.353 

Castro, escrevendo sobre a Constituição de 1937, distingue, na liberdade religiosa,  
a liberdade de consciência e a liberdade de culto. A primeira delas, consistindo “no direito  
que o indivíduo tem não só de se filiar à religião que entender como de não professar  
religião alguma”354 seria ilimitada, ao contrário da liberdade de culto, que estaria sujeita às 
restrições legais. Ele prossegue, dizendo que a Constituição de 1937, seguindo, no ponto, as 
Constituições de 1934 e de 1891, assegurou a completa liberdade religiosa.355  

O quadro não mudou muito com as outras Constituições356, mesmo com a de 1988, 
senão por esta última ser muito mais enfática na proteção e defesa dos direitos fundamentais e 
na fixação dos princípios republicanos e democráticos. 

O artigo 19, I, da CF/88 manteve a afirmação de que o Brasil é um Estado  
laico, proibindo à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, estabelecer  
“cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com 
eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a 
colaboração de interesse público” (inciso I), proibindo-lhes, ainda, “criar distinções entre 
brasileiros ou preferências entre si” (inciso III), dispondo, no artigo 5º, que todos são iguais 
perante a lei, “sem distinção de qualquer natureza” (“caput”) e que “ninguém será privado de 
seus direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política” (inciso VIII), 
declarando a inviolabilidade da liberdade de consciência e de crença, “sendo assegurado o livre 

                                                 
352 BARBALHO, João. Constituição Federal brasileira (1891): comentada. Ed. fac-similar. Brasília: Senado 

Federal, 2002. p. 305. 
353 BARBALHO, op. cit., p. 315. 
354 CASTRO, 2003, p. 271. 
355 Ibid., p. 273. 
356 À exceção da CF de 1934, todas as outras asseguraram a liberdade de crença e de culto. 
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exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção dos locais de culto e suas 
liturgias” (inciso VI). 

É nesse contexto que a temática da liberdade religiosa se apresenta na Constituição, 
irradiando-se, a partir daí, sobre todo o ordenamento jurídico brasileiro. 

3.4 RELIGIÃO E MODERNIDADE 

Rawls observa que quando a filosofia moral surgiu, com Sócrates, a religião antiga era 
uma “religião cívica de práticas sociais públicas, de festividades civis e celebrações 
públicas”357, não tendo fundamento em escritura sagrada como a Bíblia ou o Alcorão. Lembra, 
então, que os poemas homéricos jamais foram tratados como textos sagrados, embora tenham 
assumido um papel relevante na cultura dos povos gregos. Não havia, prossegue ele, uma classe 
sacerdotal que “distribuísse os meios necessários para alcançar a graça”358 e as ideais de 
imortalidade e de salvação eterna não ocupavam um lugar central na crença da cultura clássica. 
A religião não era, portanto, de salvação. 

A filosofia moral grega, ainda segundo Rawls359, inicia-se no contexto histórico e 
cultural da religião cívica da pólis. Nela, não há a ideia de um bem supremo distinto. Os deuses, 
em termos morais, não diferem dos humanos, compartilhando seus defeitos e suas qualidades. 
Não diferem, além disso, dos heróis, que procuram honra e glória. 

A evolução social fez com que o ideal homérico, de uma forma de vida baseada na classe 
guerreira, ficasse, no entanto, ultrapassado. Como a religião cívica não cuidava do bem 
supremo, “concebido como busca razoável de nossa verdadeira felicidade”360, surgiu, então, a 
filosofia moral, como exercício livre e disciplinado da razão. 

É com o cristianismo que a religião aparece separada do Estado, diversamente do que 
ocorria na Grécia, Roma ou em Israel, pois, como escreve Régis Debray, citado por Borges, em 
Jerusalém, Atenas e Roma, “o ritual cívico é religioso, e o ritual religioso é cívico”361. Para 
esses três povos e suas respectivas religiões, portanto, estar fora da religião era o mesmo que 
estar fora da Cidade.362 

Prometendo a salvação no outro mundo, o cristianismo primitivo rejeitava a confusão, 
comum na sociedade greco-romana, entre o religioso e o político. Como diz Borges, no prefácio 
                                                 
357 RAWLS, 2011, p. XXIII. 
358 RAWLS, loc. cit.. 
359 Ibid., p. XXIII-XXIV. 
360 Ibid., p. XVIV. 
361 BORGES, 2010, p. 6. 
362 BORGES, loc. cit.. 
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à obra de Catroga, a Bíblia é, na verdade, “essencialmente dessacralizadora da natureza, da 
história e da política” e a fé cristã “requer a separação da religião e da política, da Igreja e do 
Estado”363, pela própria natureza do cristianismo. Nisso, a recusa de Jesus em ser um messias 
político assume relevante papel. O próprio decálogo fundamenta a separação entre as dimensões 
espiritual e temporal, pois enquanto na primeira tábua são estabelecidas apenas a regras da 
relação entre Deus e o homem, na segunda, elas recaem somente sobre o convívio entre 
homens.364 

Apenas com a adoção do cristianismo pelo Império Romano, no século IV, primeiro 
com Constantino e, depois, Teodósio, em 380, é que começou a confusão entre religião e 
Estado, entre o poder religioso e o temporal.  

É certo que a cristianização da Europa trouxe consigo uma prematura e relativa 
separação entre as ordens cósmicas, cultural e social, mas houve sempre uma constante tensão 
entre elas. 

A queda do Império Romano e a descentralização do poder político não afetou a ideia 
de um espaço político e de um cosmos pacificado e despolitizado. Somente no século XVI, se 
fez impossível a teoria de um “universo político”, como uma ficção, passando-se a reconhecer 
a soberania dos vários Estados que, àquela altura, estavam em formação (pluriverso político). 
A partir desses Estados é que surgiu uma nova organização da vida religiosa, na forma de Igrejas 
nacionais, dominadas por um pensamento de que a religião não poderia ser um  
assunto privado. 

Em contraste com a religião cívica, o cristianismo medieval era uma religião autoritária. 
Sua autoridade era institucional, central e quase absoluta (papado). Era uma religião da 
salvação, com a promessa da vida eterna; uma religião de sacerdotes, que detinham a 
exclusividade de dispensar os meios da graça; uma religião doutrinária e que tutelava um credo 
cuja crença era obrigatória, sendo, além disso tudo, uma religião expansionista, que “não 
reconhecia nenhum limite territorial à sua autoridade que não fosse o mundo como um todo.”365 

A reforma, embora diferente em alguns aspectos, resultou no surgimento de  
“uma religião rival”, também dotada de autoridade e sabedoria e tão dogmática e intolerante 
quanto o catolicismo romano. É precisamente nesse ponto que Rawls destaca que, durante  
as guerras religiosas, as pessoas não duvidavam sobre a natureza do bem supremo ou sobre o 
                                                 
363 Ibid., p. 7. 
364 SORIANO, Aldir Guedes. Thomas Jefferson, a metáfora do muro de separação entre a igreja e o estado e a 

liberdade religiosa. In: LAZARI, Rafael José Nadim de; BERNARDI, Renato; LEAL, Bruno Bianco (Orgs.). 
Liberdade religiosa no Estado democrático de direito: questões históricas, filosóficas, políticas e jurídicas. 
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2014. p. 60. 

365 RAWLS, 2011, p. XXVI. 
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fundamento da obrigação moral na lei divina. Todos tinham uma absoluta confiança na fé que 
professavam. A questão, então, era como alcançar um consenso com base em credos religiosos 
distintos366. Embora muitos acreditassem que não havia solução para o problema, pois não 
aceitavam o que era considerado por eles uma heresia, outros acreditavam que se não houvesse 
tolerância estariam todos sujeitos a uma interminável guerra religiosa. 

É por isso que Rawls reconhece, na Reforma e nos seus desdobramentos, as origens do 
liberalismo (em geral e político em particular), “com as longas controvérsias sobre a tolerância 
religiosa no século XVI e XVII”367, pois, para ele, foi ai que teve início algo como as noções 
modernas de liberdade de consciência e de liberdade de pensamento, lembrando que outras 
características também foram importantes, com as que “tiveram por objeto a limitação dos 
poderes dos monarcas absolutos, mediante princípios adequados do arcabouço constitucional 
que oferecessem proteção a direitos e liberdades fundamentais.”368 

Quanto ao período moderno, portanto, Rawls diz que três processos históricos o 
marcaram profundamente: a) a Reforma protestante do século XVI, que fragmentou a unidade 
religiosa da Idade Média, resultando no pluralismo religioso e este, por sua vez, alimentando 
pluralismos nos outros campos sociais, de modo que esse pluralismo veio a ser tornar uma 
característica permanente da cultura por volta do final do século XVIII; b) o desenvolvimento 
do Estado Moderno com a administração central e inicialmente governado por monarcas 
absolutistas ou que somente cediam uma parcela de seu poder à aristocracia ou mesmo às 
classes médias ascendentes quando eram obrigados a isso ou quando lhes convinham; e c) o 
desenvolvimento da ciência moderna (século XVII), com a Astronomia (Kepler, Copérnico, 
Newton) e a Matemática (Newton, Leibniz). 

Dissertando sobre a religião e a razão pública na democracia, Rawls começa lembrando 
que, nos séculos XVI e XVII, católicos e protestantes aceitavam o princípio da tolerância como 
um “modus vivendi”, de modo que se qualquer um deles conseguisse prevalecer, imporia sua 
doutrina como a única verdadeira e admissível. Por isso sustenta que somente uma constituição, 
como a dos Estados modernos, capaz de garantir plenamente a liberdade de religião, conseguiria 
assegurar a paz civil.369 

                                                 
366 RAWLS, loc. cit.. 
367 Como Hegel percebeu, foi o pluralismo, e seguramente não as intenções de Lutero e de Calvino, que tornou 

possível a liberdade religiosa. (RAWLS, 2011, p. XXVI). 
368 RAWLS, loc. cit.. 
369 Ibid., p. 545. 
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Rawls descreve ainda, como a razão pública servia para acalmar as divergências, 
encorajando a estabilidade social, mas que não havia uma estabilidade com base em um 
“compromisso com os ideais e valores políticos (morais) de uma sociedade democrática.”370  

No entendimento de Rawls, o que deveria haver, nestes casos, era a compreensão  
e também a aceitação, por parte da doutrina religiosa ou não religiosa, de que:  
“[...] a não ser endossando uma democracia constitucional razoável, não há nenhuma outra 
maneira equitativa de assegurar a liberdade de seus seguidores que seja compatível com as 
liberdades iguais de outros cidadãos livres e iguais razoáveis.”371 

Neste ponto, importa lembrar que a análise semântica do termo “tolerância” aponta tanto 
para uma acepção passiva quanto ativa, ou seja, de “sofrer”, “permitir algo que não se tem por 
lícito, sem o aprovar explicitamente”, “suportar”, mas “também a de ter capacidade para levar 
conosco o outro com quem nos encontramos”372. Nessa perspectiva, é possível adotar a palavra 
tolerância para exprimir algo mais que uma atitude arrogante e superior. Ela pode “exprimir e 
reconhecer a existência de relações de alteridades situadas no plano da reciprocidade 
igualitária”373, conferindo-se à velha expressão um significado novo. 

Dworkin, por sua vez, defende que “um governo que é secular em princípio não pode 
preferir uma moral religiosa e uma não-religiosa”374, rechaçando a ideia de uma religião oficial. 
Nesse mesmo oriente, segue Duguit375. 

Analisando as diversas teorias sobre o fenômeno da secularização, Catroga as sintetiza 
por meio da relação que quase todas elas fazem com a “afirmação da Modernidade nos países 
ocidentais cristianizados”, destacando que cada uma delas dá um peso diferente aos vários 
aspectos condicionantes da questão, ou seja: a) a influência da religião judaico-cristã;  
b) o desenvolvimento da racionalidade capitalista; c) o crescimento de uma civilização urbana 
e, por fim; d) a desestruturação das formas tradicionais de sociabilidade. Reúne, então, essas 
teorias em duas grandes tipificações, a primeira delas definindo a secularização como “a saída 
de setores da sociedade e da cultura do domínio do religioso”, tratada, por alguns autores, como 
uma “secularização qualitativa” ou simplesmente uma “dessacralização”; e a segunda delas 
como a “transferência do conteúdo, dos esquemas e dos modelos elaborados no campo 
religioso, para o campo profano”.376 
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372 CATROGA, 2010, p. 65. 
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Catroga também diz que a origem judaico-cristã da secularização é reivindicada  
por muitos, inclusive dentro da Igreja católica, mas não com unanimidade. Para os que assim o 
fazem, continua ele, a própria criação representou uma cisão entre o homem e Deus.  
O cosmos, criado por um ato único e irreversível, assumiu uma “onticidade espaço-temporal 
autônoma e não eterna”377 e a própria encarnação em Cristo teria marcado essa diferenciação. 

O protestantismo, dando ênfase à predestinação e à graça, teria, por sua vez, reforçado 
essa ideia de separação.378 Prossegue Catroga lembrando que a passagem da menoridade para 
a maioridade, em Kant, pressupõe o atributo da autonomia do homem, que passa a agir com 
liberdade de pensamento e racionalidade destacando que, enquanto ser tutelado, o homem nada 
podia.379 

Catroga passa a ressaltar como a secularização e a sacralização são fenômenos que se 
desenvolvem em paralelo nas distintas áreas do globo, sem que se possa afirmar uma inclinação 
em favor da primeira. Dissertando sobre clérigos e leigos, ele diz que, com o tempo, a existência 
terrena passou a ser alvo de considerações negativas e foi logo “qualificada como o lugar do 
pecado e do tempo lapso e diminuído – o século”380, ressaltando que a distinção entre clérigo e 
leigos é que deu origem a várias dissidências que se voltaram contra o estatuto da superioridade 
voltado aos primeiros.  

Os termos “secularizar” e “secularização”, continua Catroga, passam a ser usados na 
segunda metade do século XVI, referindo-se o último à transferência das terras episcopais para 
as mãos do rei381. Enquanto isso, o conceito de secularização evolui para significar a perda de 
espaço da religião nas sociedades modernas, seja na produção e reprodução do elo social, seja 
na atribuição de sentido à vida social. 

Catroga anota, ainda, que o conceito moderno de soberania pretendeu superar o 
teológico, mas sem conseguir alcançar uma secularização plena, talvez por reconhecer a força 
do sagrado no espírito humano. Para enfrentar isso, se buscou sacralizar a própria sociedade, o 
Estado, o detentor do poder, metamorfoseando a religião.382 

Diversas críticas são endereçadas à religião, que é apontada, pelo pensamento 
racionalista moderno, como domínio da ignorância, ou mesmo como uma “evasão para mundos 

                                                 
377 Ibid., p. 20. 
378 A “secularização deve ser entendida como uma paulatina distinção entre o século e as objectivações dogmáticas 

e institucionais do religioso como Igreja.” (CATROGA, 2010, p. 21). 
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de sonho, em consequência da opressão insuportável do mundo real”383, um “consolo 
enganador”384. Mas a religião deve ser analisada, acima de tudo, pelo seu papel de “religadora” 
que desempenha na reprodução social, como destacado por antropólogos e sociólogos.385  

Considerar o fenômeno religioso como algo intrinsecamente negativo e do qual é 
preciso desvencilhar-se, é esquecer que a religião exerce, na ordem social, importantes funções, 
estimulando, embora nem sempre, é bem verdade, a aceitação das normas predominantes e das 
relações sociais já estabelecidas, contribuindo para a solidariedade social. Congrega, além 
disso, os crentes, numa comunidade moral, oferecendo uma interpretação ética da vida social e 
de seus fenômenos.386 

Nesse sentido, Habermas fala de um conceito inclusivo de religião, como “todas as 
práticas e representações possíveis da fé, sempre e quando se manifeste com elas um trato extra-
cotidiano com os poderes da salvação e da condenação.”387 No seu modo de ver, as religiões 
devem liberar os seus fiéis para que eles possam se reconhecer também como cidadãos, 
participando integralmente de suas comunidades, como membros do mesmo Estado. Nessa 
qualidade, ou seja, de cidadãos, eles se darão as leis, com as quais poderão manter suas 
respectivas identidades culturais e ideológicas, como cidadãos individuais da sociedade. 

Mas o Estado não deve fazer nada que favoreça qualquer doutrina abrangente em 
particular e as virtudes que caracterizam determinadas formas de vida que fazem parte de 
doutrinas religiosas abrangentes ou que pertençam a diferentes ideais associativos (os ideais de 
Igrejas, por exemplo) não devem ser tolerados.388 

Minois faz uma análise sobre a descrença, dizendo que, segundo estimativas para 1993, 
havia um milhão e 154 mil agnósticos e ateus no mundo, saltando para 1,071 bilhão de 
agnósticos e 262 milhões de ateus em 2000. Como base nesses dados, ele afirma que um quinto 
da humanidade não acreditava mais em Deus, anotando que o grupo de ateus convictos, no 
entanto, é bem minoritário e que a “extrema debilidade desses movimentos reflete a dificuldade 
para dar um conteúdo positivo ao ateísmo, que continua sendo um termo de conotação negativa, 
cujo sentido reside sobretudo na oposição à crença religiosa.”389 
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Minois também observa que o religioso não desapareceu, seguindo na forma da religião 
natural, lembrando que há um abandono em massas dos jovens e uma diminuição do sentimento 
de pertencimento religioso em toda parte, para concluir que a civilização do ano 2000 é ateia, 
mas que o “mundo não pode viver muito tempo num caos cultural, social, econômico e político, 
como este que ele atravessa hoje. Ele terá de inventar novos deuses, deuses críveis.”390 

Ainda que a secularização traga consigo a perda da força das crenças institucionalizadas 
e tradicionais, a religião continua sendo um forte elemento construtivo de identidades coletivas. 

3.5 A RELIGIÃO DO ESTADO 

Böckenförde cita Mohl, para quem “as inclinações suprassensíveis dos homens, a ética 
e a religião, estão fora do âmbito de competência do Estado de Direito”391. Não há dúvida que 
“a religião é uma coisa individual; e; segundo o conceito moderno de Estado, este deve 
permanecer estranho em absoluto a toda crença religiosa, precisamente pelo caráter íntimo, 
sagrado dela.”392 Por isso mesmo é que o: 

[...] sistema de cultos reconhecidos e subsidiados pelo Estado viola o princípio da 
liberdade religiosa, forçando aos cidadãos que não pratiquem nenhum culto, ou que 
pertençam a religiões diversas, a participarem dos custos de manutenção de um culto 
que não praticam.393 

Com essa ideia em mente, Heller destaca o descobrimento histórico dos direitos, 
dizendo que o objetivo da revolução burguesa dos séculos XVII a XIX e das constituições que 
lhe seguiram era a limitação do poder absoluto do Estado, apoiando-se, de um ponto de vista 
histórico-espiritual, na tradição do direito natural cristão que se secularizara, convertendo-se 
num direito natural racional. Com efeito, as aspirações por liberdade e igualdade chegam da 
antiguidade e se fixam profundamente na consciência através de história da Igreja cristã.394 

Para Heller, inclusive, o ideal cristão primitivo de comunidade, com um reino divino de 
amor sobre este mundo era extremamente individualista e com absoluta indiferença para com a 
realidade social. Superando essa indiferença, no entanto, o autor afirma que a Igreja foi buscar 
e adotou a ideia de direito natural dos estoicos, que, embora vissem o ideal cosmopolita por 
meio de uma comunidade universal, onde todos os homens seriam iguais e livres, reconheciam 
                                                 
390 Ibid., p. 730. 
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superada a “Idade do Ouro” pelas paixões humanas, convertido aquele direito natural absoluto 
num ideal a ser perseguido.395 

A Igreja Cristã, então, uniu a doutrina da obediência livre e igual de todos a Deus e o 
dogma do paraíso com o direito natural absoluto da escola estoica. A partir daí o trabalho, a 
propriedade privada, o matrimônio, o poder social e a desigualdade são explicados a partir do 
pecado original, de modo que agora “o Estado e o Direito podem considerar-se como poena et 
remedium peccati.”396 

Na doutrina tomista, diz Heller, a liberdade, a igualdade e a propriedade comum são 
consideradas ideais propriamente cristãos, mas irrealizáveis sob as condições do estado de 
pecado. O autor reconhece que por isso o direito natural cristão pode se converter facilmente 
numa “crítica intensamente revolucionária de todas as relações de poder”, ao questionar a 
autoridade eclesiástica ou mesmo ao sustentar que o direito positivo contradiz o direito natural 
absoluto.397 

Com o enfraquecimento da Igreja, porém, Heller afirma que o pensamento da Idade 
Moderna já não se ocupa da oposição entre direito divino e humano, passando a preocupar-se 
com a oposição entre a coação do direito, de caráter político, e a crítica racional, temporal e 
humana. É ainda Heller quem reconhece que os êxitos alcançados pela razão humana, a partir 
do século XV, nas ciências naturais e em especial na astronomia, estimularam a crença do 
descobrimento de uma ordem natural universal, independente de Deus, que prossegue sendo 
reconhecido apenas como a causa primeira do universo.398 

A Reforma trouxe consigo um incremento na marcha da secularização da consciência 
geral. A partir daí, surge a ideia de uma legitimação temporal e humana do Estado e também 
do Direito, em lugar daquela visão transcendente e religiosa. E é exatamente da natureza 
racional do homem que se deduz um direito natural imanente, que não poderia ser alterado nem 
por Deus (Grotius). 

Ao direito natural cristão, o direito racional, que passa a predominar a partir do século 
XVII, toma a crença na existência de um sentido no mundo e na vitória final do bom e do 
racional, resultante das ações autônomas do homem.399 Com isso, todos os poderes se legitimam 
perante o povo, ainda que a exigência político-social da liberdade e igualdade fique limitada à 
classe burguesa. 
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A separação entre Igreja e Estado é, sem sombra de dúvida, um avanço civilizatório, o 
que não impede que se reconheça o papel público das religiões e que haja uma colaboração 
entre Estado e Igreja, admitida a ideia de que no: 

[...] respeito pelas autonomias dos indivíduos e pelo pluralismo democrático, as 
religiões podem dar contributos positivos significativos com os seus recursos 
simbólicos e a sua capacidade superior de articular a nossa sensibilidade moral 
(Jürgen Habermas).400 

As ideias racionalistas e iluministas de Hobbes, Rousseau e Locke, quanto ao contrato 
social e ao papel da religião na sociedade é analisada, com profundidade, por Catroga, 
afirmando que Rousseau compreende que o religioso, com seus valores, induz o homem à 
coletividade, enquanto Hobbes e Locke acreditam que sem a autoridade voltaremos ao estado 
de guerra.401 

Em Hobbes, diz Catroga, o contrato social é um pacto assinado para salvaguardar a vida 
do contratante, enquanto para Locke seu objetivo seria garantir os seus bens e a sua vida. 
Rousseau, por outro lado, diz que o contrato social “significou a alienação total dos direitos de 
cada associado à comunidade, porque, fora desta, o indivíduo insulado estaria sob o império da 
dissolução e da morte.”402 

A importância do contrato social reside exatamente na ideia de que sua fundamentação 
dispensa qualquer princípio transcendente ou sacro. Apesar disso, manteve-se a crença de que, 
no seio da sociedade, o povo precisaria ser “educado para compreender a razão de Estado”403, 
santificando o contrato social para que a adesão, que é sempre precária, pudesse persistir. 

Essas e outras reflexões sobre a relação indivíduo-comunidade vão surgindo, inclusive 
com a proposta de uma religião civil404, cujas raízes remontam à reorganização do sistema 
religioso que se seguiu à formação da cidade-Estado grega, entre os séculos XI e VIII antes de 
Cristo. Essa religião cívica satisfazia uma dupla exigência, particularizando os grupos humanos 
e integrando-os ao corpo de cidadãos e, ao mesmo tempo, desenvolvendo uma literatura épica 
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As liturgias políticas. Rio de Janeiro: Imago, 1988. p. 143). As religiões civis e políticas são objeto de análise 
por parte da teoria funcionalista, como fenômenos que emergem, na modernidade, como um “sistema de 
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de caráter mais geral, edificando-se santuários comuns, organizando-se jogos e festas, além de 
um panteão “igualmente reconhecido por toda Hélade.”405 

Rousseau406 pretende estabelecer as condições do contrato social, através das quais a 
liberdade natural dos homens converte-se em liberdade civil. Na visão dele, no entanto, a 
instauração de uma religião civil é necessária como reforço às leis e ao contrato, solucionando 
as tensões e fortalecendo, por meio do sentimento e da paixão, a integração social. Como uma 
profissão de fé puramente civil, essa religião do Estado não se confunde com qualquer religião 
e busca enfrentar as dificuldades surgidas com a separação do poder temporal do espiritual. 

Rousseau407 incluí todas as religiões em três categorias distintas: a) a religião do padre 
(cristianismo histórico); b) a religião do cidadão (religiões pagãs da pólis, do império ou mesmo 
o judaísmo e o islamismo); e c) o cristianismo dos Evangelhos (religião do homem ou 
natural)408, referindo-se também à religião civil, que, para muitos, seria uma tentativa de síntese 
entre a religião do homem (religião do direito divino natural) com a religião do cidadão à antiga 
(religião do direito civil ou positivo). Diferentemente de Locke409, entretanto, Rousseau410 não 
limitava a religião à esfera da sociedade civil e, por isso mesmo, não aceitava sua separação do 
Estado. 

Como síntese entre a religião do cidadão e a religião do homem, a religião civil de 
Rousseau411 toma emprestado da religião pagã a sacralização das leis e o culto da pátria, 
adotando da religião natural o reconhecimento de que todos os homens são irmãos e a crença 
na união da sociedade. 

Essa religião civil de Rousseau não tinha templo, altares ou ritos. Nela, apelava-se  
“tão só, para uma adesão puramente interior a Deus e aos deveres eternos da moral, intuídos a 
partir da consciência, criação divina por excelência.”412 Como dogma negativo, a religião civil 
recusava a intolerância e, sob a critério da utilidade pública, adotava a desvalorização das 
religiões históricas, como o catolicismo, assumindo, contraditoriamente, uma postura 
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intolerante, mesmo que por razões práticas. Exigia, além de tudo isso, uma profissão de fé 
puramente civil, cabendo ao soberano fixar os artigos como sentimentos de sociabilidade e, 
através da instrução pública, inocular valores e ideias, inclusive o amor à Pátria, nos cidadãos.413 

Catroga414 diz que, segundo Rousseau, a confiança na vida após a morte é que permitia 
o sacrifício supremo de cada cidadão pela abstração que é o contrato social. Talvez isso explique 
as críticas por ele formuladas contra o ateísmo, considerando o homem sem religião um ser 
socialmente perigoso, no que foi seguido por muitos outros. Dizia Rousseau que as ideias do 
ateu não poderiam ser expressas como razão pública, rejeitando-as, portanto. 

No seu entender, a religião civil é que deveria mobilizar o cidadão para a prática das 
virtudes republicanas, impedindo o regresso ao atomismo social, seja pela dissolução dos 
costumes, seja pela ausência de soldados dispostos a morrer pela pátria.415 

Assim, por meio da religião civil, o homem que, para Rousseau416, não é um ser social 
por natureza, vê sacralizada a cidadania, fortalecendo os vínculos sociais e evitando o retorno 
ao estado da natureza. Para ele, o contrato social não se sustentaria apenas por uma perspectiva 
puramente racional. Só “um sentimento ou paixão de Estado consolidariam a razão de Estado, 
maneira de defender que só a ideia e o amor de Deus (e o medo do castigo eterno) poderiam 
desnaturalizar os indivíduos, levando-os à assunção de seus deveres como cidadãos.”417 

Como se pode concluir das ideias de Rousseau, está com inteira razão Catroga, quando 
diz que a ideia de religião civil tende a sacralizar o contrato social, a Nação ou a Pátria. Não se 
identifica, porém, nas sociedades demo-liberais, com “qualquer movimento político e partidário 
particular, ao mesmo tempo que procura respeitar a autonomia do indivíduo dentro da 
sociedade, por mais que esta esteja entificada.”418 

Nem sempre é inequívoca a distinção entre religião civil419 e religião política, mas é 
possível afirmar, de logo, que na religião política há a sacralização de uma ideologia e de um 
movimento político extremista, o que não ocorre naquela. 

Nos Estados Unidos420, a separação entre Estado e Igreja culminou com a ideia de que 
o poder político não devia privilegiar qualquer religião, princípio que está hoje inscrito no 
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ordenamento constitucional e vem sendo sufragado pela jurisprudência americana421. A 
Suprema Corte dos Estados Unidos considerou, por exemplo, inconstitucionais as tentativas de 
impor a obrigatoriedade de reza de orações nas escolas públicas ou ainda a afixação dos Dez 
Mandamentos nos tribunais.422 

É preciso dizer que a jurisprudência da Suprema Corte norte-americana é consistente ao 
rejeitar a ideia de colocação de símbolos religiosos em espaços públicos por entidades 
públicas.423 

Apesar disso, para Catroga, sendo um povo essencialmente religioso, não há como negar 
que na sociedade americana há uma religião civil estabelecida, exercendo um papel 
fundamental na produção e reprodução do consenso nacional e social, lembrando que uma 
pesquisa, realizada em 2002, apontou que 48% dos americanos acreditavam que o país havia 
recebido uma especial proteção divina.424 

Tocqueville via nos Estados Unidos uma religião organizada como instituição  
política. Para ele, a religião teve um papel preponderante na construção da sociedade  
norte-americana.425 Essa dimensão religiosa pública da sociedade norte-americana é também 
destacada por Catroga, extraindo da tradição religiosa um fundo ético que contribuiu para 
edificação do Estado426. No seu modo de ver, a religião civil nos EUA é mais apta a lidar com 
o individualismo liberal e com o multiculturalismo, mas é inferior, por exemplo, ao Canadá, 
onde a religião civil é “mais fraca.”427 

Na França, por outro lado, a “Deidade nunca ganhou a conotação providencial e 
protectora que se encontra na religião civil à americana.”428 Ali houve uma divisão quanto ao 
papel a ser desempenhado pela Igreja na sociedade moderna. Enquanto uns defendiam a ideia 
de uma “Igreja livre no Estado livre”, outros buscavam “Igrejas livres no Estado livre” e outros 
ainda “Igrejas livres no Estado neutro”429, indiferente ou laico. Esta última posição foi a que se 
tornou dominante e o seu programa foi gradualmente cumprido pela III República, instituindo 
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428 CATROGA, op. cit., p. 239-240. 
429 Ibid., p. 337-338. 



90 

a separação das Igrejas da Escola, primeiro proibindo o uso de signos religiosos nas salas de 
aula, depois substituindo a educação religiosa por uma educação moral e cívica e impondo 
professores seculares. A seguir, instituiu-se a separação das Igrejas da Família, com a 
reintrodução do casamento civil e do divórcio; a separação das Igrejas da Saúde, com a 
proibição de religiosas na enfermagem e na assistência hospitalar; a separação da Igreja das 
Forças Armadas, e, por fim, a separação das Igrejas da Justiça, “com a proibição de signos 
religiosos nos tribunais (1883 e 1904).”430 Os cemitérios foram secularizados completamente. 

Essas e outras medidas tinham por objetivo laicizar o espaço público e a esfera política, 
“fazendo refluir as opções e práticas religiosas para o domínio do direito privado.”431 Mas com 
tudo isso, a laicização externa andou junto com a interna. É que mais do que confiar num 
modelo liberal puro, a laicidade432 assumia uma atuação positiva, justificada pela força milenar 
e totalizadora do adversário, que só o poder político, legitimado pelo voto e orientado para a 
busca do bem comum, poderia enfrentar, garantindo a paz civil e consolidando o consenso 
nacional, “num eco evidente da memória das guerras religiosas.”433 E prossegue Catroga, então: 

Daí que aquele princípio fosse apresentado como uma consequência lógica do direito 
público moderno, paradigma de um projecto político-jurídico em que a “razão 
legisladora” é também “razão legiferante”, em ordem a obter-se a fusão dos ideais de 
democracia representativa com os da teoria do mandato e com o princípio de 
igualdade, emanações de um conceito de soberania nacional que se queria una e 
indivisível. E, como estas ideias receberam uma continuada oposição por parte da 
Igreja católica (salvo raras excepções), a partir das últimas décadas de Oitocentos a 
secularização apareceu, cada vez mais, como uma laicidade explicitamente unida às 
ideias de República e de cidadania.434 

Assim, na França a laicidade é intrinsecamente relacionada às ideias de República e de 
cidadania, não sendo desnecessário observar que a Constituição Francesa de 1848, no seu artigo 
1º, proclamou tratar-se de uma República laica, o mesmo ocorrendo com a Constituição atual.435 
Ali, a criação do Estado moderno passou pela luta contra o poder da Igreja. O conflito entre 
religião e o poder secular levou a uma política de descristianização, na busca por uma religião 
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civil que, com Robespierre, tornou-se uma religião política intolerante e integrista.436 O Estado 
buscou lutar contra o clero institucionalizado, sem se limitar a uma atitude de indiferença, mas 
buscando “nacionalizar as consciências.”437 

A Constituição Civil do Clero, aprovada pela Assembleia Nacional, em 1790, passou a 
prever a eleição dos bispos e padres pelo laicado e, em dezembro daquele mesmo ano, a 
“Assembleia decidiu impor um juramento de apoio à Constituição Civil por toda a hierarquia 
da Igreja”438. Embora reclassificada, em 1791, como lei ordinária, a Constituição Civil do Clero 
foi um marco na separação entre Igreja e Estado na França. 

Quando o Papa João Paulo II, num de seus últimos textos, escreveu à Conferência dos 
Bispos da França, em 11 de fevereiro de 2005, acabou por reconhecer a importância da 
separação entre Estado e Igreja439, evidenciando que o radicalismo do passado fora finalmente 
superado, depois de tantos conflitos e divergências.440 

Na Itália, a unificação nacional envolveu uma árdua luta contra a Santa Sé. Diversas 
leis, em especial a de 1873, fixaram a separação entre o Estado e a Igreja, expropriando seus 
bens. Em 1929, a Igreja acabou concordando com os termos apresentados pelo Estado Italiano, 
assinando o Tratado de Latrão que formalizou a existência do Vaticano, enquanto a Santa Sé 
renunciava aos territórios que havia possuído desde a Idade Média, reconhecendo Roma como 
a capital da Itália. O catolicismo foi declarado como religião oficial do Reino da Itália e somente 
em 1978 é que os termos do acordo concordatário foram reformulados e o catolicismo deixou 
de ser a religião oficial. Em 1989, uma decisão do Tribunal Constitucional considerou a 
laicidade como um dos princípios do sistema constitucional italiano (Acórdão 203/1989)441. 
Ainda assim, a Igreja Católica continua tendo um importante papel público na Itália, influindo 
nas grandes controvérsias da sociedade.442 
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Em Portugal, a Lei da Liberdade Religiosa (Lei nº 16/2001) veio a explicitar o que já 
era referido na Constituição de 1976, quanto à não confessionalidade do Estado. Segundo os 
seus termos a República Portuguesa não adota qualquer religião, embora alguns costumes 
resultem em direitos reconhecidos à Igreja Católica. Nesse sentido, o Estado permitiu, inclusive, 
a exposição de símbolos religiosos nas salas de aula, a critério da direção.443 

Na Espanha, é possível dizer que o princípio da laicidade é observado num sentido fraco. 
O catolicismo foi reconhecido como religião oficial nas constituições de 1812, 1837, 1845 e 
1876. E, após a subversão militar de 1936, a simbiose entre Igreja e Estado alcançou seu ponto 
máximo444, com cerimonias político-religiosas que se estenderam por todo o país, 
especialmente os atos de reposição e regresso dos crucifixos às escolas no começo dos anos 
letivos de 1936-37. É por isso mesmo que, para Ortega, a abolição da República trouxe a volta 
da Espanha tradicional, de modo que durante “os quarenta anos de franquismo, a Igreja e a 
religião católica inundaram quase tudo: os costumes, a administração, a legislação e, desde 
logo, o ensino.”445 Retomada a vida democrática, a Constituição Espanhola de 1978 consagra 
a liberdade e a aconfessionalidade do Estado, mas a presença do catolicismo na sociedade ainda 
é considerável. 

Sobressai de tudo isso o acerto daqueles que afirmam que na Itália, Espanha e Portugal 
o que se tem é uma laicização fraca ou uma “quase-laicização”446, pois nesses países a força da 
Igreja ainda é considerável. 

Segundo Catroga, na Europa, o número de ateus (que não devem ser confundidos com 
os sem religião), cresceu nas últimas décadas, sendo que a taxa de ateus convictos, na França é 
de 14%, na Alemanha do Leste, 18%, Bélgica 8%, Bulgária 6%, Holanda, 6%, Rússia 8% etc. 
Já os sem religião, diz ele, chegam a 25%, conforme levantamento de 1999.447 O autor afirma, 
ainda, que os “comportamentos religiosos das populações são relativamente autônomos dos 
processos de secularização mediados pela vontade política”448, sustentando que a secularização, 
nos últimos séculos, tem sido tanto estruturante quanto desestruturante, alterando a relação entre 
                                                 
443 CATROGA, op. cit., p. 370. 
444 Na Espanha, até 1975, Franco se declarava “Caudilho pela Graça de Deus”. Naquela época, a Igreja Católica 

tinha hegemonia e dominava todos os aspectos da vida pública e privada da Espanha. (RUANO, Pedro 
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Igreja, Estado e sociedade e, com isso, mudando a própria cultura social. Diz que o 
enfraquecimento das instituições religiosas tradicionais anda ao lado da multiplicidade de 
experiências do religioso, com cada indivíduo tendo a liberdade de criar seu “próprio sistema 
de valores religiosos sem referência a um corpo de crenças institucionalizados.”449 Essa clara 
individualização do crer, prossegue, é notada nos países mais industrializados, em que as 
promessas das religiões transcendentes foram substituídas pelas promessas das religiões civis 
que, no entanto, rapidamente caíram no descrédito. 

Catroga reconhece que o secularismo extremo é, também ele, uma forma de intolerância, 
mostrando-se preocupado com o quadro de surgimento do fundamentalismo e do integrismo 
que, nascidos das circunstâncias da modernização, podem “relegar o religioso para a esfera da 
sociedade civil e a secundarizar o seu papel instituinte das normas morais e das leis que pautam 
a vida individual e social.”450 Aposta, por isso mesmo, nos jovens, por estarem ele, segundo 
acredita, mais abertos ao diálogo com outras crenças, muitos deles reconhecendo que a verdade 
pode estar em várias religiões e não apenas numa delas. 

Para tanto, afirma que hoje, em muitos países, as atitudes se situam nos limites traçados 
pelos conceitos tradicionais de tolerância, pois, mesmo sem combater a diversidade, que é 
tolerada, isso se dá com a crença não no seu valor intrínseco, mas com base na presunção de 
que sendo falsas as suas ideias, não colocarão em risco a “verdade absoluta” de quem a concede. 
E conclui, quanto ao ponto, dizendo que o “pluralismo só terá efeitos positivos e fecundos se 
cada sistema for capaz de se autocriticar e de, simultaneamente, tolerar, de um modo activo e 
recíproco, o diferente”, ou seja, “sem pôr em causa a sua verdade, conseguir reconhecer as 
múltiplas faces da assunção da fé, vendo-as não como rivais, mas como complementares.”451 

Examinando as constituições dos diversos países da União Europeia, Catroga sustenta 
que vários deles reinventaram seus mitos de origens, “ligando-os, positiva ou negativamente, à 
religião dominante nas respectivas sociedades”452, mas que a constitucionalização dos direitos 
fundamentais fez com que as religiões fossem integradas na democracia, fazendo com que esses 
mesmos países definissem, à sua maneira, a “neutralidade, em nome do respeito pelos direitos 
do homem. Por isso, cada sistema jurídico possui uma gestão específica do pluralismo religioso 
e, consequentemente, do estatuo das Igrejas, das comunidades religiosas e das organizações não 
confessionais.”453 
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Resumindo, então, Catroga diz que vários são os caminhos trilhados. Há países em que 
se verifica uma ausência de laicismo454, mesmo com sociedades fortemente secularizadas, como 
é o caso da Inglaterra, da Escócia e da Dinamarca, da Grécia ou de Malta. Outros países se 
assentam numa semilaicidade, como na Alemanha, Holanda, Luxemburgo e Irlanda, 
caracterizando-se “pela existência de um Estado aconfessional, mas que apoia e subsidia as 
religiões, num clima de independência das Igrejas e de respeito pela liberdade religiosa”455, 
existindo, ainda, países em que se tem uma quase-laicidade (Portugal, Espanha e Itália), já que 
“constitucionalmente, o Estado continua a ser religiosamente neutro, embora tenha celebrado 
tratados concordatários que acabam por privilegiar a Igreja maioritária”456. Por fim, existem 
aqueles países que assumem um perfil laico, seja constitucional ou politicamente (França). Daí 
concluir dizendo que a laicidade, mesmo que em graus diversos, acabou se desenvolvendo nos 
países católicos, onde a Igreja, elevada à instância totalizadora, disputava o poder com o Estado; 
enquanto a secularização desenvolveu-se mais nas áreas protestantes, áreas em que as Igrejas 
passaram a ser uma instituição do Estado, “assumindo responsabilidades particulares não em 
concorrência, mas em cooperação com o poder político.”457 

Existem, prossegue Catroga, não um, mas vários regimes de laicidade, defendendo que 
não seja desprezado o pano de fundo comum entre as diversas religiosidades, desde que 
democraticamente legitimadas, de modo a garantir, “numa coexistência activa e recíproca, uma 
cidadania de diferenças, porque inscrita num chão sulcado por várias pertenças, mas num 
quadro politicamente organizado.”458 

A necessidade de um diálogo igualitário entre todos os cidadãos, pouco importando suas 
crenças, resulta da própria configuração do direito moderno e precisamente da carga conflitual 
dos compromissos ideológicos, buscando-se um modelo em que os direitos fundamentais 
exerçam um importante papel e a legitimação pelo procedimento se faz indispensável.459 

No contexto constitucional contemporâneo, a abertura ao outro não pode ser encarada 
como um ato de mera tolerância arrogante, como uma mera concessão. É que “o outro tem de 
estar com-preendido como um eu-outro, sendo o contrário igualmente verdadeiro”460, 
construindo-se a identidade frente à diferença, numa relação que somente não será isolada se 
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460 Ibid., p. 488. 
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se souber “levantar pontes que unam as duas margens, edificando algo de comum que 
possibilite a troca, ou melhor, a comunicação.”461 

Conclui Catroga: 

Sem isso, haverá monó-logo e nunca diá-logo. Pelo que, como modelo ideal de 
alteridade, a organização da polis deve garantir que, em termos poisitivos, os actos 
fundadores (ou reformadores) respeitem a liberdade e a igualdade na diversidade. 
Mas, em termos negativos, terá de impedir que uma parte (mesmo quando 
sociologicamente majoritária) possa gozar de privilégios e ferir a liberdade das outras, 
incluindo, como é óbvio, a dos indivíduos que, bem vistas as coisas, são o ponto de 
partida e devem ser o ponto de chegada de todos os tipos de mediação sociabilitária.462 

Neste sentido, Habermas considera que, depois da Reforma protestante, o Estado teve 
de encontrar uma forma de satisfazer uma sociedade dividida no confessional, assegurando a 
paz e a ordem, para dizer, citando Margriet de Moor, que a tolerância pressupõe o respeito, mas 
que a tolerância dos séculos XVI e XVII não trouxe o respeito consigo. O autor afirma, com 
inteira razão, que o princípio da tolerância somente fica isento da suspeita de ser uma tolerância 
arrogante quando as partes em conflito chegam a um entendimento mútuo vendo-se a uma 
“mesma altura de olhos”, reconhecendo como é difícil compatibilizar a liberdade religiosa 
positiva (direito a exercer o próprio credo) com a liberdade religiosa negativa (não ser afetado 
pelas práticas de outros credos), mas defendendo que a solução deverá ser construída com a 
participação democrática de todos no processo de decisão. Daí porque ele diz que a tolerância 
tem que ser praticada na vida diária, não sendo apenas uma questão de legislação ou de 
aplicação do direito.463  

Para tanto, continua Habermas, há que se ter em mente que a: 

[...] base de reconhecimento não é o apreço destas qualidades ou daqueles enganos, 
senão da consciência de pertencer a uma sociedade inclusiva de cidadãos com  
os mesmos direitos, no qual um rende contas ao outro por suas declarações e suas 
ações políticas.464 

Mesmo reconhecendo a dificuldade de alcançar esse propósito, Habermas lembra que 
não se confunde indiferença com liberdade e que só é possível alcançar essa via assegurando 
determinados requisitos materiais, com uma integração nas escolas infantis, colégios e 
universidades, nivelando as diferenças e desvantagens sociais, bem como assegurando um 
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acesso ao mercado de trabalho com as mesmas oportunidades. O principal, porém, afirma ele, 
é entender a imagem de uma sociedade inclusive em que se complementam a igualdade e a 
diferença cultural. 

Habermas diz que a assimilação das minorias à cultura das maiorias não lhe pode 
arrancar de seus contextos formadores da identidade, destacando, quanto ao ponto, que “os 
secularistas lutam por uma daltônica inclusão política de todos os cidadãos, sem ter em conta 
sua origem cultural ou credo religioso”465, defendendo que, sob essa perspectiva, a religião 
deveria continuar sendo um assunto privado. 

Há, sob esse enfoque, uma nítida distinção entre o comportamento secular e secularista, 
segundo Habermas. Para ele, ao contrário da atitude indiferente de uma pessoa secular ou não 
crente que se comporta de uma maneira agnóstica, frente às pretensões de validez religiosas, os 
secularistas adotam, por seu turno, uma atitude polêmica, frente às doutrinas religiosas que, 
mesmo não sendo fundamentadas cientificamente, gozam de importância pública. O 
secularismo, atualmente, continua ele, está baseado num naturalismo severo, ou seja, 
fundamentado na ciência, mas possui o mérito de insistir com energia na irrenunciabilidade da 
inclusão igualitária na sociedade civil de todos os cidadãos.466 

É mesmo preciso conciliar o universal e o particular, o indivíduo e o corpo social, 
levando em consideração as diferenças que fazem o homem ser o que é, reservando ao sagrado 
o seu espaço e sua expressão “coletiva, pública e aberta”, sem confundir o espaço público com 
a esfera política e evitando que a “sacralização dos valores políticos funcione como obstáculo 
à compreensão das transformações sociais e à plena assunção da autenticidade da vivência 
religiosa e da cidadania”467, garantindo, assim, a liberdade de consciência, “como liberdade 
religiosa e à não religião, e, correlativamente, como liberdade de pensamento e de 
expressão”468, numa “dialética entre igualdades, que também são diferenças.”469 

Acerca da confusão entre religião e Estado, Kelsen critica uma tendência de diversos 
escritores em descobrir nas doutrinas filosóficas e sociológicas, nas ideologias e nos 
movimentos políticos, uma verdadeira religião, ao ponto de apresentarem o “blasfemo ateu” 
Proudhon ou mesmo de encontrarem no iluminismo uma religião do moderno Ocidente ou uma 
religião secular470. Adverte, ainda, quanto aos perigos da busca por paralelos entre campos do 
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conhecimento diferentes, como a política e a religião, destacando os riscos de um mero 
verbalismo sem substância e lembrando que Carl Schmitt, na obra “Teologia Política”471, nos 
quatro capítulos sobre a soberania, defendeu que todos os conceitos centrais da moderna teoria 
do Estado não passariam de conceitos teológicos secularizados472, para reconhecer, no entanto, 
que Schmitt está certo apenas quando faz um paralelo entre a onipotência da soberania do 
Estado e a onipotência de Deus, mas unicamente por ser aquela um conceito de raiz teológica, 
cuja definição científica, porém, rejeita qualquer semelhança com esta última, que é atribuída a 
Deus. 

Kelsen considera que falar em “pensamento cristão laicizado”, em “secularização de um 
paradigma escolástico” ou mesmo em “religião secular” não passa de uma contradição em 
termos, pois secularizar uma instituição ou uma doutrina significa precisamente retirar dela 
todo elemento religioso. Assim, para ele, secularização ou laicização implicam uma atitude que 
é oposta à religião ou à teologia473, rechaçando a ideia de uma religião cívica ou política. 

De acordo com Kelsen, o que se entende por fé na ilustração nada mais é do que sua 
ética, suas ideias morais, de modo que somente confundindo religião com moral é que seria 
possível, a exemplo do que faz Crane Brinton, interpretar a filosofia iluminista como uma 
religião secular. Ele também destaca que o credo religioso abraça uma verdade que se proclama 
absoluta simplesmente porque a supõe originada de um ser transcendente, como uma verdadeira 
personificação do absoluto, diferentemente do que ocorre com uma teoria científica.474 

Kelsen reconhece que Bertrand Russell e Julian Huxley definem a religião de modo a 
permitir uma certa confusão, quando empregam a expressão religião secular. De acordo com 
ele, o primeiro, na obra “Religião e Ciência”, de 1935, depois de afirmar a complexidade da 
religião, diz que todas as religiões históricas apresentam três aspectos característicos: a) uma 
Igreja; b) um credo; e c) um código de moral pessoal, sugerindo que o credo religioso se 
diferenciaria da ciência exatamente por pretender alcançar uma verdade última e imutável, 
absolutamente certa, enquanto a ciência seria sempre provisória, favorecendo, por isso mesmo, 
a busca por uma verdade que não seja absoluta475. Continua Kelsen, dizendo que Russell 
apresentou outra definição de religião, definindo-a como uma crença ou conjunto de crenças, o 
que permite aplicá-la à chamada religião secular, esquecendo-se, no entanto, que não há religião 
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sem a crença num Deus ou em deuses, não se confundindo, por isso mesmo, com o sentimento 
cívico ou com uma crença com base na Constituição. 

Huxley, por sua vez, na obra “Religion Without Revelation”, ao sustentar que a crença 
em seres sobrenaturais não seria essencial ao conceito de religião, do mesmo modo abriu espaço 
para uma religião secular.476 

Kelsen477 se opõe à confusão entre o progresso científico e a escatologia, questionando 
as teologias históricas de Joaquim de Fiore e de Santo Agostinho, assim como a identificação 
da modernidade com o gnosticismo, voltando-se, ainda, contra as ideias de Voegelin, para quem 
a essência da modernidade é o gnosticismo, inclusive pretendendo caracterizar a filosofia de 
Hobbes como gnóstica. Para Kelsen, Hobbes era ateu, sem que se possa afirmar qualquer 
semelhança entre a imagem realista que tem no Leviatã e a perfeição utópica da profecia 
messiânica.478 

Kelsen também se opõe à visão de Ernst Cassirer, quando diz que os filósofos 
iluministas teriam criado uma nova forma de religião, pois sustenta que o conteúdo da filosofia 
dos iluministas era baseado unicamente na moralidade479, rejeitando, a partir daí, a tese de que 
o empirismo de Hume ou a filosofia transcendental de Kant estivessem fundadas na tradição 
cristã. Defende o ponto de vista de que a filosofia de Kant seria transcendental mas não 
transcendente, ocupando-se apenas das questões que não transcendem ao âmbito da experiência 
humana, aos limites da razão humana. Kelsen, do mesmo modo, coloca-se contrário aos que 
pretendem reconhecer em Nietzsche um cristão, negando alguns aspectos que foram apontados 
por Karl Jasper, como indicativas da condição cristã do filósofo que avisou da morte de Deus. 

Para Kelsen, a “democracia é uma peculiar forma de governo dos homens sobre os 
homens desta terra. Caracteriza-se porque nela o governo vem determinado, de forma direta ou 
indireta, pelos que serão governados” e nada “tem a ver com a religião, seja uma democracia 
liberal ou totalitária”, reconhecendo, com inteira razão, que tanto “ateus quanto crentes podem 
estar, e de fato estão, a favor da democracia”,480 ressaltando que, em verdade, se existe relação 
alguma entre a religião dos seres humanos e sua atitude política, 

[...] pode estimar-se pelo fato de que aqueles creem num Deus que governa  
o mundo sem o consentimento deste, como autocrata absoluto, são mais  
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propensos que os ateus ou pessoas indiferentes a aceitar um governo autocrático  
por outro homem.481 

Kelsen também afirma que a democracia e o racionalismo moderno estão inteiramente 
apartados da religião e a especulação teológico-metafísica não é “produto da capacidade 
cognoscitiva racional do homem, senão de sua imaginação, arraigada em seus medos e 
desejos.”482 

Com uma visão diferente de Kelsen, mas também absolutamente coerente com toda a 
sua teoria, Habermas diz que o pensamento pós-metafísico se concentra na relação da filosofia 
com a ciência, uma vez declinado o interesse pela religião483. Ele menciona Karl Jasper e a sua 
ideia de que, entre 800 e 200 a.C. é que foram produzidas as revoluções mentais das quais 
surgiu as “poderosas doutrinas religiosas que chegam até a atualidade e as imagens do mundo 
metafísico”484, empregando a expressão “pós-secular” para referir-se às sociedades modernas 
em que continuam existindo grupos religiosos, com as diversas tradições religiosas sendo ainda 
relevantes, ainda que essas sociedades estejam em grande parte secularizadas. 

Habermas defende ser preciso salvaguardar as decisões do poder legislativo, do poder 
executivo e do poder judiciário para que sejam não apenas formuladas em linguagem 
universalmente acessível, mas que também estejam justificadas sobre bases de razões aceitáveis 
por todos universalmente.485 

No seu modo de ver, enquanto as tradições religiosas e organizacionais forem forças 
vitais na sociedade, a separação da Igreja e do Estado, no contexto de uma constituição liberal, 
não pode resultar em uma total eliminação da influência que as comunidades religiosas possam 
ter na política democrática. Desde logo, diz ele, a secularização do poder do Estado exige uma 
constituição neutra com respeito às cosmovisões, além da imparcialidade das decisões coletivas 
vinculantes adotadas numa sociedade que é formada por comunidades que possuem 
cosmovisões e religiões opostas. 

Mas, continua ele então, numa democracia baseada no Estado de direito, que 
explicitamente autoriza os seus cidadãos a levarem uma vida religiosa, não há como, ao mesmo 
tempo, discriminar a esses mesmos cidadãos em seu papel de “co-legisladores 
democráticos”486. 
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Habermas diz concordar com Jay Bernstein, professor de filosofia da New School for 
Social Research, de Nova York, quando defende que a “razão prática da filosofia política deve 
manter a última palavra no assunto da justificação dos princípios constitucionais seculares 
frente às ‘verdades’ reclamadas pelas comunidades religiosas”487. Para ele, entretanto, é 
necessário traduzir para uma linguagem universal as contribuições religiosas, de maneira que 
possam ser assimiladas pelas instituições políticas que tomam decisões de natureza 
juridicamente vinculante.488 

Habermas observa que, nas democracias de massas, com o Estado do bem-estar da 
segunda metade do século XX, sujeitas às condições do “capitalismo incrustado”, a política 
tinha a capacidade de influir nos subsistemas divergentes, evitando a desintegração da 
sociedade num marco do Estado nacional, o que não ocorre na atualidade, com o capitalismo 
globalizado. Agora, diz ele, a democracia tem servido apenas de uma enganosa fachada, pois o 
político converteu-se no código de um subsistema administrativo dirigido pelo poder, como um 
subsistema funcional autopoiético regido por suas próprias lógicas.489 

Como é mencionado por ele, entre o quarto e o terceiro milênio, a integração social 
baseada no parentesco foi modificada, em sociedades antigas como a Mesopotâmia e o Egito, 
para uma forma hierarquizada de domínio dos reis, exigindo um certo tipo de legitimação que 
pudesse convencer a todos quanto aos motivos pelos quais o poder de tomar decisões que 
vinculam a todos estaria agora nas mãos de uma ou de algumas pessoas apenas. Essa 
legitimação foi buscada na conexão com crenças e práticas religiosas, assegurando uma 
observância à lei e o respeito à autoridade do governante. 

Embora o poder sancionador do Estado garantisse estabilidade ao ordenamento jurídico, 
a autoridade política permanecia alimentando-se da força legitimadora da lei sagrada, adotando 
relatos míticos que lhe assegurassem a aura do sagrado, enquanto as práticas rituais tradicionais 
transformavam-se em ritos políticos, ou seja, em “formas da autorepresentação coletiva de uma 
soberania política exercida de forma administrativa”490. Desse modo, a integração social 
consciente, que diferencia o Estado das sociedades tribais, é auto-representada simbolicamente, 
separando-se o “locus of control” (lugar de controle) do resto da sociedade e da ação coletiva.491 

Habermas afirma que as primeiras concepções do “político” foram elaboradas, em modo 
de discurso, no pensamento do nomos de Israel, da China e da Grécia, devendo-se, de uma 
                                                 
487 HABERMAS, 2015, p. 130. 
488 Ibid., p. 130-136. 
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490 Ibid., p. 208. 
491 HABERMAS, loc. cit.. 
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forma geral, ao impulso cognitivo que se deu na era axial, quando, por meio das emergentes 
elites intelectuais, formada pelos monges, sábios, profetas e pregadores ambulantes, surge o 
distanciamento da totalidade, com a busca individual pela salvação, formulando críticas aos 
governantes, que já não são mais vistos como deuses, mas como seus meros representantes. Por 
isso é que ele conclui que os impérios antigos carcterizam-se pela tensão ambivalente entre 
religião e política.492 

Ainda de acordo com Habermas, o Estado moderno, por força da diferenciação 
funcional da sociedade, perde a força de compreender e construir politicamente a sociedade 
como uma totalidade, como faziam os antigos impérios. E, apesar das constituições liberais 
terem sido criadas exatamente para assegurar a: 

[...] todas as comunidades religiosas uma liberdade de ação com os  
mesmos direitos na sociedade civil, todas as corporações estatais que tomam  
decisões vinculantes para a coletividade se blindam, ao mesmo tempo, contra  
as influências religiosas.493 

Com isso, o cidadão religioso é obrigado a atuar na forma democrática, mas de modo 
que os resultados da deliberação estejam livres de toda conotação religiosa. Apesar disso, 
simplesmente ignorar os aportes das comunidades religiosas e dos cidadãos religiosos na 
formação democrática da vontade494 não seria uma opção viável, ele defende. 

Nesse ponto, Habermas495 aponta duas dificuldades na visão defendida por Rawls, 
quando ele admite a introdução restrita de doutrinas religiosas no debate político público.  
A primeira delas, residiria no fato, verificável empiricamente, de que nem todo cidadão, em 
seus posicionamentos políticos, pode ou quer se desvencilhar de uma linguagem religiosa.  
A segunda, resultaria da constatação de que uma constituição liberal não pode tratar 
diferentemente ou de maneira assimétrica dos cidadãos. 

Como resposta para o impasse detectado, Habermas propõe, então, que seja adotada a 
cláusula de tradução, possibilitando que todos sejam livres na esfera pública para utilizar uma 
linguagem religiosa, mas desde que aceitem traduzi-la para uma linguagem acessível a todos, 
antes mesmo de “entrar nas agendas e nas negociações dos grupos estatais de decisão”496, 

                                                 
492 HABERMAS, 2015, p. 207-208. 
493 Ibid., p. 216. 
494 “A secularização do Estado não é o mesmo que a secularização da sociedade”. (HABERMAS, loc. cit.). 
495 Ibid., p. 217. 
496 Ibid., p. 218. 



102 

rejeitadas as aportações monolíngues ou mesmo aquelas que não forem suficientemente 
polifônicas. 

Assim, o que propõe Habermas é que os cidadãos religiosos respeitadores da 
Constituição de um Estado democrático aceitem a “cláusula de tradução”, como preço a ser 
pago pela neutralidade ideológica do poder do Estado, enquanto os cidadãos seculares aceitem 
esses aportes religiosos traduzidos, colocando-se, cada um deles, frente a frente um do outro, 
“a uma mesma altura de olhos”497 na construção das deliberações coletivas. 

Por isso, as religiões devem liberar os seus fiéis para que eles também se reconheçam 
como cidadãos, livres para participarem integralmente de suas comunidades, como membros 
do mesmo Estado. Só assim eles se darão as leis com as quais poderão manter suas respectivas 
identidades culturais e ideológicas, como cidadãos individuais da sociedade.498 

Para falar de uma sociedade pós-secular, continua Habermas, é necessário partir de um 
Estado previamente secular, referindo-se às sociedades prósperas da Europa e aos países como 
o Canadá, Austrália e Nova Zelândia, onde as vinculações religiosas dos cidadãos foram 
relaxando desde o final da Segunda Guerra Mundial, de um modo continuado e drástico, 
tornando-se corrente o pensamento de que se vive numa sociedade secularizada.499 

Habermas500 diz, também, que a tese de que existiria uma forte relação entre 
secularização da população e modernização da sociedade tem perdido cada vez mais 
partidários. Em primeiro lugar, porque essa tese era baseada na ideia de que o progresso 
científico e técnico levaria a uma compreensão antropocêntrica das relações mundiais 
“desencantadas” e que são explicadas pela relação causa-efeito, desvinculadas de uma 
consciência metafísica ou transcendental. Em segundo lugar, porque se pensava que as Igrejas 
e comunidades religiosas perderiam, como consequência da diferenciação funcional dos 
subsistemas sociais, o acesso ao direito, à política e à beneficência pública, à cultura, à educação 
e à ciência, ficando limitadas à sua genuína função de administrar os bens da salvação, de modo 
que a prática da religião iria se tornando, cada vez mais, um assunto privado e que deveria ser 
tratado longe da arena pública. Por fim, Habermas501 diz que a transformação de sociedades 
agrárias em sociedades industriais e pós-industriais traria, como consequência e via de regra, 
uma melhoria da qualidade de vida e do bem-estar, inclusive em virtude dos mecanismos de 
seguridade social, tornando menos atrativas as ideias religiosas. 
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Apesar de todas essas afirmações, Habermas502 assinala que, a exemplo da realidade que 
é encontrada em diversas outras culturas e nos demais povos do globo, nos EUA, com um 
número constante de cidadãos ativos e vinculados à religião e comunidades de crentes também 
bastante ativas, mesmo sendo o país mais modernizado e que era considerado uma exceção à 
secularização, há a impressão de um certo regresso da religião, o que pode ser verificado pela 
propagação missioneira das grandes religiões mundiais; pela agudização fundamentalista 
(pentecostalistas, muçulmanos etc.), que convive com o aumento de formas 
desinstitucionalizadas da prática religiosa; e, ainda, pela instrumentalidade política de sua 
potência de poder (terrorismo islâmico e o regime dos mulás no Irã). 

Habermas não nega, é certo, que a diferenciação dos sistemas sociais retirou das igrejas 
diversas competências, deixando-a apenas a prática pastoral. Não nega, ainda, que o exercício 
da religião vem sendo cada vez mais individualizado, sugerindo, no entanto, que se compreenda 
como sociedades pós-secular aquelas que “se adaptam à persistência de comunidades religiosas 
num entorno progressivamente secularizado.”503 

Habermas504 observa que essa nova compreensão do termo “secularização” e mesmo  
a descrição das sociedades modernas como “pós-seculares” se deve a três fatores distintos:  
a) a percepção, trazida pelos meios de comunicação, dos conflitos mundiais que são, 
constantemente, apresentados como oposições religiosas, transformando a consciência pública, 
demonstrando que a desaparição da religião e a secularização não são mais certezas; b) a 
religião vem adquirindo importância mesmo dentro das esferas públicas nacionais, exercendo 
importante influência na formação política da opinião e da vontade, principalmente em temas 
como o aborto, a medicina reprodutiva, proteção dos animais, etc.; e c) a imigração, seja por 
questões de trabalho ou mesmo por asilo político, é um estímulo à mudança nas consciências 
das populações. 

A partir daí, no entanto, ele adverte que o Estado não deve se utilizar de medidas 
coercitivas, abrindo-se para a luta entre as diversas comunidades de crentes porque, do 
contrário, poderia converter-se no órgão executivo de uma maioria religiosa que impõe sua 
vontade à oposição, lembrando que, no Estado constitucional, todas as normas que se podem 
impor por via jurídica precisam ser justificadas publicamente e formuladas em linguagem que 
possa ser compreendida por todos os cidadãos. Ele também observa que a neutralidade 
ideológica do Estado não fala contra a admissão de declarações religiosas sobre a esfera pública 
                                                 
502 Ibid., p. 265. 
503 HABERMAS, 2015, p. 267. 
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política, mas desde que os processos institucionalizados de assessoramento e de decisão a nível 
dos parlamentos, tribunais, ministérios e autoridades administrativas permaneçam claramente 
separados da participação informal dos cidadãos na comunicação e na formação da opinião 
pública. 

De acordo com o seu pensamento então, deve haver um filtro entre Estado e Igreja que 
somente deixe passar as aportações “traduzidas”, ou seja, as aportações seculares.505 Habermas 
utiliza, para fundamentar o seu modo de ver, dois argumentos. O primeiro deles é que as pessoas 
que não estão dispostas nem são capazes de dividir suas convicções morais e seu vocabulário 
numa parte profana e outra sagrada também precisam estar comprometidas na formação da 
opinião política, mesmo na linguagem religiosa. Por outro lado, o Estado democrático não deve 
reduzir precipitadamente a complexidade polifônica da diversidade pública de vozes porque 
não pode saber se assim cercearia à sociedade seus escassos recursos da criação de significados 
e de identidade. Quanto a este ponto, ele lembra que, especialmente em relação aos âmbitos 
vulneráveis da convivência social, as tradições religiosas dispõem da força considerável para 
articular convincentemente as instituições morais. 

Na verdade, destaca ele, o que põe o secularismo em apuros é exatamente a expectativa 
de que os cidadãos seculares na sociedade civil e na esfera pública política devam enfrentar-se, 
numa mesma altura de olhos, com seus concidadãos religiosos. Assim, pois, para que tudo 
funcione bem, diz ele, deve haver um compromisso entre as duas partes, desde suas perspectivas 
particulares, na busca por uma interpretação da relação entre ciência e crença que lhe torne 
possível uma vida comum e que seja auto reflexivamente ilustrada506. 

Cipriani, resumindo o pensamento de Habermas, diz que, para o filósofo e sociólogo 
alemão, só uma moral universal consegue unir uma sociedade secularizada, por meio da 
garantia de um consenso generalizado. Cipriani prossegue, dizendo que, segundo a visão de 
Habermas, a religião deve renunciar a reclamada “posse da verdade”, aceitando a autoridade da 
ciência e submetendo-se à lei secular, permitindo que, através do dissenso religioso e secular, 
seja possível chegar ao consenso razoável, levando em conta que a secularização destrutiva 
também não é desejável. Diz que, na sociedade contemporânea, a religião, em vez de 
desaparecer, como foi preconizado por muitos, está situada na esfera pública, seguindo como 
elemento de mediação entre secularismo e fundamentalismo.507 

                                                 
505 CIPRIANI, 2012, p. 18. 
506 HABERMAS, 2015, p. 278. 
507 Ibid., p. 24. 
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Mesmo não estando fora da racionalidade, uma vez que exerce o importante papel de 
difusor de linguagens comuns, o certo é que o papel da religião mudou, sem que se possa 
desconsiderar que a persistência das concepções religiosas e das comunidades religiosas é uma 
realidade que exige um equilíbrio entre o Estado laico e a religião. 

Descrevendo as diversas realidades encontradas no mundo, Cipriani diz que a laicidade 
tem matrizes tipicamente europeias, surgidas na França, depois na Itália, Espanha, etc; a partir 
da época da Ilustração, destacando que, nos EUA e no Canadá o que há é uma religiosidade 
difusa, em que a união entre política e religião, embora sutil, continua bem presente. Já o tipo 
de laicidade que vigora na França é, por outro lado, criticado por Martha Nussbaum, filósofa 
anglicana e também judia reformada, da Universidade de Chicago, pois, diz ela, ali os crentes 
são “convidados a não falar em público”508, defendendo que a separação entre Igreja e Estado 
assuma um papel secundário em relação à igualdade no exercício da liberdade religiosa. 

No Japão, anota Cipirani509, o modelo de neutralidade sugerido por Jefferson é que 
prevalece, como se pode verificar pelo caráter agnóstico do sistema educacional japonês. 

No México, ele diz que é até mesmo proibido o uso da batina em público, dando a 
entender que a religião deve ser um assunto exclusivamente privado510. Por sua vez, no Islã, ele 
registra que há uma simbiose perfeita entre religião e política, que vem desde suas origens. 

Essas diferenças não afastam a conclusão de que, mesmo no interior desses países, cada 
um com o seu particular modelo de relação entre Estado e Igreja, coexistem variadas crenças e 
religiões, num universo marcado pelo multiculturalismo e pela diferença, o que exige do Estado 
uma nova tomada de posição frente ao fenômeno religioso. Como diz Cipriani, é “perante a 
pluralidade que a neutralidade não é suficiente”511. A imparcialidade ou neutralidade do Estado, 
porém, auxilia principalmente no campo ético e jurídico, com o reconhecimento da liberdade 
religiosa (que inclui a liberdade de pensamento, associação e reunião). Mas isso não significa 
uma abertura para que a Igreja invada o Estado ou vice-versa, já que uma laicidade inclusiva 
apenas busca o equilíbrio entre Igreja e Estado. 

Como afirma Böckenförde, secundado por Cipriani, a religião não guia mais o Estado, 
convertendo-se, para alguns, em religião civil e agindo na sociedade por meio dos indivíduos e 
das orientações que lhes são dadas. Ele, no entanto, opta pela neutralidade aberta a todas as 
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religiões, rejeitando a laicidade à francesa e preferindo a imparcialidade como uma atitude 
capaz de abrir espaço para a presença da religião na esfera pública512, mas sem exageros. 

Gian Enrico Rusconi, por sua vez e ainda segundo Cipriani, critica o pensamento de 
Böckenförde, de uma religião cristã capaz de garantir as premissas normativas que o Estado 
secular não dispõe, anotando que as raízes históricas cristãs “podem ter se transformado com o 
tempo em razões laicas” e concordando com Habermas quando sugere uma renúncia das 
religiões à possessão exclusiva da verdade e quanto a uma “apreciação da ciência e da aceitação 
da supremacia laica no campo da lei.”513 

Cipriani514 conclui que mesmo com os ataques do secularismo, a religiosidade mantém 
uma solidez de base, preocupando-se com o problema da convivência entre diferentes culturas 
e tradições religiosas no mesmo território, entre maiorias e minorias religiosas. 

Durante muito tempo, a doutrina da Igreja compreendeu a natureza como reflexo da 
ordem divina e a Igreja Católica se colocou como a única legitimada a dizer o que violava ou 
não a ordem natural de Deus. Essa pretensa autoridade é que a levou a introduzir-se no espaço 
público, principalmente naqueles países em que sua influência ainda era marcante, como na 
Itália, considerada, por diversas razões, como um “banco de prova” ou “última trincheira” para 
“contrastar o relativismo ético, que considera a doença moral da sociedade europeia como 
produto do moderno Estado secular.”515 Nesse particular aspecto, o importante estudo de 
Pace516 centra-se na chamada revolução bioética e na atuação da Igreja Católica na Itália, que 
se faz por meio da doutrina da potestas indirecta, elaborada pelo Cardeal Belarmino (1542-
1621), distinguindo o poder direto que o Papa exerce sobre a hierarquia da Igreja e o poder 
indireto que exerce sobre os reis, em particular naqueles casos em que a ordem natural é posta 
em xeque, autorizando a intervenção da Igreja na esfera de poder civil. Essa doutrina foi 
revivida por Leão XIII (1810-1903), na encíclica Immortale Dei (1885). 

Segundo Pace, buscando dar uma resposta aos processos de diferenciação sistêmica da 
modernidade, a Igreja Católica tentou, no início do século XX, restaurar o poder dos papas, 
perdido num longo processo que levou a sociedade moderna a se separar em instâncias 
relativamente independentes e que não estariam mais subordinadas à religião (economia, 
ciência, arte, direito, etc.). Ele registra que questões da bioética põem em comunicação as 
diferentes esferas da modernidade, com um constante diálogo entre o religioso, o jurídico, o 
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político, o ético, o científico e até mesmo o econômico e que a rejeição à eutanásia, nos  
países europeus, tem relação com a religião do entrevistado e destaca que a Igreja Católica busca 
influenciar o povo e seus adeptos, desde a votação contra os comunistas, no pós-Guerra, até 
hoje, atuando não apenas com argumentos morais ou religiosos, mas também políticos. Em 
outros países europeus com sociedades mais secularizadas, no entanto, a Igreja Católica age 
com cautela, sem intervir diretamente na política, como ocorre na Itália, Espanha e Portugal.517 

É Pace, ainda, quem fala que, além dos pleitos eleitorais, a Igreja Católica continuaria 
buscando uma hegemonia cultural sobre toda a sociedade italiana, participando ativamente do 
debate sobre as questões bioéticas.518 

Entretanto, não se pode deixar de consignar que a Igreja Católica, desde o Concílio 
Vaticano II, vem adotando uma postura mais aberta, dialogando com as outras religiões e com 
os diversos setores da sociedade, na busca pela construção de uma sociedade mais justa e que 
respeite as crenças de todos. 

No Brasil, o papel desempenhado pela religião na esfera pública institucionalizada não 
deve ser menosprezado, registrando-se, nas últimas décadas, um constante crescimento do 
número de evangélicos no Parlamento, ocupando espaços que antes eram dominados pelos 
católicos. Ainda recentemente, após ter sido eleito presidente da Comissão de Direitos 
Humanos e Minorias (CDHM) da Câmara dos Deputados, o pastor Marcos Feliciano enfrentou 
uma forte oposição de diversos setores dos movimentos sociais, que o consideravam 
conservador. 

De qualquer modo, é necessário reconhecer que, mesmo após o processo de 
secularização das sociedades modernas, entre religião e direito positivo continua havendo uma 
interpenetração, pois, como lembra Moncada, os “sedimentos da moral religiosa cristã, 
depositados na vida social ao longo dos séculos, continua, apesar de tudo, a actuar como eco 
longínquo na formação da nossa consciência jurídica de hoje.”519Note-se, porém, que a relação 
entre o teólogo e o político não é uma via de mão única. Na verdade, ela corre nos dois sentidos. 
Por isso mesmo é que se para Carl Schmitt os principais conceitos da teoria do Estado moderna 
são conceitos teológicos secularizados, para Jan Assmann, todos os conceitos significativos da 
teologia outra coisa não são que conceitos políticos teologizados.520  
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4 NEUTRALIDADE RELIGIOSA E O USO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS 

A neutralidade religiosa e o uso dos espaços públicos é o principal capítulo desta 
dissertação, enfocando-se os direitos humanos, as liberdades públicas, a liberdade religiosa, o 
preâmbulo da Constituição de 1988 e a repercussão da sua referência a Deus, discorrendo-se, 
ainda, sobre a neutralidade religiosa, o crucifixo nos tribunais e em outros espaços públicos, 
conforme os subitens a seguir. 

4.1 DIREITOS HUMANOS, LIBERDADES PÚBLICAS E DIREITOS FUNDAMENTAIS 

Embora a maioria dos autores procure identificar traços dos direitos fundamentais em 
épocas que remontam aos babilônicos (por volta do ano 2000 a.C.), o certo é que essa opinião 
carece de fundamentação histórica.521 É que a ideia dos direitos fundamentais pressupõe a 
presença de três elementos que somente se reuniram na segunda metade do século XVIII, graças 
ao avanço da burguesia e do sistema capitalista de produção: a) o Estado (ou seja, o poder 
centralizado, tendo-se em vista, aqui, unicamente o Estado moderno, surgido a partir do século 
XVII); b) o indivíduo (nas antigas sociedades, o homem era visto como membro de uma 
coletividade (família, clã, aldeia etc.). Essa lógica, no entanto, foi rompida com as ideias 
iluministas e liberais); e, por fim, c) o texto normativo regulador da relação entre ambos 
(Constituição formal).522 

No plano histórico, Bobbio sustenta que a afirmação dos direitos do homem resultou de 
uma radical inversão de perspectiva, que é característica da formação do Estado moderno, na 
relação política, com a prevalência do ponto de vista dos direitos dos cidadãos e não mais dos 
súditos, abandonando a concepção orgânica tradicional da sociedade e realçando a importância 
do indivíduo. Essa mudança de perspectiva (relação soberano/súdito => relação 
Estado/cidadão), diz ele, foi provocada pelas guerras de religião e, por meio delas, pela 
afirmação de um direito de resistência à opressão.523 

É exatamente com base nas palavras de Bobbio que Silva Júnior diz que até a Declaração 
dos Direitos do Homem e do Cidadão acreditava-se que o homem devia servir ao Estado, não 
tendo nenhum direito perante ele, “cuja parêmia diretiva era o The King can do not wrong 
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próprio dos governos absolutos, que não conheciam limites, até porque tudo era legítimo ser 
feito em prol dos interesses estatais, segundo a avaliação do soberano.”524 

É nesse contexto específico525, portanto, que, sem olvidar a importâncias das 
declarações inglesas, surgem as declarações de direitos dos Estados norte-americanos (sendo a 
primeira delas a da Virgínia, proclamada em 12 de junho de 1776526) e da França, ou seja, a 
Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 26 de agosto de 1789, esta última com 
um nítido caráter individualista e depositando maior confiança no legislador, como 
representante da “vontade geral”. Essa diferença, é bom que se diga, pode ser facilmente 
explicada pela desconfiança dos colonos com o parlamento inglês527, já que, na França, o 
parlamento é que foi valorizado como único representante legítimo da soberania nacional e do 
interesse geral, prevalecendo o princípio da legalidade, com a submissão dos demais poderes à 
lei e sem possibilidade de controles posteriores. 

Na Alemanha, durante o século XIX, a luta pelos direitos fundamentais se confundiu 
com a afirmação da “reserva de lei”, sendo que, com a unificação tardia, a preocupação inicial 
da burguesia era assegurar o gozo das liberdades econômicas e não políticas.528 Após a queda 
de Napoleão e um período de instabilidade, as monarquias constitucionalistas locais 
conseguiram alcançar um equilíbrio de poder com a burguesia, que se fez representar no 
parlamento, controlando os excessos exatamente por meio do princípio da “reserva de lei.”529 

Com o passar do tempo e não sem luta, a ideia da supremacia dos direitos fundamentais 
foi sendo aceita em toda parte, ainda que com o emprego de expressões as mais variadas 
(direitos naturais, direitos do homem, direito individual, liberdades públicas, direitos subjetivos 
e direitos fundamentais), sem maiores cuidados e rigor técnico, como vem sendo assinalado 
pela doutrina.530 
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525 Para Jellinek, a “ideia de consagrar legislativamente os direitos inalienáveis e invioláveis, os direitos naturais 

do indivíduo, não é uma ideia de origem política, mas, sim, uma ideia de origem religiosa.” (JELLINEK, Georg. 
A declaração dos direitos do homem e do cidadão: contribuição para a história do direito constitucional 
moderno. Trad. Emerson Garcia. São Paulo: Atlas, 2015. p. 88). 

526 A primeira positivação global e com força constitucional dos direitos fundamentais se deu por meio do  
Bill of Rights da Virgínia de 1776, que, em seu artigo 16 assegurava o direito de livre exercício da religião. 
Serviu de modelo para várias outras declarações de direitos norte-americanas. No sentido dos tempos  
modernos, a primeira Constituição foi, porém, a Declaração de Direitos da Pensilvânia, de 1776, integrada  
por uma parte sobre direitos fundamentais e outra parte orgânica. Com os dez primeiros Amendments da 
Constituição Federal de 1791 (“Federal Bill of Rights”), foram consagrados os direitos fundamentais mais 
importantes para o desenvolvimento constitucional norte-americano. (Neste sentido: PIEROTH, Bodo; 
SCHLINK, Bernhard. Direitos fundamentais. Trad. Antônio Francisco de Souza e Antônio Franco. São Paulo: 
Saraiva, 2012. p. 38). 

527 Ibid., p. 39. 
528 Ibid., p. 43. 
529 DIMOULIS; MARTINS, 2014, p. 20. 
530 Ibid., p. 39. 



110 

Nesse particular aspecto, Ramos, além de explicar que isso resultou da própria evolução 
histórica desses “direitos essenciais do indivíduo”531, destaca que a imprecisão terminológica é 
verificada até mesmo em documentos internacionais, dizendo que o uso da expressão “direito 
natural” estaria, hoje em dia, ultrapassada, em face do reconhecimento mesmo da historicidade 
dos direitos essenciais.532 Ele observa, além disso, que a opção pelo emprego da locução 
“direitos do homem” também retrataria uma origem jusnaturalista e sexista, sugerindo uma 
certa preterição aos direitos da mulher enquanto “direito individual” seria expressão limitada e 
incompleta, pois aplicável apenas aos chamados direitos de primeira dimensão.533 Por fim, 
afirma que a doutrina de inspiração francesa se utiliza da expressão “liberdades públicas”, que 
também seria excludente, não abrangendo os direitos sociais e econômicos, dizendo o mesmo 
quanto ao uso do termo “direitos públicos subjetivos”, cunhada pela escola alemã de Direito 
Público do século XIX e que sugere somente direitos voltados contra o Estado.534 

No século XXI, as expressões “direitos humanos” e “direitos fundamentais” são, sem 
dúvida, as preferidas, reservando-se a primeira para “definir os direitos estabelecidos  
pelo Direito Internacional em tratados demais normas internacionais sobre a matéria.”535  
A segunda, de outra parte, apenas “delimitaria aqueles direitos reconhecidos e positivados pelo 
Direito Constitucional de um Estado específico”.536 É certo, porém, que essa distinção parece 
ir perdendo importância com a aproximação, cada vez maior, entre o direito internacional e o 
Direito interno dos países, sugerindo-se até uma nova terminologia: “direitos humanos 
fundamentais” ou “direitos fundamentais do homem.”537 

Alexy, que se propõe a elaborar uma teoria jurídica geral dos direitos fundamentais  
da Constituição alemã538, opta, inicialmente, pelo critério formal, considerando direitos 
fundamentais todos aqueles incluídos no capítulo intitulado “Os Direitos Fundamentais” 
(artigos 1º a 19º), da Constituição alemã, independentemente daquilo que ali se estabelece. 
 

                                                 
531 RAMOS, André de Carvalho. Curso de Direitos Humanos. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2015. 

p. 50. 
532 “O direito é direito conformado pela história e não se pode compreender sem a sua história”. (PIEROTH; 

SCLINK, 2012, p. 37). 
533 Alexy diz que para Carl Schmitt os direitos fundamentais são “apenas aqueles direitos que constituem o 

fundamento do próprio Estado e que, por isso e como tal, são reconhecidos pela Constituição.” (ALEXY, 
Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2014. 
p. 66). 

534 NOGUEIRA, Alberto. Uma teoria dos direitos fundamentais. Rio de Janeiro: Renovar, 2012. p. 21. 
535 RAMOS, op. cit., p. 50. 
536 RAMOS, loc. cit. 
537 Ibid., p. 51. 
538 ALEXY, op. cit., p. 31. 
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Ele reconhece, entretanto, que outras disposições da Lei Fundamental alemã (chamadas de 
disposições periféricas associadas por Friedrich Klen) também expressam normas de  
direitos fundamentais (artigo 103, § 1º, por exemplo), cuja identificação será possível  
graças ao artigo 93, § 1º, 4a, da Lei Fundamental, que autoriza o manejo da reclamação 
constitucional. 

Sob esse ponto de vista, diz Alexy, num primeiro momento é possível dizer que são 
disposições de direitos constitucionais aquelas contidas nos artigos 1º a 19 da Constituição 
alemã, bem como as garantidoras de direitos individuais dos artigos 20, § 4º, 33, 103 e 104 da 
Constituição alemã. Normas de direitos fundamentais, por sua vez, são as normas diretamente 
expressas por aquelas disposições.539 

Considerada, mesmo assim, uma definição muito estreita, Alexy, por meio de uma 
relação de refinamento e de fundamentação, entende que também devem ser consideradas 
normas fundamentais, além daquelas diretamente estabelecidas no texto constitucional, outras 
normas de direitos fundamentais atribuídas, cuja delimitação precisa se dá por meio de um 
critério normativo, sustentando que direitos fundamentais são “todas as normas para as quais 
existe a possibilidade de uma correta fundamentação referida a direitos fundamentais”540. No 
caso das normas diretamente estabelecidas, porém, essa fundamentação se esgotaria na 
referência ao próprio texto constitucional. 

No Brasil, ainda que o título II da Constituição da República Federativa do Brasil  
de 1988 trate dos “Direitos e Garantias Fundamentais”, nos artigos 5º a 17º, a matéria  
não se esgota apenas ai, pois direitos e garantias fundamentais são encontrados também em 
outras partes da Constituição, sendo certo que os direitos fundamentais são garantidos também 
quando o Estado se organiza, distribuindo competências e disciplinando os poderes estatais.541 

Ora, além da aplicação imediata das normas definidoras de direitos e garantias 
fundamentais (art. 5º, § 1º, CF/88), o texto constitucional brasileiro dispõe que os direitos e 
garantias nele expressos não excluem outros, “decorrentes do regime e dos princípios por ela 
adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte” 
(art. 5º, § 2º, CF/88), equiparando, às emendas constitucionais, os tratados e convenções 
internacionais sobre direitos humanos que “forem aprovados, em cada Casa do Congresso 

                                                 
539 ALEXY, 2014, p. 69. 
540 Ibid., p. 76. 
541 DIMOULIS; MARTINS, 2014, p. 58. 
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Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros” (art. 5º, § 3º, 
CF/88, acrescentado pela Emenda Constitucional n. 45, de 8.12.2004).542 

Tem razão, inclusive, Silva Júnior, quando destaca a atipicidade dos direitos 
fundamentais em nosso sistema, lembrando que o STF, aceita a teoria de que eles estão 
“encartados na Constituição de forma explícita e implícita, cabendo ao exegeta, nos casos 
concretos, dar a solução ao caso que for mais adequada ao sentido protecionista.”543 

Os fundamentos e os objetivos da República Federativa do Brasil, conforme indicados 
nos artigos 1º e 3º, da Constituição de 1988 convergem para a proteção dos direitos humanos, 
que regem suas relações internacionais (art. 4º, II, CF/88). 

Com amparo em Pieroth e Schlink, Dimoulis e Martins544 dizem que, ao lado da origem 
democrática do poder político, a maior conquista do Estado Constitucional moderno foi 
exatamente ter dado forma jurídica ao exercício do poder político. 

É, destaca Ataliba, exatamente para a salvaguarda dos direitos fundamentais que se 
adota a proposta constitucionalista, pois não “fosse a reconhecida necessidade de resguardar os 
direitos fundamentais, conter os abusos e excessos dos governos, e não haveria por que criar-
se mecanismos tão complexos sofisticados e onerosos” 545, o que explicaria, inclusive, a 
singeleza das constituições absolutistas do passado. 

Pode-se dizer, então, que os direitos fundamentais são, hoje em dia, beneficiados por 
uma consagração jurídica explícita, mesmo persistindo a controvérsia quanto à sua natureza, se 
existentes por si mesmos (jusnaturalistas), ou somente quando inscritos nos textos de valor 
jurídico superior (positivistas), se concebidos como direitos subjetivos que o indivíduo pode 
opor ao Estado (liberal) ou comportando outras dimensões, como a social.546 

Os direitos humanos sofreram um inevitável processo de nacionalização, facilmente 
explicado pela necessidade de que fossem reconhecidos e garantidos no seio dos ordenamentos 
jurídicos, que lhes conferiram coercibilidade e mecanismos institucionais capazes de assegurar 
minimamente a sua observância, sem que com isso se pretenda minimizar a importância dos 
                                                 
542 O Supremo Tribunal Federal reconhece a paridade normativa entre os tratados e as leis ordinárias federais e, 

entre 1988 e 2008, essa orientação aplicava-se aos tratados de direitos humanos, como se pode verificar da 
posição majoritária que foi adotada no caso da prisão civil do depositário infiel. (STF - HC 72131 RJ, Relator: 
Marco Aurélio, j. 23/11/1995, Tribunal Pleno, DJ 01/08/2003). Com a EC 45/2004, que introduziu o § 3º, ao 
artigo 5º, o STF passou a adotar a teoria do duplo estatuto (STF - RE 466343 SP, Relator: Min. Cezar Peluso, 
j. 03/12/2008, Plenário, DJe. 05/06/2009), atribuindo aos tratados que não forem aprovados pelo rito próprio 
do § 3º a natureza supralegal (abaixo da Constituição, mas acima de todas as leis), e, aos que forem, estatuto 
constitucional (bloco de constitucionalidade restrito). 

543 SILVA JÚNIOR, 2015, p. 170. 
544 DIMOULIS; MARTINS, 2014, p. 6-7, nota 21. 
545 ATALIBA, Geraldo. República e Constituição. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2007. p. 164. 
546 CHEVALLIER, 2013, p. 87. 
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organismos e das declarações internacionais na afirmação desses direitos, como será visto 
adiante. 

Um passo importante para o reconhecimento e a consolidação jurídica dos direitos 
fundamentais foi, sem qualquer sombra de dúvida, a ideia de supremacia constitucional (USA 
1803 – Caso Marbury vs. Madison)547, cujos critérios foram sendo desenvolvidos a partir de 
então, de modo que o Judiciário assumiu o papel de guardião da Constituição e dos direitos 
fundamentais, controlando o legislador ordinário e assegurando a supremacia constitucional, 
desde a incorporação expressa no texto da Lei Fundamental da Alemanha, em 1949, ou mesmo 
através do apelo ao chamado “bloco de constitucionalidade”, como se deu em vários outros 
países. 

Desse modo, os Estados é que se encarregaram de garantir a proteção dos direitos, 
muitas vezes contra abusos do próprio aparato estatal. Essa garantia serve como elemento 
definidor do Estado de direito, seja ele social ou democrático (expressões que não são 
excludentes entre si). Isso significa, também, que em cada sistema constitucional, a definição e 
aplicação dos direitos fundamentais passa por uma filtragem através de uma perspectiva cultural 
dominante ou majoritária, incluindo-se, aí, as tradições religiosas.548 

As declarações de direito possuem, num Estado democrático, funções que vão mais 
além daquelas que derivam de seu papel legitimador e fundante do poder político e de 
estabelecimento de espaços individuais de liberdade, resistentes à ação política. 

A partir dos anos 50 do século passado, os direitos fundamentais passaram a ser vistos 
como uma ordem objetiva de valores. Significa dizer que os direitos fundamentais não são 
apenas direitos subjetivos de defesa, mas também constituem “decisões valorativas de natureza 
jurídico-objetiva da Constituição, com eficácia em todo o ordenamento jurídico e que fornecem 
diretrizes para os órgãos legislativos, judiciários e executivos”549. 

Com isso, não só o ordenamento jurídico, mas todo o planejamento e também a 
execução das políticas públicas devem respeitar os direitos fundamentais, que não garantem 
apenas uma abstenção estatal em relação ao particular, mas regem toda a vida social. 

                                                 
547 A supremacia da Constituição é “o postulado sobre o qual se assenta o próprio direito constitucional 

contemporâneo, tendo sua origem na experiência americana. Decorre ela de fundamentos históricos, lógicos e 
dogmáticos, que se extraem de diversos elementos, dentre os quais a posição de preeminência do poder 
constituinte sobre o poder constituído, a rigidez constitucional [...], o conteúdo material das normas que contém 
e sua vocação de permanência.” (BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: 
os conceitos fundamentais e a construção do novo modelo. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 108-109). 

548 VIEYTEZ, 2011, p. 27. 
549 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais 

na perspectiva constitucional. 11. ed., rev. e atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012. p. 143. 
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Essa nova dimensão não deve ser esquecida pelas várias correntes de pensamento 
político de nossos dias, levando em conta que os direitos fundamentais servem como critério 
de interpretação e configuração do direito infraconstitucional, possuindo o caráter de normas 
de competência negativa, de modo que à liberdade do indivíduo corresponde uma natural 
retração do Estado e, ao mesmo tempo, um dever de proteção que se confunde, ao fim e ao 
cabo, à própria dimensão subjetiva dos direitos fundamentais. 

Paralelo a isso, houve uma evidente internacionalização, a partir da Declaração 
Universal dos Direitos do Homem, adotada em 10 de dezembro de 1948, pela ONU, e dos dois 
Pactos Internacionais celebrados em 16 de dezembro de 1966, o primeiro deles relativo aos 
direitos civis e políticos, e o outro aos direitos econômicos, sociais e culturais. Instrumentos 
regionais de proteção dos direitos do homem também surgiram na Europa (1950), América 
(1969) e África (1981) e o próprio direito comunitário cuida do problema dos direitos 
humanos550. Quanto a este particular aspecto, não se pode deixar de mencionar o impacto que 
o fenômeno da globalização teve na questão dos direitos humanos e fundamentais e o chamado 
judicial cross fertilization com a utilização de interpretações exógenas para a resolução de 
controvérsias próprias e o debate que foi produzido na Suprema Corte Americana.551 

Os direitos fundamentais servem “como demarcadores de fronteiras entre a soberania 
de cada indivíduo e os poderes legislativos do Estado”552. Os direitos econômicos e sociais, no 
entanto, exigem mais que a mera tolerância, pois pressupõem uma atuação estatal de ajuda e 
assistência e envolvem, por isso mesmo, o problema da escassez, implicando a “impossibilidade 
lógica de defini-los de maneira categórica e incondicional”553, como afirmando por Fried, citado 
por Beatty. 

É unanimemente reconhecida a possibilidade de proteção jurisdicional, com relação aos 
direitos fundamentais de defesa, que protegem a liberdade individual contra o poder estatal. O 
mesmo não ocorre, porém, com os direitos fundamentais sociais e econômicos, pois, quanto a 
eles, o controle jurisdicional de políticas públicas encontra sérios limites fáticos, políticos e 
jurídicos, estes últimos a partir do reconhecimento, inclusive, de que o  
 

                                                 
550 CHEVALLIER, 2013, p. 87-93. 
551 Na Europa, a integração tem afastado essa perplexidade. Neste sentido: SANCHEZ, Miguel Revenga; RUIZ-

RICO, Gerardo. Apresentação. In: SÁNCHEZ, Miguel Revenga; RUIZ-RICO, Gerardo; RUIZ, Juan José Ruiz 
(Orgs.). Los símbolos religiosos en el espacio público. Madrid: Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, 2011. p. 4. 

552 BEATTY, David M. A essência do estado de direito. Trad. Ana Aguiar Cotrim. São Paulo: WMF Martins 
Fontes, 2014. p. 220. 

553 Ibid., p. 221. 
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“modelo de processamento e julgamento das ações envolvendo políticas públicas, pelas suas 
características específicas, não deveria corresponder integralmente, contudo, ao processo de 
cognição referendado para as ações individuais”554. Essas e outras dificuldades devem ser 
enfrentadas por meio do processo democrático, que não pode ser compreendido como a mera 
soberania da maioria, como querem alguns. 

A própria tradição do pensamento democrático reflete um conflito no seu interior entre 
a “liberdade dos modernos”555, segundo uma compreensão cujas raízes remontam a Locke, 
conferindo um peso maior às liberdades de pensamento e de consciência, outros direitos 
fundamentais da pessoa e da propriedade e o Estado de direito, e a “liberdade dos antigos”, 
tradição associada a Rousseau, que dá mais peso às liberdades políticas iguais e aos valores da 
vida pública.556 

Depois que a autoridade e a fé cristã perderam o papel dominante no mundo moderno, 
a busca por uma doutrina filosófica secular, racional e abrangente foi intensificada, a partir do 
projeto iluminista. Para Lasky, o problema do governo democrático é encontrar homens aptos 
para o manejo de sua maquinaria, pois qualquer sistema de governo, no sentido moderno, supõe 
um “corpo de pessoas expertas que trabalham pela felicidade das grandes massas da população, 
que somente julgam a política pelos benefícios de seus resultados e não se preocupam nem 
demonstram interesse algum em conhecer o processo conduz à sua realização.”557 

O escândalo do grito democrático que escolheu Barrabás em vez de Jesus, levando este 
último à crucificação, serve de tema para que Zagrebelsky faça um estudo sobre o processo 
democrático, distinguindo a democracia crítica da sua versão mais degenerada: o “regime da 
multidão emotiva e sem forma, da plebe inconsciente e irresponsável.”558 Zagrebelsky, com 
perspicácia, diz que o julgamento de Jesus mostra uma aliança perversa entre o absolutismo do 
dogma, representado ali pelo Sinédrio de Jerusalém, e o niilismo cético, identificado com 
Pilatos, num caso em que a autocracia e a oligarquia moveram a multidão como uma arma, um 
instrumento voltado a alcançar seus próprios interesses. 

                                                 
554 CORTEZ, Luís Francisco Aguilar. Outros limites ao controle jurisdicional de políticas públicas. In: 

GRINOVER, Ada Pellegrini; WATANABE, Kazuo (Coords.). O controle jurisdicional de políticas públicas. 
2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012. p. 304. 

555 A distinção entre a “liberdade dos antigos” e “liberdade dos modernos” foi tema do discurso pronunciado por 
Constant no Ateneu Real de Paris, em fevereiro de 1819 e é referido pela maioria das obras que tratam do 
assunto. (CONSTANT, Benjamin. Curso de política constitucional. Trad. Marcial Antonio López. Granada: 
Colmares, 2006. p. 293 et seq.). 

556 RAWLS, 2011, p. 5. 
557 LASKI, 2002, p. 3, tradução livre. 
558 ZAGREBELSKY, Gustavo. A crucificação e a democracia. Trad. Monica de Sanctis Viana. São Paulo: 

Saraiva, 2011. p. 126. 
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De acordo com Zagrebelsky, só a democracia crítica, que não se degrada a um  
mero instrumento, é compatível com a liberdade, pois é um “regime inquieto, circunspecto, 
desconfiado de si mesmo, sempre pronto a reconhecer os próprios erros, a colocar-se em  
jogo, a recomeçar desde o início”559, não sendo vocacionada às decisões definitivas, de fato ou 
de direito, que anulam o espírito das possibilidades, norteador do processo democrático 
legítimo. 

Não é mesmo aceitável reduzir a democracia a uma mera questão de soma aritmética, 
transformando-a num formalismo estéril, ainda mais quando se tem em mente o papel libertador 
que é desempenhado pelos direitos fundamentais nas democracias modernas, como limitadores 
do exercício do poder e da atuação estatal, vinculando todas as autoridades do Estado, inclusive 
o Poder Legislativo e o próprio processo legislativo, que se supõe democrático.560 Pensar 
diferente seria o mesmo que substituir o indesejável absolutismo dos antigos monarcas por um 
absolutismo talvez ainda mais criticável, o absolutismo das maiorias e das massas.561 

Loewenstein chega a falar sobre a erosão da consciência constitucional, lembrando do 
prestígio desfrutado pela Constituição escrita, nos primeiros momentos do Estado 
Constitucional, em contradição com a realidade atual, em que a “massa da população perdeu 
seu interesse na constituição e esta, portanto, seu valor afetivo para o povo.”562 Ele adverte que 
o abismo criado entre o mecanismo constitucional e a realidade da vida diária dos destinatários 
do poder evidencia que, com poucas exceções, a massa da população é estranha aos detentores 
do poder instituídos, desconfiando dos governos e de sua burocracia, dos parlamentos e de 
partidos, dos tribunais e de seus juízes e, com eles todos, da constituição mesma. Por outra 
parte, frente à desarmonia entre as pretensões ideológicas proclamadas na Constituição e as 
insuficiências da vida diária da massa dos destinatários do poder, tornam-se presas fáceis para 
caírem nas “panaceias escatológicas das flautas mágicas dos caçadores de ratos”563, como se 
deu na Alemanha, onde Hitler foi alçado ao poder democraticamente, obtendo logo o apoio das 
massas.564 

É por esse motivo que Kelsen, ao dissertar sobre o princípio da tolerância, diz que o 
princípio de liberdade e igualdade tende a “minimizar a dominação” da maioria e que a 
dominação pela maioria do povo se distingue de qualquer outra dominação não apenas por 
                                                 
559 ZAGREBELSKY, 2011, p. 132. 
560 DIMOULIS; MARTINS, 2014, p. 95. 
561 BOBBIO, 2004. 
562 LOEWENSTEIN, 1986, p. 227, tradução livre. 
563 Ibid., p. 230, tradução livre. 
564 EVANS, Richard J. A chegada do Terceiro Reich. Trad. Lúcia Brito. São Paulo: Planeta do Brasil, 2010.  

p. 415. 
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pressupor, já por definição, uma oposição (minoria), mas porque, “politicamente, reconhece 
sua existência e protege seus direitos.”565  

Os direitos fundamentais servem como um instrumento eficaz de defesa contra  
as decisões das maiorias e contra a força arrasadora do livre mercado, como destaca  
Ferrajoli, 

Disso segue, de fato, que, dessas normas, ou seja, da parte substancial da constituição, 
são, por assim dizer, “titulares”, mais que destinatários, todos os sujeitos cujos direitos 
fundamentais são com elas atribuídos. Daqui, a sua não modificabilidade pela maioria. 
Aquelas normas são, em via de princípio, dotadas de rigidez absoluta porque outra 
coisa não são que os mesmos direitos fundamentais estabelecidos como invioláveis, 
assim que todos e qualquer um delas são titulares.566 

A representação e os direitos das minorias é, ainda, objeto de preocupação de Ataliba, 
quando afirma que “só há verdadeira república democrática onde se assegure que as minorias 
possam atuar, erigir-se em oposição institucionalizada, e tenham garantidos seus direitos de 
dissensão, crítica e veiculação de suja pregação”567, onde sejam assegurados, à oposição, todos 
os meios democráticos de acesso ao governo, com a efetiva possibilidade de alternância no 
poder, “segundo mecanismos políticos dependentes da opinião pública.”568 

Realmente, à minoria deve ser garantida a real possibilidade de transformar-se em 
maioria e de interferir no processo democrático, impedindo que o arbítrio da maioria esmague 
ou oprima as correntes minoritárias, no seu importante e indispensável papel de oposição e 
crítica, tornando-se totalitária. 

Neste particular aspecto, cabe registrar que, segundo Rawls, as “maiorias (ou coalizões 
de minorias) estão fadadas a cometer erros, se não por falta de conhecimento e discernimento, 
pelo menos em consequência de opiniões parciais e egoístas.”569 Para o referido autor, desde 
que não seja ultrapassado um certo grau de injustiça, devemos obedecer as leis, mesmo as 
injustas pois, ainda que o princípio da maioria tenha um lugar subordinado como dispositivo 
procedimental e que esse procedimento deva obedecer às condições de justiça, ou seja, da 
liberdade política (de expressão, de reunião, de participação nos assuntos políticos e de 
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influenciar pelos meios constitucionais os rumos da legislação) e da garantia do valor equitativo 
das liberdades, disso não resulta certo que a legislação será sempre justa570. 

Para Rawls, o fórum público deve estar aberto a todos os cidadãos, que devem ter os 
meios de informar-se sobre questões políticas.571 Numa sociedade democrática moderna, que é 
caracterizada pela diversidade de doutrinas religiosas, morais e filosóficas conflitantes entre si 
e mesmo inconciliáveis, é preciso, sustenta Rawls, construir uma base pública razoável de 
justificação no que diz respeito com questões políticas fundamentais (razão pública). 

No ponto, cabe notar que, segundo Góes, há uma nítida distinção entre a teoria 
discursiva e deliberativa de Habermas, em que todos os direitos resultam de um consenso de 
base procedimental, e o modelo de razão pública de Rawls, que acaba por restringir o campo 
de atuação da cidadania no debate público, deixando de fora questões que se prendem 
originariamente aos direitos e às liberdades individuais.572 

4.2 A DOGMÁTICA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

Martins sustenta, com propriedade, que a clássica teoria liberal dos direitos 
fundamentais não implica necessariamente uma opção político-ideológica, notadamente de 
marca neoliberal, partindo apenas da ideia de separação entre Estado e sociedade, sem 
prescrever o tamanho ou volume desse mesmo Estado. Entre seus princípios fundamentais, diz 
ele, encontra-se o distributivo, cujo conteúdo normativo corresponde à obrigação do Estado de 
justificar intervenções na liberdade, baseando-se, ainda, na estrita separação entre legiferação e 
aplicação do direito.573 

Como já foi dito, os direitos fundamentais devem ser vistos, acima de tudo, como 
direitos de resistência e a positivação constitucional dos seus limites decorre exatamente do 
potencial conflito entre as liberdades dos cidadãos ou mesmo do descompasso de certo uso 
selvagem da liberdade de cada um com os interesses público em geral, cabendo ao Estado o 
ônus argumentativo, aferível por meio do critério da proporcionalidade em sentido amplo, cujo 
lastro constitucional não é outro senão a vinculação do legislador aos direitos fundamentais.574 
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A elaboração dos diversos conceitos empregados pela dogmática dos direitos 
fundamentais teve forte influência da jurisprudência e da doutrina alemã e será compreendida, 
para os fins desse trabalho, com base na exposição de Dimoulis e Martins. Prestado esse 
esclarecimento, pode-se afirmar que a área de regulamentação (composta pela área de proteção 
objetiva, ou seja, o comportamento ou status jurídico tutelado e a área de proteção subjetiva, 
que é a titularidade) nada mais é do que o recorte da realidade social tratado pelo constituinte, 
ou seja, o “tema” sobre o qual houve a regulamentação. É composta pela descrição da situação 
ou realidade fática e pela decisão do constituinte. Já a área de proteção, que pode ou não ser 
menor do que a área de regulamentação, nada mais é do que a resultante da exclusão de 
determinados aspectos da realidade abrangidos inicialmente pela área de regulamentação.575 

Note-se que em relação ao comportamento que não estiver na área de proteção, não se 
exige do Estado que justifique a sua atuação. 

Para a identificação dos limites aos direitos fundamentais, ou seja, das possibilidades de 
cerceamento de condutas e situações que fazem parte da área de proteção do direito 
fundamental, adota-se não apenas uma interpretação gramatical, mas também sistemática. 

Quanto ao exercício do direito, pode ser dar de maneira potencial ou efetiva, não sendo, 
no entanto, obrigatória a realização da conduta descrita positivamente na norma, já que o seu 
exercício pode se dar na forma negativa, como ocorre com a liberdade de religião, significando 
não apenas a liberdade de escolher uma das religiões existentes, como a de não se vincular a 
qualquer uma delas. 

Acerca da intervenção da área de proteção do direito, deve ficar claro que como há 
sempre uma tensão entre interesses de indivíduos ou grupos que adotam ou querem adotar 
condutas mutuamente excludentes entre si, o interessado poderá invocar, em seu favor, a norma 
constitucional que, segundo entende, o protege, desaguando na intervenção estatal, que tanto 
pode ser motivada pelos interessados ou por iniciativa própria. É possível, ainda, que se 
verifique a omissão estatal, que impede o exercício de um entre os direitos em conflito. Dessa 
situação podem surgir, portanto, consequências distintas. Na primeira delas, o Estado se abstém 
de regular as condutas (negativa). Na segunda, há norma infraconstitucional que impõe a uma 
das partes a obrigação de deixar de fazer aquilo que se contrapõe ao interesse da outra parte. 
Na terceira, o Estado obriga a parte a tolerar a realização do comportamento da outra, 
contrariando o seu interesse (obrigações de tolerância).576 
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Desse modo, o interessado que se opõe à atuação estatal ou à sua omissão contesta  
a constitucionalidade daquele comportamento, invocando as normas constitucionais que lhe 
garantem direitos. Haverá, então, o confronto entre a norma infraconstitucional (ou sua 
omissão) com a norma constitucional. Daí o caráter reflexo das normas que garantem  
os direitos fundamentais, com a identidade entre o criador e o destinatário da norma:  
o Estado. Há também o aspecto reflexivo quando a decisão sobre a constitucionalidade 
repercute na solução do conflito, satisfazendo a pretensão de uma parte e rejeitando a da outra. 
Vem daí a chamada dupla reflexividade que caracteriza os conflitos entre direitos fundamentais. 

À dogmática jurídica cabe, portanto, apenas avaliar a constitucionalidade ou não das 
intervenções ou abstenções normativas estatal, resolvendo, somente indiretamente, o conflito 
que lhe é subjacente, autorizando determinada conduta e refletindo, em sentido contrário, na 
conduta conflitante. O mesmo ocorre no caso de conflito entre o interessado e o poder estatal 
(omissões legislativas relacionadas aos direitos sociais), pois ainda aqui o caráter reflexivo se 
mantém, na medida em que o que se examina é a constitucionalidade da conduta omissiva. 
Nesse caso, porém, não há a reflexividade de segunda dimensão, pois não há conflito entre 
titulares de direitos fundamentais. 

A intervenção na área de proteção de um direito fundamental por ação ou omissão pode 
ocorrer: a) quando o Estado impossibilita um comportamento que corresponde a um direito 
fundamental, intervindo na área de proteção do titular (normalmente por meio de órgãos do 
Executivo ou do Judiciário); b) quando houver uma consequência jurídica negativa ligada ao 
exercício do direito fundamental (sanção), sendo perpetrado normalmente pelo legislador, mas 
também pelo órgão do Executivo ou do Judiciário, quando estes últimos estiverem atuando no 
âmbito das suas margens de discricionariedade predeterminada pelo legislador.577 Essa 
intervenção deve ter um mínimo de relevância em face do direito fundamental e pode ser direta 
ou indireta, com ou sem constrangimento. 

Cabe notar que o conceito clássico de intervenção sofreu evolução ao longo do tempo, 
de tal modo que hoje se considera que a intervenção estatal abrange praticamente toda e 
qualquer ação ou omissão estatal com um mínimo de relevância em face do direito fundamental, 
utilizado como o parâmetro constitucional para o exame da intervenção. É necessário, então, 
apenas demonstrar que a intervenção estatal impede o exercício do direito, ainda que 
parcialmente. 
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O exame da intervenção estatal será o segundo passo para aplicar a norma de direito 
fundamental, logo após a definição da área de proteção (com base nas formas de exercício e 
titularidade e nas exclusões preliminares de condutas e situações pelo constituinte), seguido 
pelo momento do controle da justificação constitucional da intervenção, apontada como uma 
verdadeira “excludente da antijuridicidade implícita na inconstitucionalidade.”578 

Para Dimoulis e Martins, a necessidade de justificação fundamenta-se no vínculo do 
legislador aos direitos fundamentais e no caráter reflexivo de suas normas definidoras.579 

Frise-se, no ponto, que as limitações devem ser expressas ou sistematicamente 
autorizadas pela Constituição ao menos, permitindo que se possa avaliar se o Estado se 
desincumbiu do seu ônus argumentativo. 

A intervenção será considerada permitida quando: a) o comportamento não se situar na 
área de proteção em sentido amplo, ou seja, material ou objetiva, pessoal ou subjetiva (ex: 
reunião de pessoas armadas ou exclusão dos trabalhadores domésticos de uma série de direitos 
sociais (art. 7º, § 1º, CF/88), quando, na verdade, não há rigorosamente uma intervenção; b) 
quando uma norma infraconstitucional restringir o direito fundamental de forma permitida pela 
Constituição mediante reserva legal (ex: art. 5º, XIII, CF/88, in fine e a exigência do exame de 
ordem); c) quando a intervenção estiver justificada pela concretização de um limite 
constitucional derivado do direito constitucional de colisão. Essa concretização será realizada, 
em primeira linha, pelo legislador e o conteúdo da norma limitadora deverá ser analisado e até 
mesmo limitado em vista do direito fundamental limitado; e d) será também justificada a 
intervenção quando dois direitos fundamentais colidem ou quando um direito fundamental 
colide com um princípio de interesse geral, quando da aplicação da norma infraconstitucional 
(ex: controle do conteúdo das correspondências pela direção do estabelecimento prisional em 
razão da segurança; proibição de reunião por prejudicar o direito de locomoção).  

Neste particular aspecto, Dimoulis e Martins580 destacam que as hipóteses de 
intervenção dos itens b e c seriam legislativas, enquanto a do item d seria administrativa ou 
jurisdicional. Já a hipótese a, dizem, nem seria uma intervenção, já que não seria ultrapassado 
o limite da área de proteção. Em qualquer outra situação haverá intervenção proibida, a ser 
constatada pelo Poder Judiciário.  

Não há, como assinala Silva Júnior, direitos fundamentais absolutos, conforme já foi 
afirmado, em diversas oportunidades, pelo STF, que sufraga a tese da “relatividade dos direitos 
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fundamentais, de modo que sempre é possível haver a limitação quanto ao gozo dessa espécie 
de direito, exigindo-se, apenas, que a determinação provenha de decisão que contemple a 
justificativa para a adoção da medida de força.”581 

O controle dessa justificativa se dá por meio do critério da proporcionalidade, que, para 
Ramos, não é outra coisa senão a aferição da idoneidade, necessidade e equilíbrio da 
intervenção estatal em determinado direito fundamental.582 

Schlink estruturou o critério da proporcionalidade, desenvolvida, originariamente, pelo 
Tribunal Constitucional Federal alemão, como aferição das licitudes do meio e do propósito da 
intervenção em si e da apuração da observância dos critérios de orientação empírica que são a 
adequação e a necessidade, defendendo a ideia de que o exame individual de cada intervenção 
estatal é a forma mais coerente e eficaz, em face do princípio distributivo, de concretizar os 
direitos fundamentais, reconstruindo a sua função clássica, de um modo técnico-jurídico. 

Superado o exame da adequação e da necessidade, há, ainda, que ser avaliada a 
conformidade da medida com o chamado princípio da proporcionalidade em sentido estrito, 
que nada mais é senão a “verificação do valor ou importância do bem jurídico ou interesse por 
detrás do propósito da intervenção e sua comparação com o valor ou importância da liberdade 
atingida.”583 

A proporcionalidade, que deve ser compreendida como “elemento disciplinador do 
limite à competência constitucional atribuída aos órgãos estatais de restringir a área de proteção 
dos direitos fundamentais”584, é o instrumento hábil à análise da constitucionalidade de atos 
infraconstitucionais e “permite resolver, com base na razão e em argumentos sensatos, disputas 
sobre os limites da atividade legislativa legítima”585, levando em igual consideração o repeito 
os argumentos dos envolvidos, com um alto nível de objetividade e imparcialidade. Seu exame 
ocorre em quatro fases distintas: a) licitude do propósito perseguido; b) licitude do meio 
empregado; c) adequação do meio utilizado; d) necessidade do meio utilizado. 

Na primeira delas, avalia-se a licitude do propósito perseguido pela intervenção estatal 
na área de proteção do direito fundamental alcançado, interpretando e definindo o real propósito 
da autoridade estatal ou demais agentes no exercício de funções estatais ou equivalentes e sua 
licitude. Nesse momento, portanto, o que se busca é verificar se o fim é constitucionalmente 
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admitido, passando, a seguir, a fazer a mesma análise quanto ao meio escolhido. Desse modo, 
o fim e o meio não devem contrariar a ordem jurídica constitucional. Quando falam da licitude 
do propósito, Dimoulis e Martins586 trazem questões como os propósitos constitucionalmente 
“ilícitos”, exemplificando com o cerceamento da liberdade de expressão do pensamento pelo 
Estado em prol de uma opinião ou de uma posição ideológica oficial de interesse puramente 
estatal (proselitismo ideológico estatal); objetivos inaceitáveis, a exemplo de lei que proibisse 
a circulação de jornais oposicionistas; bem como o problema dos propósitos com amparo 
constitucional e hipóteses em que o propósito dissimulado seria ilícito, exigindo-se a 
interpretação do propósito real e não declarado. 

Na segunda fase, deve ser apreciada a idoneidade apriorística ou isolada do meio 
empregado em relação à licitude. Dimoulis e Martins587 exemplificam com a entrada em vigor, 
no Brasil, do Estatuto de Roma, que previa a “entrega” de nacionais e a prisão preventiva, 
conforme reconhecido pelo STF588. Essa fase, como se dá com a que lhe é anterior, não envolve, 
dizem os autores, o exame da proporcionalidade no sentido relacional-comparativo, 
justificando-se como fases do seu exame porque são vinculadas e imprescindíveis aos passos 
subsequentes. 

A seguir, examina-se a adequação do meio utilizado. Aqui a avaliação recai sobre a 
relação entre o meio (intervenção estatal) e o propósito perseguido, para saber se é mesmo 
idôneo a alcançá-lo. Essa avaliação deve ocorrer conforme hipótese fundada na realidade 
empírica, tanto nos chamados casos fáceis como nos difíceis. O juízo, portanto, é de prognóstico 
e não de certeza589. Na dúvida, deve ser prestigiado o entendimento do legislador ordinário, 
cuja responsabilidade política deve prevalecer, sem que se subtraia ao controle jurisdicional, na 
medida em que não sendo razoável não será adequada a medida. Somente superado o exame da 
adequação se estará apto a realizar a análise da necessidade. 

Depois vem o exame da necessidade dos meios utilizados. Nesse passo, o exame recai 
sobre os meios que já foram considerados adequados, limitando-os segundo o grau de 
intensidade e preferindo-se sempre aquele menos gravoso para o titular do direito fundamental 
(requisito de menor gravidade) mas que, ao mesmo tempo, seja tão eficaz quanto os demais 
(requisito da igual adequação). O subcritério da necessidade exige que haja a análise dos vários 
meios alternativos (identificação dos meios adequados) e sua comparação, segundo o grau de 
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intensidade e o custo estatal envolvido. Para tanto, utiliza-se do método hipotético-dedutivo, 
com o falseamento (Popper) dos argumentos utilizados pelos agentes argumentadores 
(legislador, juiz, participantes do processo), de modo a que se encontre o meio que mais poupe 
a liberdade, sem o apelo a critérios irracionais, discricionários ou subjetivos, de modo a permitir 
o controle e o acompanhamento de toda a operação e dos argumentos utilizados. 

Ultrapassadas essas fases, a maioria dos doutrinadores e também a jurisprudência 
consideram necessário realizar a ponderação direta entre os direitos em conflito 
(proporcionalidade em sentido estrito, razoabilidade ou suportabilidade). Esse exame, no 
entanto, é criticado por Dimoulis e Martins, sob os mais variados argumentos.590 

Alexy diz que, levando em conta que os princípios são mandamentos de otimização em 
face das circunstâncias jurídicas e fáticas, a máxima da proporcionalidade em sentido estrito 
resulta exatamente da relativização quanto às possibilidades jurídicas. Por sua vez, as máximas 
da adequação e da necessidade decorreriam, segundo defende, da natureza dos princípios como 
mandamentos de otimização em face das possibilidades fáticas.591 

Exige-se, com base nesse último critério, que a “ingerência ou a afetação que a 
ingerência representa para o particular, bem como o fim perseguido pela ingerência se 
encontrem numa relação de reciprocidade bem pesada e bem ponderada.”592 Essa operação é 
arriscada, pois pode resultar em juízos subjetivos perigosos, já que é nesse momento que os 
direitos fundamentais sofrem um complexo exame comparativo. 

4.3 A LIBERDADE RELIGIOSA 

É possível explicar a liberdade a partir de três aspectos distintos: a) os agentes que são 
livres; b) as restrições ou limitações de que estão livres; e c) aquilo que têm liberdade para fazer 
ou não fazer (definição de liberdade social de forma triádica). Partindo dessa premissa, pode-
se afirmar que, no aspecto religioso, os indivíduos terão liberdade de consciência quando 
estiverem livres para: 

[...] concretizar seus interesses morais, filosóficos ou religiosos sem restrições  
legais que lhes exijam de comprometerem com qualquer forma específica de  
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ato religioso ou de outra natureza, e quando os demais têm o dever jurídico de  
não interferirem.593 

Voltando-se para a liberdade de consciência, Rawls diz que as partes devem escolher 
princípios que assegurem integralmente sua liberdade religiosa ou moral, mesmo sem saberem 
quais são suas convicções religiosas ou morais ou o teor específico de suas obrigações morais 
ou religiosas ao interpretá-las (vêu da ignorância). Para ele, a liberdade legal de consciência 
precisa ser o único princípio aceitável, pois somente assim não haverá o risco de uma doutrina 
religiosa ou moral predominante perseguir ou reprimir as demais. 

Rawls destaca que o princípio da liberdade legal, no caso, poderia ser atacado com a 
afirmação de que sendo “absoluto o dever para com a lei divina e religiosa, não é permissível, 
do ponto de vista religioso, nenhum entendimento entre pessoas e confissões diferentes”594, mas 
considera que não há como esperar que outros concordem com uma liberdade inferior. Segundo 
defende, a primazia da liberdade implica dizer que uma liberdade fundamental só pode ser 
limitada ou negada em benefício de outra liberdade e jamais por consideração de bem público 
ou de valores perfeccionistas. 

Desse modo, a prioridade das liberdades não é infringida quando ela é regulada, como 
é preciso na prática para que se combine com outras liberdades, num sistema único, assim como 
para “se adaptarem a certas condições sociais necessárias para o seu exercício duradouro.”595 

O problema de especificar as liberdades fundamentais e justificar sua prioridade pode, 
para Rawls, ser compreendido como o de determinar termos equitativos de cooperação com 
base no respeito mútuo, o que era feito de modo muito restrito até as guerras religiosas dos 
séculos XVI e XVII, pois naquela época a cooperação social, baseada no respeito mútuo, era 
considerada impossível para os que professavam uma fé distinta. É suposição crucial do 
liberalismo, diz ele, a ideia de que cidadãos iguais têm concepções do bem diferentes e, até 
mesmo, inconciliáveis entre si.596 Mas desde que essa pluralidade de concepções do bem 
respeite os limites que são traçados pelos princípios de justiça, é aceita pelo seu liberalismo. 

A liberdade de consciência, que é, para muitos, a matriz da liberdade religiosa, 
desdobra-se em vários outros campos, como o filosófico, o político e o ideológico, todos 
tutelados pela norma constitucional. Desse modo, seja abrangido pelo conceito mais amplo de 
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liberdade religiosa, seja como aspecto da liberdade de consciência, o ateísmo e o agnosticismo 
também estão tutelados pela Constituição de 1988.597 

Embora haja aqueles que defendem a posição matricial da liberdade de consciência em 
relação à liberdade religiosa598, sendo, esta, por exemplo, a doutrina majoritária portuguesa, 
também existem aqueles que o fazem com relação à liberdade de pensamento, como é feito pela 
doutrina majoritária brasileira.599 Por isso, destaca Weingartner Neto, inclusive, a dificuldade 
de distinção, em face da permeabilidade categorial, parecendo impossível, afirma ele, 
“circunscrever as liberdades comunicativas de modo geometricamente perfeito.”600 De acordo 
com o seu ponto de vista, como o ateísmo começa onde a religião termina, não estaria protegido 
pela liberdade religiosa, ainda que merecedor da mesma tutela constitucional. Assim, para ele 
o ateísmo ancorar-se-ia na liberdade de consciência, enquanto a liberdade de crença (art. 5º, VI, 
2ª frase, CF/88), como desdobramento da liberdade religiosa, significaria “nuclearmente, a livre 
escolha e a possibilidade de mudar e/ou abandonar, a qualquer momento, a própria crença 
religiosa.”601 

Importa notar, no entanto, como fazem Pieroth e Schlink, que não estariam realmente 
protegidas a liberdade de religião e de ideologia acaso não estivesse garantida, também,  
“as negações do correspondente pensamento, discurso e atuação”, motivo pelo qual se pode 
dizer que “do âmbito de proteção faz parte, a par da liberdade de credo, de confissão e de 
atuação”, que são qualificadas muitas vezes como positivas, também a denominada liberdade 
negativa, consistente em não acreditar, em não professar um credo ou uma ideologia, isto é, “de 
guardar silêncio sobre o assunto, de abandonar a igreja ou uma comunidade ideológica, de 
omitir atuações de orientações religiosas e de não estar exposto de forma irreversível à 
influência de determinado credo, com seus atos e símbolos.”602 

Realmente, a liberdade religiosa configura-se, sobretudo, como uma liberdade negativa, 
o que significa dizer que o “Estado não pode abraçar uma religião, não pode impor a ninguém 
qualquer religião, assim como não pode impedir ninguém de professar determinada religião.”603 
                                                 
597 ROTHENBURG, Walter Claudius. Religião como direito no estado democrático laico. In: LAZARI, Rafael 

José Nadim de; BERNARDI, Renato; LEAL, Bruno Bianco (Orgs.). Liberdade religiosa no Estado 
democrático de direito: questões históricas, filosóficas, políticas e jurídicas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2014. p. 23. 

598 RIVERO, Jean; MOUTOUH, Hugues. Liberdades públicas. Trad. Maria Ermantina de Almeida Prado 
Galvão. São Paulo: Martins Fontes, 2006. p. 523. 

599 MARTINS, 2012, p. 354. 
600 WEINGARTNER NETO, Jayme. Liberdade religiosa na Constituição: fundamentalismo, pluralismo, 

crenças, cultos. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007. p. 82. 
601 Ibid., p. 114-115. 
602 PIEROTH; SCLINK, 2012, p. 248-249. 
603 SCALQUETTE, 2013, p. 177. 
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Para Tavares, a liberdade religiosa, conforme prevista na Constituição de 1988, inclui a 
liberdade de opção ou não por valores transcendentais, a liberdade de crença num sistema de 
valores e de “seguir dogmas baseados na fé e não na racionalidade estrita”, abrangendo, ainda, 
a liberdade de liturgia ou cerimonial, o que pressupõe a dimensão coletiva dessa mesma 
liberdade. Envolve, da mesma forma, a liberdade de culto, inclusive em seu aspecto 
propriamente individual, bem assim a liberdade de “não ser o indivíduo inquirido pelo Estado 
sobre suas convicções” e de “não ser o indivíduo prejudicado, de qualquer forma, nas suas 
relações com o Estado, em virtude de sua crença declarada.”604 

Pode-se afirmar, com base em tudo o que foi dito até aqui, que a liberdade religiosa 
compreende duas grandes dimensões, uma subjetiva e outra objetiva. Como direito subjetivo, 
pode ser vista sob a perspectiva individual e, neste caso, pertence aos brasileiros e estrangeiros, 
sendo possível também, em nome dela, proteger o direito subjetivo das pessoas jurídicas 
(igrejas e confissões religiosas). Sob o prisma objetivo, pode ser vista como princípio, como 
dever de proteção e como garantia institucional. Como vetor objetivo, essa segunda dimensão 
é, diz Weingartner Neto, “tradicionalmente tratada na doutrina brasileira como princípio da 
separação das confissões religiosas do estado e/ou da não confessionalidade”605, o que remete 
diretamente ao artigo 19, I, da CF/88. Num Estado democrático, “a expressão coletiva da 
liberdade religiosa implica sempre uma obrigação para o poder político de adotar uma posição 
de neutralidade em sua relação com as diferentes confissões religiosos que tenham raízes na 
sociedade.”606 Esta relação pode ser articular através de diversos padrões e modelos, com 
respeito ao grau de separação entre Estado e organizações religiosas. 

Por outro lado, em sua dimensão individual, a liberdade religiosa contém uma 
pluralidade de direitos individuais que estão relacionados diretamente com outros direitos 
fundamentais e também com valores. O direito de liberdade religiosa implica necessariamente 
a ideia de “diversidade de crenças, de ritos religiosos e de práticas de culto, mas sem que a 
ninguém seja lícito invocar tal liberdade para a prática de actos que sejam incompatíveis com a 
vida, a integridade física ou a dignidade das pessoas e os bons costumes.”607 

                                                 
604 TAVARES, André Ramos. O poder judiciário entre o estado laico e a presença religiosa na Constituição de 

1988. In: LAZARI, Rafael José Nadim de; BERNARDI, Renato; LEAL, Bruno Bianco (Orgs.). Liberdade 
religiosa no Estado democrático de direito: questões históricas, filosóficas, políticas e jurídicas. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2014. p. 117. 

605 WEINGARTNER NETO, 2013, p. 268. 
606 RUIZ-RICO, 2011, p. 167. 
607 SOUSA, Rabindranath Valentino Aleixo Capelo de. O direito geral de personalidade. Coimbra: Coimbra 

Editora, 2011. p. 532. 



128 

Existem soluções variadas no trato da neutralidade religiosa e no reconhecimento da 
liberdade religiosa como direito subjetivo individual e também coletivo. No modelo 
confessional, sempre há uma dose de privilégio em favor da comunidade religiosa dominante. 
No estado laico, por sua vez, uma solução é sempre mais radical, e envolve, como consequência 
lógica das próprias ideias envolvidas no princípio da laicidade, a proibição de símbolos 
religiosos nos espaços públicos. 

A expressão “liberdade religiosa” não foi consagrada na Constituição de 1988, mesmo 
reconhecida a importância da religião na vida e cultura brasileira608. Apesar disso, o texto 
constitucional contém diversos dispositivos que, considerados em conjunto, permitem uma 
proteção eficaz à liberdade religiosa, em seus variados aspectos, garantindo a liberdade de 
crença e culto (art. 5º, VI, CF/88), o direito à assistência religiosa (art. 5º, VII, CF/88), a objeção 
de consciência (art. 5º, VIII, CF/88), afirmando a laicidade do Estado (art. 19, I, CF/88), 
assegurando a imunidade tributária dos templos (art. 150, VI, b, CF/88) e o ensino religioso 
(art. 210, § 1º, CF/88). 

Com efeito, logo no Título I, a CF/88 traz, como fundamento da República Federativa 
do Brasil, a cidadania e a dignidade da pessoa humana, afirmando a origem popular do poder 
(art. 1º, parágrafo único, CF/88) e indicando, entre seus objetivos, “construir uma sociedade 
livre, justa e solidária” (art. 3º, I, CF/88) e “promover o bem de todos, sem preconceitos de 
origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação” (art. 3º, IV, CF/88). 

No caput do artigo 5º, a CF/88 dispõe sobre a igualdade de todos perante a lei, “sem 
distinção de qualquer natureza”, detalhando, em diversos incisos, os direitos e garantias 
fundamentais. 

É necessário, de logo, diferenciar a liberdade de culto da liberdade de crença. Esta 
última, é compreendida, em geral, como a liberdade de escolher uma religião, de aderir ou não 
a qualquer crença ou seita religiosa, de mudar de religião ou mesmo de não ter nenhuma 
religião.609 Já a liberdade de culto representa a “livre manifestação exterior da crença, pela 
prática de atos próprios da religião.”610 Entendida a liberdade de culto como a exteriorização 
da liberdade de crença, alguns consideram que somente sobre ela poderia recair qualquer 
limitação, já que a crença seria, por sua própria natureza, ilimitada, encontrando-se no âmbito 
                                                 
608 WEINGARTNER NETO, 2007, p. 23. 
609 MOREIRA, Vital. Comentário ao artigo 10º da carta dos direitos fundamentais da União Europeia. In: 

CANOTILHO, Mariana; SILVEIRA, Alessandra (Coords.). Carta dos direitos fundamentais da União 
Europeia comentada. Coimbra: Almeida, 2013. p. 141. 

610 LEITE, Fábio Carvalho Leite. Liberdade religiosa e objeção de consciência: o problema do respeito aos dias 
de guarda. In: ORO, Ari Pedro; STEIL, Carlos Alberto; CIPRIANI, Roberto; GIUMBELLI, Emerson (Orgs.). 
A religião no espaço público: atores e objetos. São Paulo: Terceiro Nome, 2012. p. 158. 
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interno do próprio indivíduo. Ocorre que mesmo a liberdade de crença precisa ser tutelada, 
como qualquer liberdade interna, ainda que a partir da sua feição externa, já que, como sustenta 
Silva, é exatamente a partir dessa ideia de liberdade externa ou objetiva, que “consiste na 
expressão externa do querer individual, e implica o afastamento de obstáculos ou de coações, 
de modo que o homem possa agir livremente”611, que se deve compreender a liberdade de 
crença. 

É exatamente na sua dimensão coletiva que a liberdade religiosa se torna, na maior parte 
das vezes, um caso difícil, ou seja, ao exteriorizar coletivamente as crenças, até porque os 
conflitos relacionados com as manifestações externas da religião serão sempre importantes para 
a interpretação de qualquer declaração de direitos, levando à raiz do próprio consenso 
constitucional. 

4.4 O PREÂMBULO DA CONSTITUIÇÃO E A NEUTRALIDADE RELIGIOSA 

Não há como tratar do tema da relação entre a República do Brasil e a Igreja sem 
examinar o Preâmbulo da Constituição de 1988, texto solene que a introduz e no qual os 
constituintes afirmam, expressamente, que a promulgam “sob a proteção de Deus”, no que, para 
muitos, não poderia significar outra coisa senão uma verdadeira profissão de fé no Criador.612 

Segundo Silva, como preâmbulo “entende-se o exórdio, ou a parte preliminar de uma 
lei em que se explica ou se justifica a sua promulgação”613, servindo-lhe, por sua natureza, diz 
ele, como elemento interpretativo. Coelho614, por sua vez, refere-se à lição de Häberle, para 
quem o preâmbulo é uma espécie de “Constituição da Constituição”, atribuindo-lhe relevante 
papel hermenêutico (vetor interpretativo). O mesmo autor reconhece, entretanto, que a crença 
generalizada é de que o preâmbulo não faz parte da Constituição, não possuindo força 
normativa e servindo apenas como fórmula política.615 

                                                 
611 SILVA, 2012, p. 231-232. 
612 O problema aqui não é genuinamente de interpretação, mas um problema dogmático, já que o que se pretende 

saber é qual o valor jurídico que se deve atribuir ao preâmbulo. Neste sentido: GUASTINI, Riccardo. Teoría e 
ideología de la interpretación constitucional. Madrid: Trotta 2010. p. 95. 

613 SILVA, De Plácido e. Vocabulário jurídico. 22. ed., rev. e atual. por Nagib Slaibi Filho e Gláucia Carvalho. 
Rio de Janeiro: Forense, 2003. p. 1072-1073. 

614 MENDES; COELHO; BRANCO, 2009, p. 28. 
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preâmbulo. (SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de direito 
constitucional. 3. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 77-82). 
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Fernandes diz que o preâmbulo deve ser compreendido como uma verdadeira  
“carta de intenções, uma proclamação de princípios, um diploma de origem e legitimidade da 
Constituição que indica a ruptura com o passado e o surgimento do novo texto constitucional 
que regerá tanto o Estado quanto a sociedade.”616 A esse respeito, ele anota que, enquanto 
alguns entendem que o preâmbulo é parte do texto constitucional, filiados a uma corrente de 
tradição francesa, outros o consideram uma mera proclamação de princípios, existindo, ainda, 
os que simplesmente sustentam a tese da irrelevância jurídica, considerando que o preâmbulo 
seria uma mera expressão política. 

Divergindo da maioria dos autores brasileiros, Fernandes conclui que o preâmbulo  
é dotado de força normativa e relevância jurídica direta e imediata, devendo ser  
“obedecido como qualquer outra norma presente na Constituição, até mesmo porque, de forma 
precedente, acaba por ser a síntese da normatividade constitucional posteriormente 
desenvolvida e explicitando princípios dotados de inerente normatividade”617, referindo-se à 
precedente do STF618, no mesmo sentido. 

Carvalho, embora reconheça que o preâmbulo se reveste de características que lhe são 
próprias, sustenta que “sua existência está intimamente envolvida na totalidade do sistema 
jurídico-normativo; portando, dessa maneira, idêntico teor prescritivo ao das estruturas 
deônticas inseridas mediante artigos, parágrafos, incisos e alíneas, distribuídas na extensão do 
diploma.”619 Segundo o seu ponto de vista, a mera circunstância do preâmbulo não estar 
inserido no corpo do texto constitucional não modifica o grau de sua prescritibilidade, 
recordando que a Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre a 
elaboração, redação e consolidação das leis, o inclui, de maneira imperativa, como integrante 
de uma das três partes básicas que compõem o estatuto (art. 3º, I). 

Com profunda análise, Carvalho conclui que o preâmbulo é “formado por normas 
jurídicas carregadas de intensa conotação axiológica, influindo vigorosamente sobre a 
orientação de todos os segmentos da ordem positiva.”620 

Miranda621, destacando o valor político e até mesmo literário, reconhece, no entanto, 
que o preâmbulo é parte integrante do texto constitucional, mesmo não sendo componente 
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necessário de qualquer constituição, distinguindo-se, pela sua eficácia ou pelo papel que 
desempenha, dos demais preceitos constitucionais. É, diz Miranda, Constituição no sentido 
formal622, já que aprovado segundo as mesmas formalidades e inserido num mesmo documento. 
Não pode, entretanto, assimilar-se às declarações de direitos e sua eficácia não pode ser 
reconduzida ao tipo de eficácia própria dos demais artigos da Constituição.  

Por isso é que o preâmbulo não pode ser invocado isoladamente. Não cria direitos e nem 
deveres e não há falar em inconstitucionalidade por violação a ele ou a seus princípios623, 
embora os objetivos e valores expressos no preâmbulo possam ser invocados como reforço na 
argumentação jurídica624, além de ter um papel interpretativo. Não é possível a declaração de 
inconstitucionalidade por violação direta e exclusiva do preâmbulo.625 

Bastos defende que dos preâmbulos é possível extrair alguns “vetores para a atividade 
interpretativa”, já que, “na maior parte das vezes, consagram declarações principiológicas, de 
caráter geral”. Ele observa que no Brasil, tradicionalmente se diz que os preâmbulos apenas 
“justificam” a promulgação da Carta, divergindo para dizer que o preâmbulo faz parte da 
Constituição, concordando, no ponto, com Canotilho, quando lhe atribui a natureza de elemento 
de interpretação e de integração, além de exprimir o “título da legitimidade da Constituição”. 
Com isso, conclui que o preâmbulo integra a Constituição material e não formal, servindo, no 

                                                 
622 Nesse sentido, Kelsen afirma que a constituição, no sentido formal da palavra, contém além das normas que 

são materialmente constitucionais, os mais diversos elementos. Assim, o preâmbulo, “que expressa as ideias 
políticas, morais e religiosas que a constituição pretende promover”, ostentaria um caráter ideológico, 
carecendo de conteúdo juridicamente relevante. (KELSEN, 1995, p. 255). 

623 STF - ADI 2076 AC, Relator: Min. Carlos Velloso, j. 15/08/2002, Tribunal Pleno, DJ. 08/08/2003; Medida 
Cautelar em MS 24645 DF, Relator: Min. Celso de Mello, j. 08/09/2003, DJ. 15/09/2003. No voto proferido na 
ADI 2076 AC, o Min. Carlos Velloso diz que o preâmbulo se situa no âmbito político e não jurídico, verberando 
que a “Constituição é de todos, não distinguindo entre deístas, agnósticos e ateístas”, não tendo a referência a 
deus maior significação. 
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RS, Relator: Min. Ayres Britto, j. 27/03/2012, Segunda Turma, DJe. 26/04/2012; HC 110952 RS, Relator: Min. 
Ayres Britto, j. 13/03/2012, Segunda Turma, DJe. 16/04/2012; HC 110940 MS, Relator: Min. Ayres Britto, j. 
06/03/2012, Segunda Turma, DJe. 21/06/2012; HC 111198 MG, Relator: Min. Ayres Britto, j. 06/03/2012, 
Segunda Turma, DJe. 21/06/2012; HC 111252 RS, Relator: Min. Ayres Britto, j. 28/02/2012, Segunda Turma, 
DJe. 26/06/2012; HC 111017 RS, Relator: Min. Ayres Britto, j. 07/02/2012, Segunda Turma, DJe. 26/06/2012; 
HC 109277 SE, Relator: Min. Ayres Britto, j. 13/12/2011, Segunda Turma, DJe. 22/02/2012; HC 108400 RS, 
Relator: Min. Ayres Britto, j. 29/11/2011, Segunda Turma, DJe. 26/04/2012; HC 109363 MG, Relator: Min. 
Ayres Britto, j. 11/10/2011, Segunda Turma, DJe. 25/06/2012; HC 109134 RS, Relator: Min. Ayres Britto, j. 
13/09/2011, Segunda Turma, DJe. 01/03/2012; inclusive referindo-se a preâmbulo de constituições 
estrangeiras: AgR no RE 477554 MG, Relator: Min. Celso de Mello, j. 16/08/2011, Segunda Turma, DJe. 
26/08/2011; ADPF 132 RJ, Relator: Min. Ayres Britto, j. 05/05/2011, Tribunal Pleno, DJe. 14/10/2011; ADI 
4277 DF, Relator: Min. Ayres Britto, j. 05/05/2011, Tribunal Pleno, DJe. 14/10/2011; ADI 3510 DF, Relator: 
Min. Ayres Britto, j. 29/05/2008, Tribunal Pleno, DJe. 28/05/2010; RMS 26071 DF, Relator: Min. Carlos 
Britto, j. 13/11/2007, Primeira Turma, DJe. 01/02/2008. 

625 BARBALHO, 2002, p. 2. 
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Brasil, como “adjuntório da atividade interpretativa”, sem esquecer de considerá-lo, ainda, um 
“retrato de um determinado momento e, por isso mesmo, imodificável.”626 

Com efeito, os doutrinadores, majoritariamente, descartam o valor normativo do 
preâmbulo, reconhecendo nele o caráter de uma mera proclamação, que, embora revestida de 
significado doutrinário e impregnada de índole político-ideológica627, apresenta-se, no entanto, 
destituída de normatividade e cogência.628 

Essa divergência não se restringe ao campo doutrinário, pois enquanto nos Estados 
Unidos a opinião corrente é que nem mesmo faz parte do texto constitucional629, na França é 
atribuída força normativa ao preâmbulo das Constituições de 1946 e 1958, bem assim à 
Declaração de Direitos de 1789.630 

Na Alemanha, por sua vez, o Tribunal Constitucional Federal e expressiva parcela da 
doutrina atribuem ao preâmbulo uma força normativa que, embora não opere como fundamento 
autônomo para a dedução de posições jurídicas, serve como parâmetro interpretativo e de 
integração do direito infraconstitucional, inclusive para fins de controle de 
constitucionalidade.631  

Na verdade, o conceito de Lei Fundamental, como parâmetro de controle abstrato de 
norma perante o Tribunal Constitucional Federal (Bundesverfassungsgericht) abrange não 
apenas os princípios constantes do texto constitucional, mas também os que dele derivam, 
compreendendo o preâmbulo, como deixa claro Mendes632. Schmitt, por exemplo, considerava 
um erro considerar o preâmbulo da Constituição de Weimar como uma mera proclamação ou 
declaração, um simples lugar comum, sem maiores consequências, dizendo que as 
Constituições do Reich de 1871 e 1919 continham preâmbulos “em que a decisão política se 
encontra formulada de maneira singularmente clara e penetrante”633, para concluir, no entanto, 
                                                 
626 BASTOS, Celso Ribeiro. Hermenêutica e interpretação constitucional. 2. ed., rev. e ampl. São Paulo: Celso 

Bastos Editor, 1999. p. 81-83. 
627 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 28. ed. São Paulo: Malheiros, 2013b. p. 234. 
628 STF - Medida Cautelar em MS 24645 DF, Relator: Min. Celso de Mello, j. 08/09/2003, DJ. 15/09/2003. 
629 BITAR, 1978, p. 44, citado em MENDES; COELHO; BRANCO, 2009, p. 34. 
630 Dando ensejo aos pontos de vista contrários de: MALBERG, Raymond Carré de. Teoría general del Estado. 

Trad. José Lión Depetre. 2. ed. México: FCE-UNAM, 1998. p. 1244-1246; ESMEIN, A. Elements de droit 
constitucionnel. 7. ed. Paris: Sirey, 1921. p. 558); e DUGUIT, 2005, p. 194; pois os dois primeiros são 
contrários ao entendimento do segundo, no sentido de que “toda ley contraria a los términos de la Declaración 
de derechos de 1789 seria una ley inconstitucional” (DUGUIT, loc. cit.). A decisão 71-44 DC, de 16.07.1971, 
reconheceu, no entanto, que os direitos fundamentais previstos na Declaração de Direitos do Homem e do 
Cidadão, de 1789, e no preâmbulo da Constituição de 1946, incorporavam-se à Constituição de 1958, formando 
um “bloco de constitucionalidade” capaz de ensejar o controle de constitucionalidade das leis. 

631 HESSE, Konrad. Elementos de direito constitucional da república federal da Alemanha. Trad. Luís Afonso 
Heck. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1998. p. 109. 

632 MENDES, Gilmar Ferreira. Jurisdição constitucional: o controle abstrato de normas no Brasil e na Alemanha. 
6. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 155. 

633 SCHMITT, 2011, p. 62, tradução livre. 



133 

que a teoria do direito político alemão os tratou quase sempre como meras declarações, notícias 
históricas, feitas de modo somente enunciativo e não dispositivo. 

A Constituição Irlandesa começa o seu preâmbulo com a seguinte afirmação:  
“em nome da Santíssima Trindade, de quem procede toda a autoridade e a quem, como destino 
último devem referir-se todas as acções tanto dos homens como dos Estados” e, mesmo 
garantindo a liberdade religiosa, proíbe a blasfêmia (artigo 40º, nº 6, 2), reconhecendo o dever 
de homenagear a “Deus todo poderoso.”634 

Na Polônia, o preâmbulo da Constituição faz referência ao povo polaco, da seguinte 
forma: “tanto nos que creem em deus, como fonte da verdade, justiça, bem e beleza, como nos 
que não compartilham a dita fé mas respeitam esses valores universais procedentes de outras 
fontes.”635 

A Rússia, por outro lado, afirma-se um Estado laico (artigo 14º), “proibindo a instituição 
de qualquer religião patrocinada pelo Estado ou de caráter obrigatório.”636 

Na Espanha, o Tribunal Constitucional reconhece, de longa data, que o preâmbulo da 
Constituição não tem valor normativo e nem é passível de vulneração constitucional (STC 
36/1981 e STC 132/1989). 

Em trabalho cujo título é, precisamente, “O Preâmbulo Constitucional”, Tejada afirma 
que o fato do Tribunal Constitucional Espanhol recorrer aos trabalhos preparatórios e aos 
trabalhos parlamentares que antecederam à aprovação da Constituição de 1978, em busca da 
vontade do constituinte, que é utilizada como critério para a interpretação constitucional, 
evidencia que a vontade do constituinte não é considerada apenas como uma ficção. E, continua 
ele, uma vez admitida a existência dessa vontade e sua pertinência, é necessário reconhecer que 
ela estaria explicitada, de forma direta, no preâmbulo constitucional, instrumento hábil, 
portanto, à hermenêutica constitucional. Assim, Tejada diz que a utilização das disposições 
preambulares para elucidar as dúvidas interpretativas confirma seu valor normativo indireto, o 
que significa dizer que “suas disposições unicamente produzirão verdadeiras normas se o 
intérprete as combinar com as disposições do texto articulado.”637 

Além do valor jurídico, Tejada observa que o preâmbulo constitucional também possui 
um significado político, sintetizando a decisão constitucional básica e resumindo a obra do 
constituinte. Através dele seria possível extrair, portanto, a ideologia do regime, pois nele está 
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contido “o conjunto de fins que uma comunidade se propõe alcançar, o corpo de valores aos 
quais adere dita comunidade”638, adquirindo a partir daí um valor simbólico, tornando-se um 
meio idôneo para a transmissão do sentimento constitucional à cidadania. 

Tejada analisa os preâmbulos de todas as constituições espanholas, dizendo, em relação 
à Constituição de 1812, que a menção a Deus e à fé católica foi mais formal que real e que o 
texto constitucional consagrava a intolerância religiosa.639 O autor diz que, ressalvado o 
Estatuto Real de 1834, todos os outros textos tiveram um breve preâmbulo stricto sensu, com a 
função principal de indicar quem seria o sujeito titular do poder constituinte, ainda que nem 
sempre tenham sido sinceros e que tenham realizado, muitas vezes, uma função de 
mascaramento do verdadeiro espírito e da orientação ideológica adotada. 

O estudo de Tejada não se limita ao direito espanhol, pois examina alguns preâmbulos 
no direito comparado para concluir que eles contêm: a) fórmulas promulgadoras, servindo 
principalmente para indicar quem é o titular do poder constituinte; b) a proclamação dos valores 
e princípios fundamentais do regime político; c) referências aos precedentes (circunstâncias 
históricas e o contexto político) que originam a Constituição, com destaque para as 
circunstâncias históricas quando há uma ruptura violenta do regime político; d) promessas 
auspícios, objetivos para o futuro, nem sempre enunciados textualmente por normas articuladas; 
e, por fim, e) servem como elemento de ligação entre o passado e o futuro nacionais.640 

Tejada destaca, por fim, que, na atualidade, os preâmbulos não são dotados de valor 
normativo idêntico ao resto do texto constitucional, embora contenham princípios que devem 
ser levados em consideração para a interpretação e aplicação das normas do articulado. 

Exceção é a França, pois, segundo a jurisprudência do Conselho Constitucional Francês, 
o preâmbulo da constituição da V República tem o mesmo valor que qualquer disposição do 
texto constitucional. Importa notar que, no caso francês, embora as Constituições 
revolucionárias tenham sido precedidas de uma declaração de direitos e que a de 1848 tenha 
sido antecedida de um preâmbulo, nenhuma delas deixou de consagrar, no corpo do texto, 
disposições precisas sobre os direitos e liberdades que eram enunciados naqueles documentos 
liminares, tornando desnecessária qualquer discussão acerca da força jurídica que ostentariam, 
quando isoladamente considerados. Com a Terceira República, porém, as leis constitucionais 
de 1875 silenciaram acerca das liberdades públicas e, procurando atribuir-lhes valor 
constitucional, é que se acabou por “reconhecer à Declaração dos Direitos de 1789, cuja 
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autoridade moral continuava imensa, uma autoridade jurídica própria para subtrair o princípio 
das liberdades à eventual arbitrariedade do Parlamento.”641 

A Constituição de 1946 reconheceu direitos e liberdades públicas no preâmbulo e, 
embora a intenção dos constituintes pareça ter sido outra, já que o “Comitê Constitucional”, 
cuja missão era examinar a constitucionalidade das leis, tinha a sua atuação limitada às 
disposições dos títulos I a X, o fato é que a jurisprudência “judiciária” acabou por reconhecer a 
força jurídica do preâmbulo, ainda que a jurisprudência “administrativa” permanecesse, por 
certo tempo, atribuindo-lhe o valor de princípio geral do direito, recusando, portanto, a 
qualificação de regra constitucional. A partir de 1959, porém, o Conselho de Estado passou a 
reconhecer o valor constitucional do preâmbulo.642 Já a Constituição de 1958 afastou a restrição 
quanto aos casos em que o Conselho Constitucional poderia controlar a constitucionalidade das 
leis e a jurisprudência do Conselho Constitucional, já na decisão de 19 de junho de 1970, mas, 
principalmente, a partir da decisão de 16 de julho de 1971, passou a atribuir “status” 
constitucional não apenas à Declaração de 1789 e ao Preâmbulo de 1946, mas aos “princípios 
fundamentais reconhecidos pelas leis da República.”643 

Comparadas as ordens constitucionais dos 25 países dos Estados da União Europeia, é 
possível verificar, segundo a exposição de Catroga, que há uma invocação implícita ou explícita 
a Deus em várias delas. A Lei Fundamental Alemã, por exemplo, tem, no seu preâmbulo, a 
referência explícita a Deus, enquanto os textos constitucionais da Grécia e da Irlanda, em função 
do modo como conquistaram a independência nacional (indissociável do combate contra outras 
confissões: protestantismo, islamismo), também estão sob auspícios divinos: o grego, sob a 
égide da “Santíssima Trindade consubstancial e indivisível”, consagra a Igreja greco-ortodoxa 
como religião do Estado; o irlandês convoca a “Santíssima Trindade de Quem advém todo o 
poder e perante quem todos nós, indivíduos e Estados, prestamos contas, em últimas 
instâncias.”644 Na Eslováquia, embora o preâmbulo omita a Divindade, “nacionaliza e sacraliza 
os seus mitos de origem, consubstanciados em São Cirilo e São Método e no legado do Grande 
Império Morávio.”645 
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Freixes, comentando o preâmbulo da Carta de Direitos Fundamentais da União 
Europeia646 e com fundamento em precedente do Tribunal Constitucional Espanhol (STC 
31/2010, de 28/06/2010) sobre a natureza e os efeitos jurídicos do estatuto de Autonomia da 
Catalunha que, mesmo não sendo uma Constituição, integra-se ao bloco de constitucionalidade 
daquele país, conclui pela ausência de valor normativo, mas não jurídico, posto que nele 
reconhece um critério hermenêutico.647 

No Brasil, o preâmbulo da Constituição de 1988 é “vazado em linguagem cheia de 
promessas, de intenções e de anseios, para não dizer de sonhos, tantos e tão generosas são as 
expectativas suscitadas pelo seu palavreado.”648 

Invoca a proteção de Deus, dizem Mendes, Coelho e Branco, como simples ideia ou 
pensamento que, numa visão mais afeita à filosofia deísta ou mesmo agnóstica, não resultaria 
em nenhum prejuízo aos ateus, na medida em que, acreditando eles “de antemão que Ele não 
existe, pouco se lhes dá invocá-lo como esquecê-lo, mencionar ou não mencionar o seu Nome, 
nos preâmbulos constitucionais como em qualquer lugar.”649 

Aliás, Sarlet, Marinoni e Mitidiero também dizem perceber na invocação de Deus um 
traço “eminentemente cultural”650, que deve ser interpretado como referido a um Deus 
ecumênico e não confessional. Para estes autores, ainda que a invocação de Deus não tenha 
sequer o caráter de uma disposição de cunho normativo, no preâmbulo existem diversos 
princípios (valores) e objetivos, muitos deles reproduzidos, direta ou indiretamente, no corpo 
propriamente dito da constituição, que são dotados ao menos de igual normatividade aos 
preceitos da parte permanente da Constituição. Nesse ponto, citam o entendimento de 
Rothenburg e Agra, que defendem que qualquer norma infraconstitucional que contrarie o 
preâmbulo seria inconstitucional. 

Segundo Dias, o preâmbulo da Constituição de 1988 possui um caráter meramente 
subjetivo dos constituintes651, enquanto para Scalquette, inclusive adotando o ensinamento de 
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Bulos, a presença de Deus no preâmbulo da Constituição revelaria uma opção política de toda 
a sociedade, revelando sua “face teísta” e rejeitando a neutralidade religiosa, mas “sem que isso 
signifique adesão a este ou àquele movimento religioso.”652 

Neste confronto de ideias, o que se pode concluir é que a menção a Deus no preâmbulo, 
além de ser uma mera declaração de que a Constituição foi proclamada sob a proteção de Deus, 
demonstrando a crença da maioria dos parlamentares constituintes, não tem força normativa, 
não podendo resultar a partir daí qualquer norma jurídica e nem mesmo servindo como 
parâmetro de controle de inconstitucionalidade. 

Assim, não é nem o caso de examinar a inconstitucionalidade do preâmbulo como uma 
das possibilidades de normas constitucionais inconstitucionais formuladas por Bachof.653 

O STF654 já reconheceu que o preâmbulo não constitui norma central e a invocação da 
proteção de Deus não é norma de reprodução obrigatória pelos estados, não tendo força 
normativa. 

Com efeito, a menção a “Deus”, no preâmbulo da Constituição de 1988, não parece ter 
outro propósito senão indicar a corrente majoritária dos constituintes que abraçavam a ideia da 
existência de um Deus e a influência decisiva do cristianismo na formação cultural do povo 
brasileiro, sem com isso se possa afirmar que indica um fundamento metafísico anterior e 
superior ao direito positivo ou que os objetivos detalhados no texto constitucional propriamente 
dito estejam submetidos a essa crença. Como traço eminentemente cultural e significando um 
deus ecumênico e não confessional, essa referência não pode significar uma erosão do Estado 
laico e muito menos resultar num tratamento privilegiado de uma determinada corrente 
religiosa, podendo, além disso, ser entendido como um resquício de uma época em que a 
legitimidade provinha de Deus, o que faz com que Häberle, numa perspectiva curiosamente 
religiosa, fale em profissão de fé da comunidade, como fragmentos de uma “religião civil.”655 

Afirmando-se como um Estado Democrático de Direito (art. 1º, CF/88) que tem por 
fundamentos a cidadania, a dignidade da pessoa humana e o pluralismo político (art. 1º, II, III 
e V, CF/88), e cujos objetivos fundamentais são, entre outros, “construir uma sociedade livre, 
justa e solidária”, promovendo o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 
idade e quaisquer outras formas de discriminação (art. 3º, I e IV, CF/88), o Estado brasileiro 
não pode favorecer ou privilegiar qualquer tipo de ideologia, culto, crença, ou mesmo uma 
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religião específica, sem que isso impeça, é bem verdade, um diálogo constante entre as diversas 
correntes religiosas e o reconhecimento de que os valores religiosos são um importante 
elemento cultural da nossa comunidade. 

É correto dizer, por tudo o que já foi exposto, que a referência a “Deus” no preâmbulo 
da Constituição de 1988 somente indica a crença da maioria dos constituintes, sem maiores 
consequências ou qualquer força normativa, até porque em evidente contradição com o 
articulado, que deixa clara a opção por um Estado laico e pela proteção à liberdade religiosa 
(arts. 5º, VI e VIII; e 19, I, CF/88), sob o signo da igualdade. 

4.5 O CRUCIFIXO NOS TRIBUNAIS E EM OUTROS ESPAÇOS PÚBLICOS 

De início, tudo aquilo que era necessário à existência humana pertencia a toda  
a coletividade, até que as coisas foram sendo apropriadas, com exclusividade, pelos indivíduos, 
surgindo, a partir daí, a distinção entre os bens com utilidade pública e aqueles integrantes da 
propriedade particular. Esse processo recebe um considerável impulso com o desenvolvimento 
das formas de organização social mais complexas e, particularmente, com o surgimento das 
cidades. 

É, no entanto, a partir da fundação de Roma que começa a fazer sentido falar em domínio 
público, com a propriedade pública predominando sobre a propriedade privada, como observa 
Marques Neto.656 Havia, no direito romano, a distinção entre coisas de direito humano (res 
humani juris) e de direito divino (res divini juris). Estas últimas, eram divididas em três 
subcategorias: a) coisas sagradas (res sacrae), ou seja, os bens utilizados na adoração dos 
deuses; b) coisas religiosas (res religiosae), que eram os objetos ligados ao culto dos 
antepassados; e c) coisas santas (res sanctae), que abrangiam aqueles bens com relevância 
religiosa, mas que não eram utilizados diretamente na adoração dos deuses, como as muralhas 
e os portões das cidades. 

Na república romana, os bens integrantes do domínio público dividiam-se em bens 
destinados às atividades religiosas daqueles voltados à fruição coletiva (ager publicus).657 No 
império, porém, os bens pertencentes ao povo passam a integrar o domínio do príncipe, como 
representante da coletividade. 

Com o colapso do império romano e o advento do feudalismo, o regime da 
patrimonialidade pública é substituído por um duplo processo de apropriação privada. Segundo 
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os costumes bárbaros, os bens conquistados são repartidos entre soldados e reis, deixando-se 
uma parte aos vencidos (allodium).658 Enquanto isso, nos territórios que não foram 
conquistados, os governantes assumem os bens da coletividade.659 

A unificação territorial e o surgimento da ideia de soberania trazem consigo a 
concentração, nas mãos do rei, dos bens da coroa e dos necessários à fruição da sociedade. 
Apenas com o Estado moderno e a teoria da personalidade jurídica estatal é que se torna 
possível separar o domínio do rei do domínio da nação. No exato momento em que o príncipe 
é substituído pela ideia abstrata de Estado, a relação do titular do patrimônio público “passa a 
se organizar em torno de um domínio único, titularizado pela pessoa do Estado.”660 

No aspecto normativo, o Código Civil de 2002 definiu, ainda que com alguma confusão 
terminológica e adotando um critério subjetivo (baseado na titularidade), que são bens públicos 
“os bens de domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno” e, 
por exclusão, dispôs que “todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a que 
pertencerem” (art. 98, CC/2002), dividindo os bens públicos em três categorias: a) bens de uso 
comum do povo; b) bens de uso especial; e c) bens dominicais (art. 99, I, II e III, CC/2002) Na 
primeira delas, estariam abrangidos os bens de uso do povo (em sentido amplo), sujeitos, na 
utilização, aos mandamentos da isonomia, da generalidade e, em regra, da ausência de 
restrições, como se dá com as ruas e praças. 

Os bens de uso especial são chamados em alguns países de bens patrimoniais 
disponíveis ou bens de uso administrativo.661 O uso administrativo desses bens pode ser interno 
(uso pelos agentes públicos de modo fechado ou exclusivo, “sem acesso franqueado a terceiros 
ou apenas mediante acesso eventual”662) e externo, pois sua destinação, neste caso, é voltada 
não apenas aos agentes públicos, mas também aos usuários dos serviços ou do estabelecimento 
do Estado. 

Conforme Cretella Júnior e Bandeira de Mello, os bens de uso especial são utilizados 
pelas respectivas pessoas jurídicas públicas, ou seja, a União, os Estados, o Distrito Federal, 
Municípios, autarquias e fundações de direito público663, cabendo-lhes, na maior parte das 
vezes, o papel de “guardas, fiscais, administradores”, assim como de “usuários imediatos e 
diretos desses bens”. Os funcionários das diversas esferas utilizam-se, desse modo, dos edifícios 
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públicos, enquanto os administrados são os beneficiários dos serviços públicos  
ali prestados, nada impedindo que num mesmo edifício público haja “uma parte 
indiscriminadamente aberta ao público, ao lado de outras dependências que se destinam à 
execução de serviços e cujo ingresso não é permitido senão ao pessoal do serviço.”664 

Na terceira categoria encontram-se os bens dominicais ou dominiais, ou seja, aqueles 
que são “próprios do Estado como objeto de direito real, não aplicados nem ao uso comum, 
nem ao uso especial, tais como terrenos ou terras em geral, sobre os quais tem senhoria, à moda 
de qualquer proprietário, ou que, do mesmo modo, lhe assistam em conta de direito pessoal.”665 
É uma noção residual, já que abrange todos os bens que não se enquadrem nas outras duas 
categorias.666 

Submetida a um regime jurídico próprio, a gestão dos bens públicos deve observar os 
princípios da Administração Pública (art. 37, “caput”, CF/88), dentre os quais destacam-se o da 
publicidade, o da legalidade e, principalmente o da impessoalidade, segundo o qual a 
administração deve tratar a todos os administrados: 

[...] sem discriminações, benéficas ou detrimentosas. Nem favoritismo nem 
perseguições são toleráveis. Simpatias ou animosidades pessoais, políticas ou 
ideológicas não podem interferir na atuação administrativa e muito menos interesses 
sectários, de facções ou grupos de qualquer espécie.667 

Por isso mesmo é que a renovação do conceito de domínio público é sugerida, com 
veemência, por Marrara, como exigência, diz ele, das mudanças ocorridas na realidade social. 
Hoje, afirma, “não é mais possível associar os particulares meramente à vida doméstica e às 
questões privadas, nem os entes estatais apenas ao que é de interesse da coletividade e de direito 
público”668, pois diversas atividades consideradas privadas possuem relevância coletiva. 

Os bens de uso especial constituem, de acordo com Carvalho Filho, “o aparelhamento 
material da Administração para atingir seus fins”669 constitucionalmente previstos. A finalidade 
da administração pública é um elemento reconhecidamente vinculado e pressupõe o respeito ao 
direito fundamental à boa administração que, no dizer de Freitas, envolve não apenas o direito 
à transparência, a uma administração pública dialógica, proba, respeitadora da legalidade 
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temperada e comprometida com os objetivos e fins do Estado, mas também o seu exercício com 
a imparcialidade. É nesse sentido que se pode afirmar que a administração pública não deve 
praticar “discriminação negativa de qualquer natureza e, ao mesmo tempo, promove 
discriminações inversas ou positivas (redutoras das desigualdades injustas).”670 

Na correta lição de Gurgel, o sentido do princípio da igualdade e da não discriminação 
traduz o “anseio de dar vazão aos ideais de equidade e justiça, harmonizando as necessidades 
da sociedade com o aparato jurídico de uma nação.”671 Considerado o papel destacado que a 
dignidade humana exerce na sociedade moderna, ela afirma que a igualdade e a não 
discriminação são signos que tramitam de forma simbiótica, de modo que a ideia de tratamento 
isonômico envolve necessariamente a proibição do tratamento discriminatório. 

Gurgel observa que o formato do ato discriminatório também se caracteriza por ser uma 
ação neutra, “quando a legislação, indiferente às necessidades particulares das pessoas inseridas 
nos grupos vulneráveis, não implementa a possibilidade de inserção de direito aos referidos 
grupos.”672 

Tal como observa Habermas673, são denominados públicos os eventos que, 
diferentemente do que ocorre com as sociedades fechadas, são acessíveis a todos, o mesmo 
entendendo-se em relação às praças ou casas públicas. Quanto aos edifícios públicos, no 
entanto, ele destaca que não se tem apenas o discurso da acessibilidade universal, pois não 
precisam, ao menos não necessariamente, estar abertos a todos, significando apenas os locais 
que abrigam instalações do Estado e que, por isso mesmo, são públicos.674 

Catroga, nos recorda da afirmação do papa Bento XVI, que sublinhou ser “importante 
que Deus esteja presente na vida pública, com o sinal da cruz, em casas e edifícios públicos”675, 
formulando, em seguida, as seguintes perguntas: 

Não se estará a confundir o direito de todas as religiões se manifestarem no espaço 
público, com o direito à invasão da esfera política a que boa parte dos “edifícios 
públicos” pertence? Por outro lado, este propósito não colidirá com a aceitação do 
princípio da “laicidade sã” - que a Igreja católica, hoje, diz reconhecer -, insinuando-
se, em termos simbólicos, a supremacia do poder espiritual sobre o poder temporal? 
E, no fim de contas, não serão tais alvitres miméticos em relação ao islamismo? E será 
isso compatível com a desejada coabitação multi-religiosa e multicultural que a 
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Europa pretende construir, invocando-se um Deus específico de uma religião 
específica, mesmo que a sua simbólica seja reduzia a signos meramente culturais?.676 

É certo que, no Brasil, a exemplo do que também ocorre em outros países, “a religião, 
ou a opção por religião alguma, extrapola o âmbito interno da pessoa e desemboca no mundo 
social”677, invadindo, com frequência, os mais variados espaços públicos, com a presença de 
símbolos religiosos, notadamente imagens de santos e crucifixos, nos prédios públicos dos 
diversos poderes da República. 

A propósito desse tema, Raquetet Júnior678, em obra coletiva, diz que no ano de 2007 
foram formulados quatro pedidos de retirada dos crucifixos das salas dos tribunais de justiça 
dos estados do Ceará, Minas Gerais e Santa Catarina e do Tribunal Regional Federal da 4ª 
Região, com o argumento de que a presença dos símbolos religiosos seria contrária ao princípio 
da laicidade (art. 19, I, CF/88), todos indeferidos pelo CNJ679, lembrando que a permanência 
da Bíblia na mesa da Assembleia Nacional Constituinte de 1987/88, após a aprovação da 
Emenda nº 681, que incluiu o artigo 46 no Regimento Interno, foi apontada como a primeira 
vitória da bancada evangélica.680 Ele recorda que o Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados, no artigo 79, § 1º, dispõe que a “Bíblia Sagrada deverá ficar, durante todo o tempo 
da sessão, sobre a mesa, à disposição de quem dela quiser fazer uso”681, destacando, ainda, que 
a exposição da Bíblia é prevista em diversas Assembleias Legislativas Estaduais e Câmaras 
Municipais e que foram apresentados, no ano de 1999, dois projetos de resolução na Câmara 
dos Deputados, exigindo a leitura de trechos da Bíblia, a exemplo do PL nº 04/1999, da autoria 
de Magno Malta, que destacava, em sua justificativa, o caráter secular dos ensinamentos 
bíblicos. 

Depois de ressaltar que o Senado Federal, a Câmara dos Deputados, o Supremo Tribunal 
Federal e o Superior Tribunal de Justiça possuem, na sala principal, o “crucifixo afixado na 
parede”, Ranquetat Júnior relata que o crucifixo que estava exposto na sala da presidência da 
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo foi retirado em 1991, por ordem do então 
                                                 
676 Ibid., p. 485-486. 
677 CHEHOUD, Heloísa Sanches Querino. A liberdade religiosa nos Estados Modernos. São Paulo: Almedina, 

2012. p. 10. 
678 RANQUETAT JÚNIOR, César Alberto. A presença da Bíblia e do crucifixo em espaços públicos no Brasil: 

religião, cultura e nação. In: ORO, Ari Pedro; STEIL, Carlos Alberto; CIPRIANI, Roberto; GIUMBELLI, 
Emerson (Orgs.). A religião no espaço público: atores e objetos. São Paulo: Terceiro Nome, 2012. p. 67-73. 

679 “No Brasil, o Conselho Nacional de Justiça, em 29 de maio de 2007, resolveu intervir e considerar que os 
símbolos religiosos, presentes nas dependências do Poder Judiciário seriam representações da cultura nacional, 
não interferindo com a neutralidade do estado ou do Poder Judiciário em suas decisões.” (TAVARES, 2014, p. 
124). Foram os Pedidos de Providência n. 1344, 1345, 1346 e 1362. 

680 RANQUETAT JÚNIOR, op. cit., p. 67-73. 
681 RANQUETAT JÚNIOR, 2012, p. 70. 
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presidente, Carlos Apolinário, que é evangélico682, sem ouvir o plenário daquela casa, ato contra 
o qual foi impetrado mandado de segurança. 

Ranquetat Júnior fala, ainda, sobre o debate em torno da presença do crucifixo em 
espaços do poder judiciário, durante o 6º Congresso de Magistrados Estaduais, realizado entre 
29 de setembro e 1º de outubro de 2005, por proposta formulada pelo juiz Roberto Arriada 
Lorea, da 2ª Vara de Família e Sucessões do Foro Central de Porto Alegre, a propósito do 
julgamento sobre práticas rituais de religiões afro-brasileiras, que se realizou em “ambiente do 
poder judiciário de Porto Alegre que possuía a imagem do Cristo crucificado.”683 

Chehoud, por sua vez, relata que o então Presidente do TJRJ, Luiz Zveiter, que é judeu, 
decidiu retirar todos os crucifixos que estavam expostos naquela corte, desativando a capela 
que lá existia, pretendendo com isso garantir um espaço ecumênico onde pessoas de todas as 
religiões pudessem usufruir do mesmo espaço e deixando, diz ela, “transparecer o nexo entre 
laicidade e a liberdade de religião”.684 

Em 2009, o Governo Federal apresentou o Projeto Nacional de Direitos Humanos 
(PNDH) e, entre os seus vários pontos, sugeriu, como ação, desenvolver “mecanismos para 
impedir a ostentação de símbolos religiosos em estabelecimentos públicos da União”685 com o 
objetivo de avançar no respeito à diferença de crenças, liberdade de culto e à garantia da 
laicidade do Estado. Foram várias as críticas e pressões, até que, em maio de 2010, a proposta 
foi retirada. 

Por decisão datada de março de 2012, o Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça 
do Rio Grande do Sul, no Processo Administrativo nº 139110003480, da relatoria do 

                                                 
682 Gomes, Natividade e Menezes falam sobre a participação dos evangélicos e o seu ingresso na vida pública do 

país, descrevendo como o crescimento de novas demandas na sociedade civil “acendem posicionamentos de 
atores pertencentes a instituições religiosas, em especial no contexto da elaboração e reformulação de leis.” 
(GOMES, Edlaine; NATIVIDADE, Marcelo; MENEZES, Rachel Aisengart. Proposições de leis e valores 
religiosos: controvérsias no espaço público. In: DUARTE, Luiz Fernando Dias; GOMES, Edlaine de Campos; 
MENEZES, Rachel Aisengart; NATIVIDADE, Marcelo (Orgs.). Valores religiosos e legislação no Brasil: a 
tramitação de projetos de lei sobre temas morais controversos. Rio de Janeiro: Garamond, 2009. p. 15). 

683 RANQUETAT JÚNIOR, op. cit., p. 65. A proposta foi derrotada, com 25 votos contrários contra 24 favoráveis. 
(GALDINO, 2006. p. 103). 

684 CHEHOUD, 2012, p. 8. 
685 Giumbelli lembra que em reportagem publicada no Jornal “O Globo”, de 08/01/2010, foi veiculada a declaração 

do Secretário-Geral da CNBB, que criticou a referência à retirada dos crucifixos no programa, dizendo: “Daqui 
a pouco vamos ter que demolir a estátua do Cristo Redentor, no morro do Corcovado”, buscando desqualificar 
a proposta do PNDH3. O mesmo argumento, diz ele, foi adotado pelo Ministro Gilmar Mendes, quando votou 
no caso dos fetos anencéfalos, posicionando-se ele contra posições apontadas como antirreligiosas. 
(GIUMBELLI, Emerson. Crucifixos em recintos estatais e monumento do Cristo Rdentor: distintas relações 
entre símbolos religiosos e espaços públicos. In: ORO, Ari Pedro; STEIL, Carlos Alberto; CIPRIANI, Roberto; 
GIUMBELLI, Emerson (Orgs.). A religião no espaço público: atores e objetos. São Paulo: Terceiro Nome, 
2012. p. 46). 
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Desembargador Cláudio Baldino Maciel, acolheu o pedido de retirada de crucifixos e outros 
símbolos das dependências daquele tribunal.686 

Em 03 de setembro de 2014, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo decidiu, por maioria de votos, julgar procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade 
ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, contra lei do Município de 
Sorocaba, que tratava da denominação de ‘PRAÇA DO CRISTÃO’ a uma praça pública 
daquela cidade e dava outras providências, por contrariedade ao artigo 19, I, da Constituição 
Federal.687 

Por todos esses exemplos é possível notar que o uso de símbolos religiosos em 
ambientes públicos e órgãos estatais é tema polêmico, sem que o assunto tenha recebido um 
tratamento consistente por parte do legislador federal. É certo que tramita, no Senado, após a 
aprovação na Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei nº 160/2009 (Projeto de Lei nº 5.598, de 
2009, na origem), conhecido como Lei Geral das Religiões, que recebeu o parecer favorável do 
senador Marcelo Crivella e aguarda a apreciação pelo colegiado da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania (CCJ). Do parecer consta o seguinte trecho: 

De modo sintético, podemos afirmar que as relações entre o Estado e a religião no 
Brasil foram sempre intensas e estreitas. Houve religião de Estado nos primeiros 
quatrocentos anos de existência da sociedade; com o advento da República, uma vaga 
de crenças iluministas e antirreligiosas logrou estabelecer forte separação entre as 
duas instâncias, o que veio a ser posteriormente mitigado, em função da força das 
estruturas históricas profundas. Assim, a partir da Constituição de 1934, todas as 
nossas constituições subsequentes afirmaram, ou ao menos deixaram aberta, a 
possibilidade de cooperação entre o Estado e a religião, desde que no interesse de 
todos. 
Porém, com a Concordata entre a Igreja Católica e o Estado brasileiro, as demais 
instituições religiosas brasileiras viram-se tratadas diferentemente por este último. Daí 
o PLC nº 160, de 2009, ter surgido, oportunamente, como uma espécie de exigência 
isonômica de diversas expressões e hierarquias religiosas perante a já referida 
Concordata, assinada em novembro de 2008, por ocasião de visita oficial do então 
Presidente Luís Inácio da Silva ao Papa Bento XVI. 
A despeito da polêmica então instaurada, que trazia, por um lado, o tema da laicidade 
do Estado, e, por outro, o suposto favorecimento deste à Igreja Católica, a grande 
maioria das instituições religiosas movimentou-se para buscar o que considerou mais 
justo: uma equiparação com os termos acertados entre o Brasil e a Igreja Católica. E, 

                                                 
686 Scalquette transcreve trecho do voto do relator: “O cidadão judeu, o muçulmano, o ateu, ou seja, o não cristão, 

é tão brasileiro e detentor de direitos quanto os cristãos. Tem ele o mesmo direito constitucionalmente 
assegurado de não se sentir discriminado pela ostentação, em local estatal e por determinação do administrador 
público, de expressivo símbolo de uma outra religião, ainda que majoritária, que não é a sua”. (SCALQUETTE, 
2013, p. 179, nota 91). 

687 TJSP - ADI 20837221020148260000 SP 2083722-10.2014.8.26.0000, Relator: Tristão Ribeiro, j. 03/09/2014, 
Órgão Especial, DJ. 11/09/2014. 
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de um modo geral, pode-se dizer que o PLC nº 160, de 2009, alcançou amplo consenso 
entre as expressões religiosas presentes no Congresso Nacional.688 

No passado, com a exceção de uns poucos, todos pensavam o mundo segundo os termos 
da religião tradicional e mesmo a indiferença religiosa dos nobres e senhores era combinada 
com o “escrupuloso cumprimento dos deveres rituais (para dar um exemplo às classes mais 
baixas).”689 Os mais esclarecidos guardavam para com o ser supremo uma atenção e um respeito 
meramente formal e se, no final do século XVIII, o ateísmo ainda era raro entre eruditos, 
escritores e cavalheiros, também o era o chamado cristianismo franco. Foram as revoluções 
americana e francesa que trouxeram transformações políticas e sociais secularizadoras, 
adotando uma ideologia racionalista, iluminista e anticlerical, que marca a modernidade. 

A sociedade moderna trouxe transformações também nas religiões, que hoje assumem 
uma feição muito mais pessoal. O declínio dos dogmas oficiais fez surgir uma religião que 
reúne conceitos e ideias muitas vezes divergentes, isso sem falar na diversidade dos regimes de 
crença numa mesma religião.690 

A modernização colocou em xeque os fundamentos transcendentais do mundo e da vida. 
Mesmo assim, uma sacralidade ressurgiu na realidade social moderna e, com isso, a dificuldade 
quando se pretende delimitar, com precisão, o papel que as ideias religiosas podem representar 
nos espaços públicos. 

Durante muito tempo, acreditou-se que a unidade e a concórdia sociais baseavam-se 
exatamente no acordo em relação a uma doutrina religiosa, moral ou filosófica abrangente, 
exclusiva e geral. A intolerância era, então, considerada “uma condição à ordem e à estabilidade 
sociais.”691 Ocorre que as essas doutrinas exclusivistas foram cedendo espaço aos princípios do 
Estado Constitucional, aos quais “todos os cidadãos, qualquer que seja sua visão religiosa, 
podem endossar”692, permitindo, na visão de Rawls, a construção de um “consenso sobreposto”, 
baseado na ideia de que a razão comum a todos os seres humanos é suficiente para descobrir e 
justificar as obrigações morais e políticas. 

                                                 
688 Trata-se de projeto voltado apenas aos interesses das igrejas e que somente dispõe sobre a liberdade religiosa 

de modo genérico e superficial, sem enfrentar os problemas relacionados às minorias religiosas, aos ateus e às 
pessoas sem religião. Parece ser presunçoso chamá-lo de Lei Geral das Religiões (Projeto de Lei da Câmara nº 
160, de 2009, que dispõe sobre as Garantias e Direitos Fundamentais ao Livre Exercício da Crença e dos Cultos 
Religiosos, estabelecidos nos incisos VI, VII e VIII do art. 5º e no § 1º do art. 210 da Constituição da República 
Federativa do Brasil). 

689 HOBSBAWM, Eric J. A era das revoluções: 1789-1848. Trad. Maria Tereza Lopes Teixeira e Marcos Penchel. 
11. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1998. p. 240. 

690 DORTIER, 2010, p. 554. 
691 RAWLS, 2011, p. XXVII. 
692 Ibid., p. 11. 
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Rawls distingue razão pública e razão privada, admitindo que o cidadão possa participar 
das deliberações públicas políticas apresentando razões procedentes das doutrinas 
compreensivas, metafísicas ou religiosas, mas sempre como reforço de razões acessíveis  
a outros cidadãos que as possam justificar.693 Para o mencionado autor, somente razões 
acessíveis e aceitáveis para todos os cidadãos é que podem levar à imposição de obrigações 
públicas. Por isso, crenças religiosas ou filosóficas não podem ser manejadas nas deliberações 
públicas, valendo como critérios normativos, ainda que possam ser alegadas como dados ou 
aspectos a serem considerados.694 

O problema surge ao exigir que o cidadão sacrifique suas aspirações de correção 
substantiva para satisfazer as aspirações de legitimidade democrática, excluindo as crenças 
religiosas como premissas normativas relevantes ou válidas no debate público. Essa limitação 
é a crítica ao pensamento de Rawls que fazem Dworkin695 e Habermas696. Este último, 
inclusive, distingue uma esfera pública informal e uma esfera pública formal ou institucional 
(própria aos funcionários administrativos, legisladores e juízes), para sustentar que na primeira 
os cidadãos podem apelar a razões exclusivamente religiosas na deliberação sempre e quando 
reconheçam a necessidade de traduzi-las institucionalmente, pois somente “as razões religiosas 
que possam traduzir-se com êxito em razões seculares poderão passar o filtro institucional e 
aspirar a coercibilidade.”697 

A distinção feita por Habermas permite que os cidadãos somente possam expressar e 
justificar suas convicções, numa linguagem religiosa e sem traduções seculares, na esfera 
pública informal, exigindo, por outro lado, que os cidadãos seculares estejam abertos 
cognitivamente à possível verdade das crenças religiosas e dispostos a ajudar na tradução dos 
conteúdos das mesmas, para que sejam expressas e justificadas numa linguagem secular e no 
espaço institucionalizado, até mesmo exercendo o esforço cognitivo de mostrar por qual motivo 
entendem que as ideias religiosas propostas são incorretas. Com isso, se poderia evitar que os 

                                                 
693 VÁZQUEZ, Rodolfo. Laicidad, religión y deliberación pública. In: VÁZQUEZ, Rodolfo; MIGUEL, Alfonso 

Ruiz; RUBIO, Josep M. Vilajosana. Democracia, religión y constitución. Madrid: Fundación Coloquio 
Jurídico Europeo, 2010. p. 29. 

694 MIGUEL, Alfonso Ruiz. La laicidad y el eterno retorno de la religión. In: VÁZQUEZ, Rodolfo; MIGUEL, 
Alfonso Ruiz; RUBIO, Josep M. Vilajosana. Democracia, religión y constitución. Madrid: Fundación 
Coloquio Jurídico Europeo, 2010. p. 47-89. 

695 Ibid., p. 69 et seq. 
696 Exigida uma “justificação ideologicamente neutra dos princípios constitucionais e de todas as decisões 

vinculantes para a coletividade”, não há alternativa para o processo democrático legitimador, mas isso não 
significa que se deva simplesmente “ignorar os aportes das comunidades religiosas e dos cidadãos religiosos 
na formação democrática da vontade”. (HABERMAS, 2015. p. 216). 

697 VÁZQUEZ, op. cit., p. 32. 
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“laicos impusessem aos crentes uma carga argumentativa assimétrica pelo fato de pretenderem 
que eles separem sua identidade religiosa de suas crenças políticas.”698 

Para Habermas, porém, se não forem encontradas traduções seculares para as 
convicções religiosas, elas não deverão ser consideradas quando da decisão acerca das políticas 
coercitivas que se vão adotar.699 

Assiste razão, no entanto, a Ruiz Miguel quando anota que mesmo não sendo possível 
separar, com segurança, que razões são válidas e decisivas no debate público, é possível 
identificar, com precisão, que há certas razões claramente inválidas e que devem ser 
descartadas. É que, conforme defende Rawls, a ideia de razão pública exige que o emprego da 
coação, característica do poder político, seja decidida somente com base em razões que possam 
ser compartilhadas por todos os cidadãos livres e iguais e não segundo as suas próprias ideias, 
sejam elas religiosas ou seculares.700 

Na verdade, a própria exigência de tradução das razões religiosas em razões comuns, 
como propõe Habermas já indica que elas não seriam aceitáveis para todos. Por isso é que o 
modelo proposto por Rawls parece ser mais coerente, defendendo a possibilidade e a 
necessidade da convergência das distintas concepções nos princípios básicos de uma 
democracia constitucional razoável, admitida uma fundamentação e uma argumentação com 
base em distintas doutrinas religiosas ou seculares, mesmo que entre os correligionários, 
sugerindo que até mesmo o critério sobre quais são os argumentos considerados razoáveis ou 
não seja submetido à deliberação democrática.701 

De acordo com esse modelo, a tolerância se dá pelos motivos certos e não por questões 
meramente utilitárias.702 Assim, pois, Vázquez defende a existência de um estado laico tolerante 
e a necessidade de uma deliberação pública num regime democrático, reivindicando a confiança 
na razão e na sua capacidade argumentativa703, comprometida com a defesa dos direitos 
humanos e o reconhecimento da evidência empírica proporcionada pela ciência, que são os 
melhores critérios a constituírem razões impessoalmente estimadas.704 

Delumeau, citado por Scalquette, registra que a palavra tolerância nem mesmo constava 
do Édito de Nantes, assumindo, na história, um significado negativo e sendo compreendida, 
                                                 
698 MIGUEL, 2010, p. 55, tradução livre. 
699 Ibid., p. 61-62. 
700 Ibid., p. 65. 
701 RAWLS, 2011, p. 522-583. 
702 MARQUES, Floriano Azevedo. O choque de direitos e o dever de tolerância. In: PIOVESAN, Flávia; 

GARCIA, Maria (orgs). Teoria geral dos direitos humanos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. v. 1. p. 
330-331. 

703 WEINGARTNER NETO, 2007, p. 51-52. 
704 VÁZQUEZ, 2010, p. 13-46. 
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durante muito tempo, como uma atitude de indulgência para com o que não se poderia impedir. 
Mesmo sendo empregada, por alguns, em sentido positivo, não foi esse o que prevaleceu. No 
Brasil, por exemplo, diz Scalquette705, foi usada no sentido negativo durante o Império, 
destacando ele que, modernamente, isso não é mais aceitável, adotando as ideias de Lembo, 
que sugere a substituição do princípio da tolerância pelo Direito dos Diversos.706 

A análise semântica do termo “tolerância” aponta tanto para uma acepção passiva 
quanto ativa, ou seja, de “sofrer”707, “permitir algo que não se tem por lícito, sem o aprovar 
explicitamente”, “suportar”, mas “também a de ter capacidade para levar conosco o outro com 
quem nos encontramos.”708 É possível, então, adotar a palavra tolerância para exprimir algo 
mais que uma atitude arrogante e superior, tomando-a para “exprimir e reconhecer a existência 
de relações de alteridades situadas no plano da reciprocidade igualitária”709, conferindo à velha 
expressão um significado novo. 

De todo modo, é preciso reconhecer que não é fácil harmonizar a gestão do espaço 
público com as diversas manifestações religiosas existentes, ainda mais quando se sabe que o 
direito à simbologia religiosa é uma concreção do próprio direito à manifestação das crenças 
religiosas. Ocorre que é exatamente a concorrência das diversas religiões no espaço público que 
leva a que as manifestações externas possam ser limitadas ou restringidas, com o único 
propósito de conciliar os interesses em jogo e permitir a paz social e a ordem pública, cujo 
conceito deve levar em conta a pluralidade existente e não apenas se conformar aos valores e a 
uma moral tradicional ou majoritária em particular, seja ela filosófica ou religiosa. O mesmo 
pode ser dito quanto à colisão entre direitos fundamentais e outros bens e valores 
constitucionalmente protegidos. 

As diversas situações que envolvem a simbologia religiosa e o uso do espaço público 
impedem que seja adotada uma solução uniforme. Com efeito, a pretensão de unificar uma 
resposta jurídica logo “se retrai pela necessidade de ponderar as circunstâncias que conflitam 
em cada caso, não sendo indiferente que o conflito se produza num centro educativo, em outra 
instituição pública ou até mesmo fora do marco institucional.”710 

                                                 
705 SCALQUETTE, 2013, p. 140. 
706 LEMBO, Cláudio. A pessoa: seus direitos. Barueri: Manole, 2007. p. 172-173. 
707 BOBBIO, 2004, p. 190. 
708 CATROGA, 2010, p. 65. 
709 Ibid., p. 67. 
710 RUIZ, Catalina Ruiz-Rico. Símbolos religiosos e inmigración desde la perspectiva del derecho a la igualdad. 

In: SÁNCHEZ, Miguel Revenga; RUIZ-RICO, Gerardo; RUIZ, Juan José Ruiz (Orgs.). Los símbolos 
religiosos en el espacio público. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2011. p. 304, 
tradução livre. 
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Considerada a colisão entre a liberdade negativa daqueles que professam outras crenças 
e os que em nada creem e o direito do crente expor as convicções religiosas, pergunta-se qual 
o propósito que se quer alcançar com o uso do crucifixo nos tribunais e outros prédios públicos? 
Além disso, mesmo reconhecido o direito ao proselitismo711, será que o Estado laico pode 
exercitá-lo? Neste último caso, não se estaria diante do chamado proselitismo abusivo, já que 
praticado por aquele que detém uma especial autoridade712 e que não deve dispor do bem 
público como bem lhe aprouver, assumindo uma postura patrimonialista inaceitável?713 

Ora, a exemplo das outras imagens sacras, o crucifixo tem uma conotação 
essencialmente religiosa e privilegiá-lo nos tribunais é, como adverte Sarmento, o mesmo que 
transmitir uma mensagem de adesão por parte do Estado a uma religião determinada, isso num 
contexto em que as pessoas se apresentam sujeitas ao poder coercitivo do Estado. 

Com Giumbelli, é preciso distinguir a exposição de imagens religiosas714 em prédios 
públicos de monumentos como o Cristo Redentor no Rio de Janeiro, por exemplo, pois, como 
ele bem destaca, ao longo do tempo, o sentido do monumento foi diversificado, sujeitando-se a 
significados diversos da intenção original, inclusive com fins comerciais, bem como implicando 
uma “projeção sobre a imagem”. Realmente, enquanto o monumento é um objeto com vários 
sentidos, no caso do crucifixo, o “objeto é sempre descompassado pelo símbolo”, pois as suas 
mais variadas formas não conseguem esconder o símbolo e sua representação.715 

Giumbelli observa, ainda, com propriedade, que a defesa da permanência do crucifixo, 
buscando esconder ou mesmo atenuar a dimensão religiosa que nele se contém é, muitas vezes, 
feita sob o argumento histórico da formação da Nação, dizendo-se, ainda, que os crucifixos 
“arregimentam valores necessários à justiça e à legislatura, valores como inspiração, retidão, 
consolo, perdão.”716 Discorda, no entanto, ressaltando a “invisibilidade ativa” e dizendo que os 
crucifixos em prédios estatais não são objetos de culto717, já que sua discrição é uma 
característica quase geral. Enquanto isso, o monumento do Cristo Redentor, continua ele, 
incorporou-se à imagem da cidade do Rio de Janeiro e do país, de modo que suas características 
são exatamente a hipervisibilidade e a polissemia. 
                                                 
711 PEREIRA, 2010, p. 144. 
712 GUERREIRO, 2005, p. 235. 
713 FAORO, Raymundo. Os donos do poder: formação do patronato político brasileiro. 3. ed. São Paulo: Globo, 

2001. 
714 RANQUETAT JÚNIOR, 2012, p. 66. 
715 GIUMBELLI, 2012, p. 49. 
716 GIUMBELLI, loc. cit.. 
717 A palavra culto é uma versão abreviada do termo cultus deorum, ou seja, cuidado com os deuses, equivalendo, 

segundo Ehrman, ao que hoje chamamos de religião. (EHRMAN, Bart. Como Jesus se tornou Deus. Trad. 
Lúcia Britto. São Paulo: Leya, 2014. p. 46-47). 
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No ponto, é curiosa a constatação de Giumbelli, quando observa que enquanto os 
adversários associam os crucifixos com o seu sentido religioso, seus defensores fazem 
exatamente o contrário, alegando ser ele um símbolo cultural e tradicional, diferentemente do 
que ocorre com o monumento do Cristo Redentor, pois cada vez mais as autoridades religiosas 
reclamam seu sentido religioso718, inclusive com base em sua origem. 

O suposto caráter universal e ecumênico do crucifixo também é argumento bastante 
utilizado nas discussões sobre o tema719, comparado com imagens em museus, onde, no entanto, 
é o interesse cultural que prevalece. Há, também, a justificativa de que a existência de imagens, 
monumentos e símbolos católicos nos espaços públicos brasileiros é característica do 
catolicismo popular, a exemplo das romarias, festas e procissões públicas. Neste sentido, mantê-
lo nos prédios públicos seria uma atitude de respeito, expressando a religiosidade e a cultura 
católica do povo.720 Esse modo de ver a questão, no entanto, peca, como adverte Giumbelli, por 
adotar uma concepção essencialista e exclusivista da cultura. 

De fato, dizer que a cruz é um símbolo de universal de paz e fraternidade não é exato, 
até porque o significado de um símbolo não é uma propriedade ontológica sua, dependendo do 
que se lhe atribui. E mesmo que muita gente esteja disposta a reconhece-lo como tal, a história 
do crucifixo é também de imposição, perseguição e violência.721 

O argumento de que o crucifixo não é um símbolo unicamente religioso nada mais é que 
uma “estratégia discursiva que visa legitimar a presença destes objetos em ambientes seculares 
de um Estado laico.”722 A polissemia de um símbolo, por mais que ofereça uma cômoda via de 
fuga, não pode servir de justificativa para que o Estado se omita na garantia dos direitos dos 
cidadãos723 e na defesa da ideia de diferenciação simbólica. 

Do mesmo modo, a tese de que o crucifixo seria um símbolo identitário ou dos valores 
civis não deve ser aceita. Numa sociedade pluralista, o Estado não pode manifestar seu próprio 
acatamento a uma determinada crença e a Constituição de 1988, no artigo 13, § 1°, 

                                                 
718 GIUMBELLI, 2012, p. 51. 
719 Giumbelli fala do pensamento de Gianni Vattino, filósofo italiano, que escreve sobre a aceitação, quase geral, 

dos símbolos cristãos nas escolas europeias e a proibição do véu muçulmano, considerado este como um 
símbolo fundamentalista, enquanto aquele não passaria de um símbolo universal numa sociedade leiga. (Ibid., 
p. 52 e 55-56). 

720 RANQUETAT JÚNIOR, 2012, p. 64. 
721 PAJNO, Simone. Laicità e libertà nelle aule scolastiche. In: PAJNO, Simone; PINNA, Pietro (Orgs.). Il 

crocifisso nelle aule scolastiche, la libertà religiosa e il principio di laicità. Napoli: Jovene, 2012. p. 117-
118, tradução livre. 

722 Ibid., p. 69. Sarmento diz não ser sério o argumento do caráter não religioso do crucifixo. (SARMENTO, 
Daniel. O crucifixo nos tribunais e a laicidade do Estado. In: LOREA, Roberto Arriado (Org.). Em defesa das 
liberdades laicas. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008. p. 195). 

723 RANQUETAT JÚNIOR, op. cit., p. 63. 
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expressamente prevê como símbolos da República Federativa do Brasil apenas a bandeira, o 
hino, as armas e o selo nacionais, permitindo, no parágrafo segundo do mesmo artigo, que os 
Estados, Distrito Federal e Municípios adotem símbolos que lhes sejam próprios. 

Numa república democrática, o poder político deve legitimar-se apenas com 
fundamento na soberania popular, respeitando as crenças individuais de todos os cidadãos. 

Está certo, por isso, Bignami quando diz que em matéria religiosa a força da liberdade 
de não fazer “é particularmente poderosa, frente a liberdade de fazer”724, lembrando que a 
retirada do símbolo não resulta de um poder de veto da minoria aos direitos da maioria pois, 
sob o terreno do balanceamento de direitos, não se tem uma operação com soma zero725, 
destacando que ainda assim, o proselitismo da maioria restará possível, em qualquer outro lugar 
e de outra forma, sugerindo que por meio de uma votação secreta, no início de cada ano letivo, 
os alunos possam decidir quanto à manutenção do símbolo nas salas de aula.726 

O significado religioso do crucifixo é mesmo inegável, como já foi reconhecido pelo 
TCF alemão, que, em 1995, declarou inconstitucional uma norma da Baviera que estabelecia a 
obrigatoriedade da presença do crucifixo nas escolas primárias, pois considerou que isso 
vulnerava não apenas o princípio da laicidade estatal (reconhecendo tratar-se de um símbolo 
com evidente significação religiosa), mas também a liberdade religiosa negativa dos alunos não 
cristãos que não deviam suportar esse convite a compartilhar da fé cristã.727 O TCF entendeu 
que, diferentemente das escolas privadas, as escolas públicas devem observar estritamente a 
neutralidade religiosa728, considerada a laicidade do Estado. 

                                                 
724 BIGNAMI, Marco. Il Crocifisso nelle aule scolastiche dopo Starsburgo: una questione ancora aperta. In: 

PAJNO, Simone; PINNA, Pietro (Orgs.). Il crocifisso nelle aule scolastiche, la libertà religiosa e il principio 
di laicità. Napoli: Jovene, 2012. p. 23, tradução livre. 

725 Como adverte Sciortino, a proteção do sentimento religioso, como expressão do direito constitucional da 
liberdade religiosa, não é divisível e por isso qualquer violação é um ataque em sua inteireza. (SCIORTINO, 
Andrea. Simboli religiose, spazio pubblico e società plurali. In: PAJNO, Simone; PINNA, Pietro (Orgs.). Il 
crocifisso nelle aule scolastiche, la libertà religiosa e il principio di laicità. Napoli: Jovene, 2012. p. 262). 

726 BIGNAMI, 2012, p. 27-30. 
727 GONZÁLEZ, Maria Holgado. Alcance y límites del derecho a la simbología religiosa. In: SÁNCHEZ, Miguel 

Revenga; RUIZ-RICO, Gerardo; RUIZ, Juan José Ruiz (Orgs.). Los símbolos religiosos en el espacio público. 
Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2011. p. 272. Sarmento também menciona a decisão 
do TCF, no 2º julgamento do caso do crucifixo (BverfGE 91,1 (1995)). 

728 O TCF alemão, julgou o caso Ludin, de 2003, em que uma mulher com os graus necessários para ensinar como 
professora primária fora impedida de fazê-lo por insistir no uso do véu. O objeto do recurso, portanto, era a 
resolução administrativa que denegou a nomeação como funcionária por levar o véu. Foi declarada a 
inconstitucionalidade da resolução, contrária, segundo o entendimento da Corte, aos artigos 33 GG (acesso aos 
cargos públicos e direitos funcionais independentemente da confissão religiosa) e os artigos 4.1 e 4.2 GG, que 
afirmam invioláveis a liberdade de crença. (RUIZ, Juan José Ruiz. La prohibición del velo islámico en centros 
públicos de enseñanza y el orden público constitucional español y europeo. In: SÁNCHEZ, Miguel Revenga; 
RUIZ-RICO, Gerardo; RUIZ, Juan José Ruiz (Orgs.). Los símbolos religiosos en el espacio público. Madrid: 
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2011. p. 98-99). 
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O Tribunal Europeu de Direitos Humanos (TEDH729), por seu turno, considerou 
contrário ao Convênio de Roma a utilização de símbolos religiosos nos centros educacionais 
públicos, concluindo, em Lautsi contra Itália, de 3/11/2009, que a presença de crucifixos na 
sala de aula das escolas públicas era contrária ao direito dos pais à educação de acordo com a 
sua convicção religiosa e filosófica, reconhecido no artigo 2º do Protocolo nº 1 do Convênio 
Europeu de Direitos Humanos e ao direito dos alunos à liberdade religiosa (artigo 9°, do 
CEDH). 

O caso Lautsi contra Itália é de grande importância e é mencionado em quase todas as 
obras que falam sobre a liberdade religiosa, tendo em conta os valiosos argumentos utilizados 
e os vários aspectos da questão que foram apreciados, ainda que, ao final, o TEDH tenha optado 
por valorizar a doutrina da margem de apreciação dos Estados. Em resumo, consistiu numa 
demanda de uma mãe que pedia que fossem retirados os crucifixos das salas de aula de uma 
escola pública de Abano Terme, por contrariar o princípio da laicidade, segundo o qual ela 
desejava educar seus filhos. Ela sustentou sua argumentação durante uma reunião realizada na 
escola, em 22 de abril de 2002, alegando, inclusive, que, segundo o Tribunal de Cassação 
(Sentença nº 4273, de 1 de março de 2000), “a presença de um crucifixo nas salas de votação 
preparadas para as eleições havia sido considerada como contrária ao princípio da laicidade do 
Estado”730. A direção da escola decidiu deixar os crucifixos e a demandante impugnou a decisão 
junto ao Tribunal Administrativo Regional de Veneto, apoiando-se nos artigos 3º (princípio da 
igualdade perante a lei) e 19º (liberdade religiosa) da Constituição Italiana e artigo 9, da CEDH 
(liberdade de pensamento, de consciência e religião), alegando a violação do princípio da 
laicidade. Afirmava a demandante, ainda, a violação do princípio da imparcialidade da 
Administração Pública (art. 97, da Constituição Italiana). 

A questão chegou à Corte Constitucional. O Governo defendeu a manutenção dos 
crucifixos, alegando que não eram apenas um símbolo religioso, senão também “a ‘bandeira da 
Igreja Católica’, que era a única igreja nomeada na Constituição (art. 7)”, estimando-a como 
símbolo do próprio Estado Italiano.731 Sustentou, ainda, que ninguém era obrigado a saudar ou 

                                                 
729 No caso Cristoforo Buscarini e outros contra San Marino, a Corte decidiu que a exigência de juramento no 

evangelho para que parlamentares eleitos tomassem posse viola o artigo 9º da CEDH. (OLIVEIRA, Patrícia 
Elias Cozzolino de. A proteção constitucional e internacional do direito à liberdade de religião. São Paulo: 
Verbatim, 2010. p. 78 et seq.). 

730 BENÍTEZ, Octavio Salazar. Símbolos religiosos y espacio público: comentario del asunto “Lautsi contra 
Itália”. In: SÁNCHEZ, Miguel Revenga; RUIZ-RICO, Gerardo; RUIZ, Juan José Ruiz (Coords.). Los símbolos 
religiosos en el espacio público. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2011. p. 195, 
tradução livre. 

731 Ibid., p. 196, tradução livre. 
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reverenciar a cruz e que a religião era facultativa, assegurada a liberdade dos pais educarem 
seus filhos segundo as suas convicções religiosas ou filosóficas. 

A Corte Constitucional reconheceu-se incompetente, por entender que o caso apenas 
tratava de disposições regulamentares. Retomado o julgamento pelo TAR, o recurso da 
demandante foi rejeitado, sob o argumento de que o “crucifixo era por sua vez o símbolo da 
história e da cultura italiana e, por conseguinte, da identidade italiana, e o símbolo dos 
princípios da igualdade, da liberdade e da tolerância assim como da laicidade do Estado”. 
Apresentado o recurso, o Conselho de Estado, por meio da Sentença de 13 de fevereiro de 2006, 
acabou por rejeitá-lo também, sob o fundamento de que a “cruz havia sido um dos valores laicos 
da Constituição italiana e representava os valores da vida civil.”732 

O TEDH confirmou, em 03 de novembro de 2009, os argumentos da demandante. De 
acordo com a sua jurisprudência sobre o artigo 2º do Protocolo nº 1, do CEDH. Para o TEDH, 
ao direito fundamental à educação soma-se o direito dos pais com respeito a suas convicções 
religiosas ou filosóficas, salvaguardando-se o pluralismo educativo que é considerado essencial 
a uma sociedade democrática. Além disso, afirmou que deve ser garantido um ambiente escolar 
aberto e que favoreça a inclusão e não a exclusão, isso independentemente da origem social dos 
alunos, de suas crenças religiosas ou de sua origem étnica, considerando que a segunda frase 
do artigo 2 do Protocolo nº 1 proíbe ao Estado perseguir uma meta de adoutrinamento que possa 
ser considerada desrespeitosa com as convicções religiosas e filosóficas dos pais, cabendo-lhe 
agir, em matéria de educação e ensino, de um modo tal que as informações e os conhecimentos 
incorporados aos programas sejam difundidos de maneira “objetiva, crítica e pluralista.”733 

Por outro lado, o TEDH disse que o respeito às convicções religiosas ou filosóficas 
inclui a liberdade de crer e de não crer (liberdade negativa), ambas protegidas pelo artigo 9 do 
Convênio e que o dever de neutralidade e de imparcialidade do Estado seria incompatível com 
qualquer poder de apreciação quanto à legitimidade das convicções religiosas ou da modalidade 
de expressão delas, afirmando que no contexto do ensino, a neutralidade deveria garantir o 
pluralismo.734 

O TEDH concluiu que naqueles países em que a grande maioria da população adere a 
uma religião específica, a manifestação dos ritos e dos símbolos desta religião, sem restrição de 
lugar nem de forma, configura uma pressão sobre os alunos que não praticam a dita religião e 

                                                 
732 BENÍTEZ, loc. cit., tradução livre. 
733 BENÍTEZ, 2011, p. 199, tradução livre. 
734 Ibid., p. 199-200. 
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também sobre aqueles que aderem a outra (Karaduman c. Turquia, decisão da Comissão de 3 
de maio de 1993). 

Segundo a opinião do TEDH, mesmo tendo o símbolo do crucifixo uma pluralidade de 
significados, predomina o significado religioso e a sua presença nas aulas vai mais além do uso 
de símbolos em contextos históricos específicos, lembrando, inclusive, que já havia decidido 
que “mesmo o caráter tradicional, em sentido social e histórico, de um texto utilizado pelos 
parlamentares para jurar, não privava o juramento de sua natureza religiosa [Buscarini y outros 
c. San Marino (GC), nº 24645/94, CEDH 1999-1].”735 

O TEDH, valorizando a liberdade negativa, afirmou, então, que a presença do crucifixo 
poderia ser interpretada, por qualquer aluno, como um símbolo religioso, constrangendo-o, 
ainda mais quando fosse pertencente a minorias religiosas.736 Apesar disso, dois anos depois 
(18 de março de 2011), a decisão foi revogada pela Grande Sala do TEDH, o que, segundo 
Benítez e considerada a excepcionalidade da medida, ainda mais quando a decisão anterior se 
dera à unanimidade, somente ocorreu pela repercussão do caso, pois 10 dos 47 Estados que são 
membros do Conselho da Europa participaram do processo, além de várias organizações não 
governamentais e 33 membros do parlamento europeu, de forma colegiada. Para tanto, o TEDH 
baseou-se na doutrina da “margem de apreciação”737, considerando, além disso, que o crucifixo 
seria um símbolo passivo, sem influência decisiva nos alunos. 

O que se pode dizer, com Benítez, é que o TEDH perdeu uma excelente oportunidade 
de confirmar e consolidar a doutrina que vinha sendo apontada nos precedentes, respondendo 
de uma maneira mais garantista às exigências das sociedades pluralistas modernas.738 

Como observa Bignami, porém, a questão continua aberta após o pronunciamento da 
Grande Câmara do TEDH, já que se limitou a reconhecer que não houve violação aos artigos 
2º, do Protocolo nº 1 e ao artigo 9º CEDH, sem formular qualquer juízo de valor quanto à 

                                                 
735 Ibid., p. 200, tradução livre. 
736 BENÍTEZ, 2011, p. 201. 
737 Analisando várias decisões do TEDH, Vieytez conclui que ele vem se mantendo numa posição intermediária 

entre a laicidade aberta e o laicismo rígido, dando uma importância acentuada à “margem de apreciação 
nacional”, possivelmente refletindo as posturas contraditórias dos distintos países europeus. Assim é que o 
TEDH considerou válida a proibição do uso, pelo corpo docente ou discente, de determinadas vestimentas com 
significado religioso, em instituições educacionais (Tribunal Europeu de Direitos Humanos, caso Dahlab contra 
Suíça, Sentença de 15 de fevereiro de 2001; caso Sahin contra Turquia, entença de 10 de novembro de 2005) 
ou a prática de sacrifícios animais (Tribunal Europeu de Direitos Humanos, caso Chaare Ve Tsedek contra 
França, Sentença de 27 de junho de 2000), considerando sem justificativa a falta ao trabalho por festividades 
religiosas (Tribunal Europeu de Direitos Humanos, caso Kosteski contra Macedonia (FYROM), Sentença de 
13 de abril de 2006) ou mesmo a negativa de realizar o serviço militar com base em objeções religiosas 
(Tribunal Europeu de Direitos Humanos caso Bayatyan contra Armenia, Sentença de 27 de outubro de 2009). 
(VIEYTEZ, 2011, p. 38-39). 

738 BENÍTEZ, op. cit., p. 202-203. 
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compatibilidade da norma questionada com o princípio da laicidade do Estado, à luz do 
ordenamento jurídico italiano. 

Frise-se que o princípio da laicidade foi afirmado pela Corte Constitucional Italiana, na 
Sentença nº 203 de 1989, como princípio supremo da ordem constitucional (cf. Sentença nº 202 
de 1989, 259, de 1990 e 508 de 2000).739 

Note-se, ainda, que, a exemplo do que também ocorre nas escolas públicas, não se 
confunde os símbolos religiosos levados pela pessoa como parte de sua indumentária com o 
que afeta todo o espaço público, pois neste último caso não se está atingindo apenas o direito à 
liberdade religiosa de seus membros e dos cidadãos que a ele recorrem, mas também o direito 
desses mesmos sujeitos e tantos outros mais à laicidade de um Estado740 que se proclama, 
desenganadamente, aconfessional. 

Benítez, que já foi citado linhas atrás, também escreve sobre o julgado do Tribunal 
Superior de Justiça de Castela e Leão (TSJCyL), sala do Contencioso-Administrativo (Sentença 
de 14 de dezembro de 2009): que apreciou um recurso contra a Sentença do Julgado nº 2 do 
Contencioso Administrativo de Valladollid (Sentença 288/2008, de 14 de novembro) no qual 
havia sido apreciado o pleito de uma associação laica (Associação Cultural Escola Laica de 
Valladolid) contra a decisão tomada pelo conselho escolar de um colégio público que rejeitou 
a petição de retirada dos símbolos religiosos expostos naquele centro. A decisão recorrida 
declarou que fora afrontado não apenas o artigo 14, mas também o 16,1 da Constituição 
Espanhola, determinando-se a retirada dos símbolos pelo centro educacional. O TSJCyL 
recordou a doutrina assentada pelo TC segundo a qual a CE estabelece um sistema de 
aconfessionalidade ou laicidade positiva. Concluiu, então, que o Estado Espanhol reconhece a 
liberdade religiosa como direito fundamental do cidadão e a obrigação de manter determinadas 
relações de cooperação com as confissões que existam, declarando a nulidade da deliberação 
do conselho escolar, entendendo que a presença dos crucifixos poderia ser emocionalmente 
perturbadora para o livre desenvolvimento da personalidade dos alunos e contrária ao direito 
dos pais de verem seus filhos recebendo uma educação conforme suas convicções morais ou 
religiosas.741 

                                                 
739 BIGNAMI, 2012, p. 4. 
740 RUANO, 2011, p. 61. 
741 O Tribunal Constitucional Espanhol, que já havia reconhecido a exigência de neutralidade do estado em temas 

religiosos (STC 46/2001), decidiu, na STC 130/1991, que não poderia ser apontada como irracional, absurda 
ou mesmo arbitrária a decisão de excluir do escudo da Universidade de Valência os seus elementos de 
significado religioso. (LIÉBANA, Maria José Carozo. A vueltas sobre la jurisprudencia de los Tribunales 
Superiores de Justicia en torno a los símbolos religiosos en las escuelas públicas: aplicación de la principal 
doctrina del TC y del TEDH. In: SÁNCHEZ, Miguel Revenga; RUIZ-RICO, Gerardo; RUIZ, Juan José Ruiz 
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O uso de símbolos religiosos nos espaços públicos, a exemplo do que ocorre nas casas 
legislativas e tribunais, contraria, segundo a doutrina majoritária, o princípio da laicidade e a 
liberdade religiosa dos demais sem que se possa adotar uma solução de compromisso ou 
simplesmente deixar o responsável pela administração do prédio a decisão quanto à manutenção 
ou não do símbolo, confundindo o público com o privado. 

Neste sentido, cabe lembrar o que dizem Dimoulis e Martins: 

É diferente a situação do crucifixo nos tribunais. O titular do direito fundamental não 
adepto da religião cristã católica será sempre submetido à representação que pode lhe 
causar sério mal-estar, pois imagens de esculturas têm o condão de ferir central 
imperativo religioso, por exemplo, um dos mandamentos do Deus judaico-cristão do 
velho Testamento Bíblico (Êxodo, 20: 4-5). Em paralelo, a ostentação de um símbolo 
cristão pode ser considerada atentatória à igualdade, já que o Estado não prestigia da 
mesma maneira todas as crenças (ou sua ausência) e faz surgir dúvida sobre a 
imparcialidade do Judiciário.742 

Certamente, se por um lado a laicidade estatal “salvaguarda as diversas confissões 
religiosas do risco de intervenções abusivas do Estado nas suas questões internas”743,  
opondo-se ao regalismo, por outro protege o próprio Estado de “influências indevidas da  
seara religiosa, impedindo todo o tipo de confusão entre o poder secular e democrático, em que 
estão inseridas as autoridades públicas, e qualquer confissão religiosa, inclusive a 
majoritária.”744 

Ao contrário do que possa parecer, a laicidade do Estado reforça a liberdade religiosa e 
favorece o próprio exercício dessa liberdade, mesmo por parte das religiões majoritárias. Como 
ressaltou a Suprema Corte dos Estados Unidos, no julgamento do caso Engel v. Vitale (370 
U.S., 421 (1962)), quando o “poder, prestígio ou apoio financeiro do Estado é posto a serviço 
de uma particular crença religiosa, é clara a pressão coercitiva indireta sobre as minorias 
religiosas.”745 

Por isso mesmo é que Dworkin, Canotilho e Vital Moreira, citados por Sarmento, 
destacam, entre os vários desdobramentos do princípio da laicidade, a “exigência de 
diferenciação simbólica entre Estado e religião.”746 
                                                 

(Orgs.). Los símbolos religiosos en el espacio público. Madrid: Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, 2011. p. 281). 

742 DIMOULIS; MARTINS, 2014, p. 147. 
743 SARMENTO, 2008, p. 190. 
744 Ibid., p. 191. 
745 Ibid., p. 191-192. 
746 Ibid., p. 192. O autor também cita outra decisão da Suprema Corte norte-americana, que declarou 

inconstitucional a colocação de um presépio natalino na escadaria do tribunal (caso County of Allegheny v. 
A.C.L.U. (492 U.S. 573 (1989)). (Ibid., p. 196). 
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Essa mesma tese é defendida pelo Ministro Marco Aurélio, na ADPF 54/DF, quando 
afirma que a República Federativa do Brasil, sendo um Estado secular tolerante com as 
religiões, não deve transmitir mensagens de apoio ou reprovação a qualquer uma delas, negando 
a prejudicial confusão entre o poder secular e o democrático.747 

Também segue na mesma trilha Machado, pois, embora sustentando que o Estado 
somente pode estar fundado na ideia de Deus e de sua descrição segundo a matriz judaico-cristã, 
base dos “axiomas normativos que suportam os valores e princípios do Estado 
Constitucional”748, conclui que a “neutralidade religiosa e ideológica do estado tem como 
corolário o dever de não identificação dos poderes públicos com esta ou aquela organização 
religiosa ou não religiosa”749, destacando, quanto ao crucifixo, que há, no próprio texto bíblico, 
uma séria advertência contra a utilização de símbolos religiosos, “pelo que também por ai se 
justifica a contenção neste domínio.”750 

A propósito da ostentação de símbolos religiosos em estabelecimentos públicos, 
Moreira não deixa qualquer margem à dúvida, concluindo que, nos países onde rege o princípio 
da laicidade ou da separação Estado-Igreja, “não é lícita nenhuma identificação do Estado com 
qualquer religião, sendo por isso inaceitável a utilização oficial de símbolos ou sinais de 
identificação religiosa.”751 Com isso concorda Sarmento, para quem a presença de crucifixos 
nas salas de sessões ou audiências dos tribunais “transmite uma mensagem que nada tem de 
neutra, associando a prestação jurisdicional à religião majoritária.”752 

Nas sociedades contemporâneas, os tribunais desempenham várias funções, todas 
consideradas importantes “para a sua legitimidade e independência, bem como para a 
reconfiguração do papel que desempenha no seio dos poderes estatais”753, destacando-se, entre 
todas elas, as funções de natureza simbólica, entendidas como o “conjunto das orientações 
sociais com que os diferentes campos de actuação social contribuem para a manutenção ou 
destruição do sistema social no seu conjunto.”754 Ocorre que a mensagem que é transmitida 
com a simbologia católica não é coerente com a laicidade e o conflito fica ainda mais evidente 
quando se leva em conta o monopólio estatal da jurisdição, pois sob essa perspectiva é fácil 
                                                 
747 STF – ADPF 54 DF, Relator: Min. Marco Aurélio, j. 12/04/2012, Plenário, DJe 080, 30/04/2013. 
748 MACHADO, 2013, p. 17. 
749 Ibid., p. 149. 
750 Ibid., p. 152. 
751 MOREIRA, 2013, p. 150. 
752 SARMENTO, op. cit., p. 192. 
753 A atmosfera do “oráculo” de que fala Calamandrei, referindo-se ao judiciário. (CALAMANDREI, Piero. Eles, 

os juízes, vistos por um advogado. Trad. Eduardo Brandão. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 260). 
754 SANTOS, Boaventura de Sousa; MARQUES, Maria Manuel Leitão; PEDROSO, João; FERREIRA, Pedro 

Lopes. Os tribunais nas sociedades contemporâneas: o caso português. Lisboa: Afrontamento, 1996, p. 51-
52. 
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concluir que não é somente a conduta de qualquer indivíduo, mas a posição do próprio Estado 
que está em jogo. 

A importância do fenômeno religioso, mesmo na sociedade moderna, não é justificativa 
para um retrocesso, com a imposição, por parte dos agentes públicos, de suas crenças pessoais, 
desconsiderando, inclusive, o longo caminho percorrido pelo Brasil, em matéria de proteção 
aos direitos fundamentais e, particularmente, ao respeito à liberdade religiosa, desde a 
proclamação da República até hoje. 

O conceito básico da República é ideia fundamental, que “anima o espírito político da 
Nação, plasmado na Constituição”755 e os desdobramentos do princípio republicano são 
verificados em todo o nosso ordenamento. Ao longo do texto constitucional, ele vai sendo 
configurado por inúmeras regras que lhe dão conteúdo e consistência exata. Assim, tem-se a 
tripartição do poder, a periodicidade dos mandatos políticos, a responsabilidade dos agentes 
públicos, a prestação de contas, fiscalização e controle do governo, envolvendo, especialmente, 
a proteção às liberdades públicas. 

O princípio republicano envolve a ideia de participação do administrado na vida pública 
do Estado, como ensina Bonifácio, sublinhando o fato do governo republicano ser marcado por 
“inelutável transparência na condução das funções do estado”, isso significando dizer que “os 
agentes públicos são responsáveis pelos atos que praticam, responsabilidade esta, de natureza 
política, civil, administrativa, disciplinar, e/ou penal, conforme o órgão ao qual se vincula o 
sujeito promanador do ato.”756 

Uma verdadeira república democrática deve assegurar o direito de opinião, de 
pensamento, de crença, de associação e de informação, dentre tantos outros, estendendo ao 
plano da cidadania, sem restrições, 

[...] o direito de dissentir, divergir, discrepar da maioria, e, consequentemente, o pleno 
direito de criticá-la, formular propostas alternativas, pregá-las, aliciar adeptos e lutar, 
por todos os meios legítimos, para obter apoio suficiente para fazer-se substituir à 
corrente majoritária.757 

É que, como já foi mencionado, toda “minoria deve ter efetiva e real garantia de 
possibilidade de transformar-se, pela discussão, pregação e crítica, em maioria”758, impedindo-
se, com isso, que o arbítrio da maioria esmague ou oprima as correntes minoritárias, no seu 
                                                 
755 ATALIBA, 2007, introdução. 
756 BONIFÁCIO, 2004, p. 31. 
757 ATALIBA, 2007, p. 98. 
758 ATALIBA, loc. cit. 
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importante e indispensável papel de oposição e crítica, tornando-se totalitária. Nesse sentido é 
que se pode dizer que, pela “proteção e resguardo das minorias e sua necessária participação no 
processo político, a República faz da oposição instrumento institucional de governo.”759 

Considerada a metáfora do muro entre Estado e Igreja, Chehoud lembra que a 
jurisprudência da Suprema Corte Americana, a partir do caso Lemon v. Kurtzman, acabou por 
desenvolver três critérios (three pronged test) para aferir o abuso estatal na religião, avaliando 
se o ato tem “propósito secular”, se seu efeito primário é a “promoção ou a inibição da religião” 
e se o envolvimento estatal com a religião foi ou não excessivo760, reconhecendo a possibilidade 
do Estado apoiar a religião, desde que não haja abuso. 

Aplicados esses critérios, ou mesmo adotada a dogmática relacionada aos direitos 
fundamentais, que foi exposta resumidamente linhas acima, não se pode deixar de dizer que a 
permanência do crucifixo nos espaços públicos, principalmente em tribunais e fóruns, aborrece 
o texto constitucional, pois “não é possível justificar a presença do crucifixo enquanto expressão 
de uma religiosidade do poder público”761, quando se considera que o ponto central do debate 
não é sequer a liberdade religiosa, mas a laicidade do Estado762 e que “os espaços acessíveis ao 
público dos tribunais não pertencem aos magistrados ou serventuários, mas ao Estado 
brasileiro, não sendo admitida, senão com absoluta má-fé, a confusão entre a pessoa física e o 
próprio poder público.”763 

No âmbito das relações jurídico-administrativas, a vontade personalista do agente não 
tem maior significado.764  

Classificados ou não como agentes políticos, os membros da magistratura, como 
quaisquer outros agentes públicos, não se confundem com as funções ou os cargos que ocupam. 
Por isso mesmo não lhes devem imprimir suas preferências pessoais, posto que quando atuam 
é como se o próprio Estado o fizesse, de acordo com a teoria do órgão.765  

                                                 
759 Ibid., p. 98-100. 
760 CHEHOUD, 2012, p. 43. 
761 SCIORTINO, 2012, p. 261, tradução livre. 
762 No mesmo sentido: SCIORTINO, 2012, p. 266. 
763 SARMENTO, 2008, p. 197. Sendo a separação Estado-Igreja uma regra-parâmetro expressa, cujas exceções 

são dispostas numerus clausus, devem ser interpretadas restritivamente. (cf. FERRAZ, Anna Cândida da 
Cunha. O ensino religioso nas escolas públicas. In: PIOVESAN, Flávia; GARCIA, Maria (Orgs). Direitos 
econômicos, sociais, culturais e ambientais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 1236). 

764 FREITAS, Juarez. O controle dos atos administrativos e os princípios fundamentais. 4. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2009b. p. 84. 

765 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 24. ed. São Paulo: Atlas, 2011. p. 520-521. 
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Os direitos fundamentais não são absolutos e ilimitados766 e quando  
“se limita um direito se desencadeia um mecanismo de proteção do seu conteúdo que se chama 
princípio da proporcionalidade [...].”767 

Considerados os direitos e valores envolvidos, deve ser perseguida a máxima 
conciliação, de modo que cada um deles seja afetado na menor medida, tentando harmonizar as 
diversas disposições do ordenamento jurídico, segundo o peso no caso concreto. Esse é o 
método de concordância prática.768 Para tanto, adota-se um critério de proporcionalidade na 
distribuição dos custos do conflito. Essa proporcionalidade (em sentido amplo) divide-se em 
três critérios distintos: a) adequação; b) necessidade; c) proporcionalidade em sentido estrito 
(ou mandato de ponderação de Alexy), que “decorre da relativização a respeito das 
possibilidades jurídicas das normas que consagram direitos fundamentais.769  

Ainda que superadas as dúvidas quanto à legitimidade do fim perseguido com a 
exposição dos símbolos religiosos e o cumprimento dos demais critérios indicados pela 
dogmática dos direitos fundamentais para examinar a situação de conflito, é fato que há uma 
evidente desproporção em proibir o acesso à Justiça e a retirada do símbolo.770 

Bem por isso assiste razão a Sarmento, quando esclarece que não há paralelo entre 
“vedar-se que um cidadão ou cidadã exprima a sua fé e identidade religiosa no espaço público 
– o que constitui uma violação à liberdade de religião, e interditar que o Estado endosse, através 
de símbolos, qualquer crença ou confissão religiosa.”771 

Para Sarmento, o único compromisso tolerável seria admitir esses símbolos nos espaços 
privativos, como gabinetes dos magistrados, pois embora também pertençam ao Estado, “neles 
há uma identificação muito mais direta e pessoal entre espaço público e a autoridade que o 
ocupa, de forma a diluir a associação simbólica entre os objetos que o guarnecem e o Estado.”772 

Indo um pouco mais além, deve ser aceito o porte de símbolos, insígnias ou mesmo 
trajes religiosos pelo magistrado ou serventuário, como exercício individual do seu direito à 
liberdade de religião, pois há uma distinção fundamental entre essa hipótese e a dos professores 

                                                 
766 Alguns entendem que a proibição de tortura e certas garantias processuais o seriam. 
767 MARTÍNEZ, Fernando Rey. El problema constitucional del hijab. In: SÁNCHEZ, Miguel Revenga; RUIZ-

RICO, Gerardo; RUIZ, Juan José Ruiz (Orgs.). Los símbolos religiosos en el espacio público. Madrid: Centro 
de Estudios Políticos y Constitucionales, 2011. p. 70, tradução livre. 

768 É um “método ou um processo de legitimação das soluções, que impõe a ponderação de todos os valores em 
causa para que a unidade de sentido seja preservada ao máximo”. (GUERREIRO, 2005, p. 229). 

769 GUERREIRO, loc. cit., p. 229. 
770 MARTÍNEZ, 2011, p. 65-75. 
771 SARMENTO, 2008, p. 195. 
772 Ibid., p. 197. 
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que tem sido objeto de discussão na doutrina e também na jurisprudência europeia773, ressalvada 
à parte o direito de arguir a suspeição, nos termos dos artigos 135, V, e 138, § 1º, do Código de 
Processo Civil (CPC) (arts. 145, IV, e 146, do CPC, que entrará em vigor em março de 2016), 
exigida, por óbvio, uma fundamentação concreta, o que nem sempre será possível sem que o 
excipiente tenha de expor sua fé. 

Sem nenhum menosprezo àqueles que veem no crucifixo um símbolo da tradição 
cultural e dos valores morais ocidentais, reconhecidamente marcados pelo pensamento judaico-
cristão, nada sugere que a retirada do crucifixo possa levar à anomia e à desagregação social. 
Os exemplos de vários países indicam exatamente o contrário, como se pode verificar dos EUA 
e da França, que, embora adotem modelos diversos de laicidade, assumem uma posição de 
neutralidade simbólica nos espaços públicos.   

Como observou Habermas, no célebre debate com o então cardeal Ratzinger, a 
democracia não precisa de um fundamento pré-político, filosófico ou mesmo religioso que a 
justifique. Basta que os cidadãos se deem e assumam a Constituição, agindo de acordo com ela, 
naquilo que ele chamou de um patriotismo constitucional. A Constituição e a defesa dos direitos 
fundamentais é que devem servir de justificativa para o Estado, enquanto a religião, origem de 
ideais como justiça e direitos humanos, passa a ser uma inspiração para os crentes buscarem 
uma aproximação na busca do consenso democrático com os demais membros da sociedade.774 
Para tanto, é preciso ter em mente a ideia de interculturalismo, defendida naquela oportunidade 
pelo cardeal Ratzinger, reconhecendo que a religião não é mais capaz de oferecer um princípio 
de aceitação universal como antes, rejeitando o multiculturalismo e o risco dele descambar para 
um relativismo absoluto e defendendo a busca pela verdade, num diálogo franco e aberto de 
todas as culturas775. 

Para concluir, é preciso reconhecer que a retirada dos crucifixos dos locais em que já se 
encontrem tem uma forte carga negativa para os crentes e que tudo leva a crer que a própria 
secularização da sociedade resultará, mais cedo ou mais tarde, na compreensão de que os 
símbolos religiosos não devem estar presentes nas salas de audiências e sessões dos tribunais.  

 

                                                 
773 Há uma clara distinção entre professores e alunos, entendendo-se que “enquanto que a posição jus-fundamental 

dos professores é de superioridade e de neutralidade, a dos alunos reveste caracteres distintos, já que no âmbito 
educativo suas crenças e a liberdade de professar uma religião é uma esfera que há de ser imune a quem ostenta 
essa posição de superioridade”. (RUIZ, 2011, p. 79). 

774 GRONDONA, Mariano. La razón y la fe, de Habermas a Ratzinge. La nación. 22 maio 2005. Disponível em: 
<http://www.lanacion.com.ar/706258larazonylafedehabermasaratzinger> Acesso em: 07/04/2016. 

775 WEINGARTNER NETO, Jayme. Liberdade religiosa na constituição: fundamentalismo, pluralismo, 
crenças, cultos. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora. 2007, p. 40. 
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5 CONCLUSÃO 

A vida em sociedade decorre da natureza humana bem como de suas limitações, 
surgindo, a partir dessa constatação, as várias acepções do termo sociedade civil, que vão desde 
a sua contraposição ao estado natural até a distinção entre mundo secular e o religioso. Nessa 
perspectiva, a formação e a evolução do conceito de Estado, assim como as teorias que servem 
para justificá-lo, permitem compreender a luta travada pelo poder político para desvencilhar-se 
da influência da religião. 

A partir do momento em que as doutrinas teocráticas são superadas pelo pensamento 
racionalista, a origem do poder passa, paulatinamente, a recair sobre a ideia de soberania 
popular, levando, além disso, ao reconhecimento de que o poder político deve submeter-se às 
leis e dando ensejo à concepção originária do conceito de Estado de direito, que hoje em dia 
também se baseia na proteção dos direitos fundamentais. Dispensada, no entanto, a 
fundamentação transcendental ou sacra, muitos, a exemplo do que ocorre com Rousseau, 
sustentam que o Estado precisaria adotar ritos e mitos que fortalecessem a coesão social, 
mobilizando o indivíduo para a prática de virtudes republicanas, naquilo que se convencionou 
chamar de religião civil. Outros, criticando o relativismo moral e o pluralismo axiológico, 
defendem que somente com uma pressuposição teísta e uma visão judaico-cristã será possível 
justificar a primazia e a universalidade dos valores e dos princípios do Estado constitucional. 

É mesmo possível reconhecer, na história humana, uma lenta evolução desde as 
primeiras ideias de Estado até o modelo democrático, sem que se possa, ao mesmo tempo, 
desconsiderar o papel desempenhado pela religião nas diversas sociedades. 

A diferenciação entre Estado e Igreja, tão característica da modernidade, permite que a 
soberania recaia sobre o povo, reconhecendo nele a origem de todo o poder político, cujo 
exercício somente se legitima quando respeitados os direitos fundamentais do homem. 

Numa era de intenso pluralismo cultural, o debate sobre a acomodação das vivências 
religiosas dos cidadãos com a regulamentação democrática da convivência e com o dissenso do 
aparato público afeta o discurso dos direitos humanos, não apenas porque a liberdade religiosa 
configurou-se como tal desde suas origens, mas porque o fato religioso pode atravessar o 
conteúdo e a definição de outros direitos humanos. Sua importância na construção dos valores 
coletivos também não deve ser desprezada. 

A liberdade religiosa, como direito fundamental, envolve diversos aspectos, internos e 
externos, abrangendo não apenas a liberdade de culto e de crença, mas significando, ainda, o 
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direito de escolher uma religião ou de não se vincular a nenhuma delas. Abrange, também, o 
direito à simbologia religiosa e ao proselitismo. 

É certo que o emprego de expressão “sob a proteção de Deus”, no preâmbulo da 
Constituição de 1988 levou a que alguns sugerissem uma certa prevalência da religião católica 
no ordenamento jurídico brasileiro, mas essa posição não encontra apoio na doutrina 
majoritária, sendo rechaçada, além disso, pelo STF. 

O uso de símbolos religiosos em salas de audiência, plenários e outros órgãos e 
estabelecimentos públicos, a exemplo do que ocorre nas casas legislativas e tribunais, contraria 
o princípio da laicidade, aborrecendo, ainda, a liberdade religiosa negativa daqueles que não 
comungam da mesma fé.  

A neutralidade religiosa do Estado implica na diferenciação simbólica e, embora alguns 
justifiquem a manutenção do crucifixo nas salas dos tribunais com base em valores que seriam 
subjacentes à história e à tradição cultural do povo brasileiro, ou mesmo em princípios morais 
abraçados por parcela considerável da população, muitos dos quais relacionados à dignidade 
humana, à liberdade, à justiça e à equidade, cuida-se, na verdade, de um símbolo que tem, 
sobretudo, uma conotação religiosa e não somente uma mensagem humanista e cultural. 

Raros são os fenômenos religiosos que não implicam um certo simbolismo e, mesmo 
que se sustente que o crucifixo representa os valores cristãos ou que ofereça uma informação 
religiosa neutra, a solução mais adequada para a questão passa pelo manejo do princípio da 
concordância prática entre os bens e direitos em jogo. 

Proselitismo e laicidade são conceitos antitéticos, quando se trata da atuação estatal e, 
no caso dos tribunais, a natural sujeição daqueles que dependem do judiciário e a desproporção 
em proibir o acesso à justiça e a retirada do símbolo se mostra evidente. 

No ponto, recorde-se que para Rawls os juízes não podem invocar a própria moralidade 
pessoal, os ideais e as virtudes da moralidade em geral, suas doutrinas religiosas ou mesmo 
filosóficas, nem muito menos as de outros. Além disso, não podem citar valores políticos de 
modo indiscriminado. Eles somente devem recorrer aos valores políticos que julgam fazer parte 
do entendimento mais razoável da concepção pública e de seus valores políticos de justiça e 
razão pública776. Segundo o modelo que é proposto por ele, ao Estado cabe apenas regular a 
busca de interesses religiosos ou filosóficos dos indivíduos, garantindo sua condição de igual 
liberdade moral e religiosa. Não pode agir para promover o catolicismo ou qualquer outra 
religião, sob pena de assumir uma postura sectária. 
                                                 
776 RAWLS, John. O Liberalismo político. Trad. Álvaro de Vita. São Paulo: Editora WMF, Martins Fontes, 2011, 

p. 279 
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A solução para o problema do uso dos crucifixos nos tribunais, no entanto, passa pela 
gestão dos bens públicos, que deve observar os princípios da administração pública, 
notadamente o da impessoalidade, adotando uma postura de respeito à liberdade religiosa e, ao 
mesmo tempo, evitando a identificação do exercício do poder político com qualquer crença ou 
religião, na diferenciação simbólica que é o cerne da própria ideia de neutralidade religiosa. 

Aproximando-se um pouco mais das ideias de Habermas, deve ser admitida toda e 
qualquer contribuição dos indivíduos, crentes ou não, sem qualquer limitação quanto ao seu 
conteúdo, exigindo-se apenas a sinceridade dos argumentos, que devem ser expostos 
abertamente quando suas motivações forem religiosas ou não. Por outro lado, as aportações 
religiosas devem ser reconhecidas como válidas pelos que não forem crentes e respeitadas por 
aquilo que elas representam para seus adeptos, independentemente de seu conteúdo de verdade. 
Com isso, será possível apelar para o princípio da concordância prática, buscando conciliar os 
bens e valores constitucionalmente protegidos e os direitos fundamentais, de modo que 
nenhuma das posições jurídicas seja favorecida ou prejudicada. 

Não é possível restringir o acesso à Justiça, considerado o monopólio estatal e o dever 
de imparcialidade e neutralidade do Estado, o que leva à conclusão de que o crucifixo deve 
mesmo ser retirado das salas de audiências e dos tribunais, evitando a confusão simbólica entre 
Estado e religião e deixando clara a opção pela legitimidade lastreada na soberania popular e 
na defesa dos direitos humanos.  

Por outro lado, é aceitável que esses símbolos permaneçam nos espaços “privados”, 
como os gabinetes dos magistrados, permitindo-se, ainda segundo o princípio da concordância 
prática, o porte, pelo cidadão singular, de signos, símbolos, insígnias ou mesmo trajes 
religiosos, resguardando-se o direito da parte que se sentir constrangida arguir a suspeição, 
naqueles casos previstos em lei, embora essa solução envolva dificuldades quanto ao direito 
negativo a não declarar qualquer crença. 

Dessa forma, percebe-se que a problemática do estudo em questão foi respondida e os 
objetivos foram alcançados, sendo certo que o crucifixo, como qualquer símbolo, possui uma 
pluralidade de sentidos, destacando-se nele, no entanto, o significado religioso, que leva à 
conclusão de que deve ser retirado das salas e sessões dos tribunais, pois pode transmitir uma 
mensagem de adesão por parte do poder civil a uma religião determinada, e, no caso brasileiro, 
à religião dominante, isso num contexto em que as pessoas se apresentam numa situação de 
evidente sujeição ao poder coercitivo do Estado. 
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