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D O S S I Ê  A  R E DE M O C R AT I ZAÇ ÃO  B R A S I LE I R A 
E  O  SE U  P R O CE S S O  CO N ST I T U I N T E

UM OLHAR HISTÓRICO-JURÍDICO DA 
LIBERDADE RELIGIOSA NO BRASIL:

A tolerância, talvez, seja o meio mais 
apropriado para conviver em uma sociedade 
cada vez mais plural e diversa. A religião, por 
sua vez, mostra-se como um dos paradigmas 
desta diversidade, ao passo que num Estado 
Democrático de Direito, conviver com 
inúmeras crenças é um exercício importante 
para a manutenção da liberdade. Assim 
sendo, o presente trabalho busca, a partir 
de análise jurídico-histórica, compreender o 
avanço do instituto da liberdade religiosa ao 
longo das Constituições brasileiras de 1824 
até 1988, realçando, evidentemente, que no 
contexto da presente Constituição Cidadã 
(1988) é possível enxergar os avanços de tal 
direito sem, no entanto, deixar de observar 
o quanto de conquistas ainda hão de vir, 
apesar de os tempos contemporâneos 
parecerem sombrios e de retrocesso.
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The tolerance is, maybe, the most 
appropriate way to live in an increasingly 
plural and diverse society. The religion, on 
the other hand, is one of the paradigms of 
this diversity, in a way that in a Democratic 
Rule of Law, to live together with numerous 
beliefs is an important exercise for the 
remain of freedom. Therefore, the present 
work seeks, from a legal-historical analysis, 
to understand the advance of the institute 
of religious freedom throughout the 
Brazilians Constitution’s from 1824 till 
1988, emphasizing, of course, that in the 
context of this Citizen Constitution (1988) 
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progress that certainly will come, as 
opposed to contemporary times of darkness 
and regression.
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Introdução

 Buscar compreender um instituto jurídico tão amplo e importante para a construção 
de uma nação, qual seja a “liberdade”, e em especial como escopo desta pesquisa, a “liberdade 
religiosa”, requer minimamente que se faça um relato analítico do instituto ao longo da história 
em que o mesmo é aplicado em solo brasileiro, valendo-se, claro, que não se chegará a uma 
discussão completa do assunto, exaurindo-o, haja vista as questões metodológicas adotadas 
para o presente artigo (bibliográfi co), que, salvo engano, não conseguirá alcançar o estilo 
metodológico próprio da História, como disciplina científi ca.

  Assim, reconhecendo o limite metodológico do presente estudo, voltado mais para 
as ciências jurídicas do que historiográfi ca – dando ênfase que a interdisciplinaridade é algo 
inevitável e construtivo na idealização científi ca atual – o corte histórico analisado se dá a partir 
dos textos das Constituições brasileiras, do período de 1824 aos dias atuais, com a vigência 
da Constituição de 1988, acerca da temática liberdade religiosa. É importante mencionar 
que toda construção constitucional é fruto de um processo histórico que a acompanha, ao 
passo que toda Constituição é o refl exo político, jurídico e social de determinada época.

  Primeiramente, antes de adentrar na história constitucional da liberdade religiosa 
propriamente dita, em textos constitucionais, é preciso mencionar o que antecedeu em nosso 
país anteriormente, qual seja a época colonial. E, neste aspecto, no que diz respeito, tanto ao 
direito à liberdade/liberdade religiosa no Brasil, quanto a um aspecto jurídico geral, nosso país 
fi cava a mercê das ordenações jurídicas advindas de Portugal.

  Em Portugal, como metrópole da colônia brasileira, a relação entre Estado e religião 
se dava numa perspectiva de interesses. A união entre Estado e Igreja atingia diretamente os 
desejos da coroa portuguesa, quanto a uma unifi cação da religião em massa, concentraria em 
seu poder a manipulação e domínio da população e a religião (que infl uencia esta população) 
era uma “aliada” neste jogo. Ao passo que, a estreita relação mencionada, também corroborava 
com os interesses da igreja católica em se manter no poder. Daí que se pode observar a relação 
entre o padroado e beneplácito na Constituição do Império.

  Tais fatos levam à conclusão de que neste período colonial, em nosso solo, não 
houve qualquer tipo de observação aos “direitos religiosos”. Quanto à proibição da liberdade 
religiosa nesta época, atingia-se não apenas aos índios que aqui habitavam, mas também, e 
em especial, aos negros que singravam da África ao Brasil, sendo estes obrigados, assim como 
aqueles, abrirem mão de sua cultura e religiosidade. Um traço triste e perverso marcado a 
sangue na história de nosso Brasil.

  Dessa maneira, as primeiras experiências constitucionais que tivemos em nosso país 
foram nos anos pós-independência em face da coroa portuguesa, qual sejam os anos de 1822 
a 1889. Tais anos marcam o período monárquico em que vivemos, fazendo com que no ano de 
1824 fosse outorgada a primeira Constituição Brasileira, qual seja a Constituição do Império.

  Neste aspecto, cabe um traço curioso em nossa história, pelo fato de que o Brasil 
foi um dos únicos países a proclamar independência e permanecer na forma imperial. Ainda 
nesse contexto, nosso país, infelizmente, foi um dos últimos a abominar a escravidão de nosso 
seio social, dando a liberdade de fato e de direito a todo e qualquer ser humano, especialmente 
negro, no país, salientando, claro, que a relação de escravidão não estava ligada diretamente 
com a cor da pele, ao passo que o traço genético (ventre da mãe) era também decisivo para 
saber o futuro da vida gerada naquele ventre.
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1824 – a Constituição do Império.

  “Livres” de Portugal, o Brasil dava seus próprios passos como Estado, na medida em 
que se esboçava surgir sua soberania, tanto interna quanto externa. Neste contexto, adotando 
a forma Constitucional de Estado, sob infl uência de outros países, foi outorgada em 25 de 
março de 1824 a primeira Constituição brasileira, qual seja a Constituição do Império, fruto do 
contexto monárquico nacional vivido á época.

  No que diz respeito ao direito de liberdade religiosa, tal Constituição não trouxe 
muita inovação em prol da liberdade, passando, por ora, a não mais existir a heterodoxia 
(crime por não praticar a religião do Estado = católica), no entanto, conforme art. 5º da 
presente Constituição era instituída a Igreja Católica como ofi cial do país e quanto às demais 
manifestações religiosas eram permitidas apenas de forma doméstica. Ou seja, o indivíduo 
poderia deter outra religião, desde que não a manifestasse publicamente, logo, o direito à 
liberdade religiosa era tolhido de forma brusca, ao passo que tal direito só se consubstancia 
em sua plenitude quando a pessoa tem o direito ao culto (manifestação da crença).

  O art. 5º da Constituição de 1824, assim dizia: Art. 5º: “A Religião Católica Apostólica 
Romana continuará a ser a religião do Império. Todas as outras Religiões serão permitidas com 
seu culto doméstico, ou particular em casa para isso destinadas, sem forma alguma exterior 
de Templo”1. O que se pode observar não é liberdade religiosa com ressalvas, há, apenas, uma 
tolerância religiosa.

  Contundente é que o Estado brasileiro de 1824 tinha como religião ofi cial a Católica, 
ainda sob forte infl uência da igreja, tendo como característica um Estado confessional. Ainda 
sobre o pacto entre Igreja Católica e Estado, fez-se constar no art. 103 da presente Constituição 
estudada, a seguinte norma-juramento:

 Art. 103. 0 Imperador antes do ser acclamado prestará nas mãos do 
Presidente do Senado, reunidas as duas Camaras, o seguinte Juramento - Juro 
manter a Religião Catholica Apostolica Romana, a integridade, e indivisibilidade 
do Imperio; observar, e fazer observar a Constituição Política da Nação 
Brazileira, e mais Leis do Imperio, e prover ao bem geral do Brazil, quanto em 
mim couber2. 

  Desta maneira, observa-se que no período monárquico era nitidamente restrito o 
que diz respeito ao direito de religião, já que como observou não podemos sequer chamar de 
“liberdade religiosa”, tendo em vista que às outras religiões fi cou designado apenas o culto 
doméstico.

1891 a 1946: da Velha República à Sensível Redemocratização.

  Somente com a Proclamação da República que o Brasil (15 de novembro de 1889) 
se liberta dos açoites traçados entre Estado e Igreja Católica, permitindo pela primeira fez na 
história pátria uma relação livre entre Estado e confi ssão. Passa-se, assim, ao Estado laico, e 
quanto a este ponto é preciso mencionar que os privilégios adotados pela Igreja ao longo dos 

1 PIRES, Maurício. “A religião e o Estado laico”. Jus Brasil, 2014. Disponível em: <http://mauriciopiresadvogado.
jusbrasil.com.br/artigos/167709988/a-religiao-e-o-estado-laico> Acesso em: 02 ago.2016, p.7.
2 Idem, p.8.
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anos não foram desmanchados da sociedade de um dia para o outro, o que implica dizer que 
apesar da mudança legal (textual) as consequências históricas e culturas adentradas no seio da 
sociedade ainda se fazem presentes no que se concerne nas tomadas de decisões e discussões 
políticas da época.

  Antes de adentrar propriamente no texto e contexto constitucional de 1891, que se 
perfaz a primeira Constituição Republicana do Brasil, é necessário mencionar que a relação de 
quebra entre Estado e religião em nosso país se deu com o Decreto nº 119-A, lavrado por Ruy 
Barbosa, fazendo com que se cessasse o vínculo estatal com a religião católica, que se passasse 
a ser permitido o livre exercício da liberdade religiosa em sua plenitude e que não houvesse 
nenhuma intervenção do Estado no que diz respeito à matéria religiosa.

  Com tal Decreto, o Brasil dava um passo importante e signifi cativo em sua história, 
ao passo que se desvinculava, de uma vez, da herança confessional trazido por Portugal e 
passava a garantir um dos direitos mais nobres e inerentes à toda pessoa que é a liberdade de 
manifestação, em sua seara religiosa.

  Assim, o presente Decreto, trazia de forma clara em seu art. 1º:

 Art. 1º É proibido à autoridade federal, assim como à dos Estados 
federados, expedir leis, regulamentos, ou atos administrativos, estabelecendo 
alguma religião, ou vedando-a, e criar diferenças entre os habitantes do país, 
ou nos serviços sustentados à custa do orçamento, por motivo de crenças, ou 
opiniões fi losófi cas ou religiosas3.  

  A elaboração e validação do Decreto 119-A, com posterior promulgação da 
Constituição em 1891, fazem com que seja marcado em nossa história um traço importante, 
ao passo que todas as demais Constituições brasileiras passaram a se valer da separação entre 
Estado e Religião, garantindo assim uma neutralidade maior nas relações estatais e maior 
sensação de liberdade para a nação.

  Observadas tais disposições preliminares e importantes acerca do referido decreto, 
chega-se, ipsis litteris, às disposições constitucionais da Constituição de 1891, e toda sua 
importância no marco republicano de nosso país e na maior confi rmação das garantias sobre 
o direito de liberdade [religiosa].

  No que se refere à matéria trabalhada no decorrer do presente trabalho científi co, 
importante mencionar digno dispositivo constitucional à época, ao normalizar a liberdade 
religiosa como plena, assim diz a Carta Política de 1891 em seu Art. 72, § 3º: “Todos os indivíduos 
e confi ssões Religiosas podem exercer pública e livremente o seu culto, associando-se para 
esse fi m e adquirindo bens, observadas as disposições comuns.”4

  Acerca do artigo 72 supramencionado, artigo este de admirável importância para 
a questão em tese: liberdade religiosa, faz-se jus citar, integralmente, o trazido por Márcio 
Morais5 acerca deste dispositivo, que assim diz:

[...] outros dispositivos do artigo 72 da Constituição de 1891 também 
apresentam aspectos deste rompimento. Dentre eles, destacam-se, o 

3 MORAIS, Márcio Eduardo Pedrosa. “Religião e Direitos Fundamentais: o princípio da Liberdade Religiosa no 
Estado Constitucional Democrático Brasileiro”, Revista Brasileira de Direito Constitucional – RBDC, n. 18, p. 225-
242, jul./dez. 2011, p.11.
4 SANTOS, Mário Martins dos. Liberdade religiosa no Brasil e sua fundamentação constitucional. Disponível em: 
http://intertemas.unitoledo.br/revista/index.php/ETIC/article/viewFile/1133/1085 acesso em: 10 ago.2016, p.7.
5 MORAIS, op.cit., p.12.
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parágrafo quarto, o qual traz que a República somente reconhece o casamento 
civil, sendo gratuita sua celebração; o parágrafo quinto, que estipulou a 
secularização dos cemitérios, sendo, desde então, os mesmos administrados 
pela autoridade municipal, “fi cando livre a todos os cultos religiosos a prática 
dos respectivos ritos em relação aos seus crentes, desde que não ofendam a 
moral pública e as leis”, e o parágrafo sexto, que determinou ser leigo o ensino 
ministrado nos estabelecimentos públicos.

  Nessa medida, o traço mais signifi cativo e de infl uência que se perpetuou da Constituição 
de 1891, por ser a primeira Carta republicana, foi o rompimento com o Estado confessional, 
dando origem ao Laicismo, e a preeminência da liberdade religiosa como direito individual, 
que mais tarde, em 1988, como veremos, é dotado de prerrogativas e garantias fundamentais. 
Estes avanços foram fruto, claro, da infl uência do positivismo e racionalismo presentes à época.

  Dando seguimento, no que concerne á Constituição Federal de 1934, permanece 
a laicidade do Estado, diferentemente do que aconteceu noutrora constituinte, nessa o 
preâmbulo faz menção a Deus como protetor da nação e, no que diz respeito à liberdade 
religiosa, em sua face liberdade de culto, este foi permitido com a ressalva de que não 
contrariasse a ordem pública e os bons costumes6. 

  Quanto à expressão “que não contrariasse a ordem pública e os bons costumes” 
presente no texto constitucional de 1934 faz com que tal norma abra margem para uma 
interpretação contorcida e permita com que o Estado, usando de suas prerrogativas como tal, 
não permita manifestações religiosas que não sejam ligadas à religião predominante à época. 
E aqui é importante mencionar que as religiões de cunho africano eram vistas, ainda mais 
do que é hoje, com olhos contorcidos pela sociedade, logo pelo ente público também, e sua 
prática poderia fi car restrita.

  Outro ponto importante em relação à esta Constituição é no que se refere ao ensino 
religioso permitido nas escolas públicas, com frequência facultativa observando a profi ssão 
religiosa do aluno. O que, na prática, é sabido que prevaleceria o ensino cristão-católico, haja 
vista ser a religião com maiores adeptos no tempo casuístico.

  Por conclusão da presente Norma Fundamental em análise, mister se faz usar das 
palavras de Maurício Pires7, na medida em que se

Pode-se afi rmar que a Constituição de 1934 manteve a laicidade, mas em 
moldes diferentes da Constituição de 1891, que afastava por completo a 
religião do Estado. A Constituição de 1934 tentou harmonizar a liberdade 
de religião como direito e garantia individual e incentivar o exercício deste 
direito, por meio do ensino e assistência religiosos, consoante à fé de cada um.

  Destarte, dando continuidade à análise do instituto da liberdade religiosa ao 
longo das Constituições brasileiras, chega-se, assim, à Constituição de 1937, ela, tal como a 
Constituição de 1891, foram as únicas que não trouxeram em seu preâmbulo à menção de 
“Deus”.

   Nas palavras de Thiago Massao Cortizo Teraoka, como “nos moldes das 
Constituições anteriores, a Constituição de 1937 previu que o Estado não estabelecerá, 

6 RUSSAR, Andrea. “Brasil: A Laicidade e a Liberdade Religiosa desde a Constituição da República Federativa 
de 1988”, E-Gov (UFSC), 2012. Disponível em: <http://www.egov.ufsc.br/portal/conteudo/brasil-laicidade-e-
liberdade-religiosa-desde-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-rep%C3%BAblica-federativa-de-1988> Acesso em: 26 
ago.2016.
7 PIRES, op.cit., p.3.
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subvencionará ou embaraçará o exercício de cultos religiosos”8, no entanto, há, em 1937, mais 
um arranjo contra a liberdade em nossa história que foi a ditadura do Estado Novo, no governo 
de Vargas.

  Infl uenciado por doutrina fascista, Getúlio Vargas instaura no país o Estado Novo 
(ditadura Vargas) e, como todo regime autoritário não há que se falar em plena observação 
de direitos, garantias constitucionais e nem, em especial, às liberdades. E quanto à liberdade 
religiosa, a Constituição de 1937 traz, infelizmente por tudo já mencionado, a mesma 
situação referente à restrição do culto, no que diz respeito à ordem pública e bons costumes.

  “Em linhas gerais, a Constituição de 1937 não se interessou por matérias referentes 
à liberdade de religião que existiam na Constituição de 1934, deixando de dispor sobre 
assistência religiosa em estabelecimentos ofi ciais e expedições militares; eclesiásticos no 
serviço militar ou casamento religioso”9. 

  Cabe mencionar que no Estado Novo, assim como em toda política autoritária 
numa ditadura, faz minar toda e qualquer noção de direitos constitucionais ligados à liberdade 
e dignidade humanas. Nesta época, os direitos constitucionais não foram aplicados em sua 
íntegra, não houve partidos políticos, essenciais à manutenção da democracia representativa 
e, para variar, o país fechou suas fronteiras.

  Caminhando para o fi m do presente tópico, chegamos à apresentação do disposto 
na Constituição de 1946, pós-Estado Novo, onde o país começa, lentamente e timidamente 
a um período de redemocratização e a um mesmo período em que a sociedade passava a 
respirar um pouco mais das perspectivas de liberdade e garantias de direitos.

  Diante do apresentado, é possível observar que a religião perpassa por um traço 
histórico e intrínseco a toda e qualquer sociedade, o que não seria – e não é mesmo – diferente na 
realidade político-social do Brasil. De tal modo, a Constituição de 1946 reafi rmou o Estado laico, 
para maior promoção da liberdade religiosa a toda e qualquer pessoa, ampliando tal direito, na 
medida em que, também, instituiu a “escusa de consciência”, estabelecendo obrigação alternativa, 
e à assistência religiosa, desde que consentido, claro, pela parte detentora de tal prerrogativa.

  Conjecturou a ampla liberdade de culto, com a ressalva, ainda, da observação à 
“ordem pública e bons costumes”; há a possibilidade de cemitérios confessionais e seculares; 
além de importante inserção no texto constitucional no que diz respeito à imunidade tributária 
aos templos, desde que a renda destes fossem aplicadas integralmente no país; além de 
tais direitos, furto dessa redemocratização, houve ainda a faculdade do ensino religioso, 
o casamento religioso com efeitos civis e o descanso remunerado em feriados santos.

  O que se pode observar de tal Constituição foi uma ampliação dos direitos e 
garantias no que diz respeito às liberdades religiosas e, claro, uma tentativa de reaproximação 
entre religião (e sua utilidade social) com a ideia de liberalismo e justiça social.

Constituição de 1967 e EC/69.

  O presente tópico tem o objetivo de trabalhar o que se refere à Constituição 
de 1967 e a Emenda Constitucional de 1969. O tema de liberdade religiosa e tantas outras 

8 Teraoka, apud, RUSSAR, Andrea. op. cit. loc. cit.
9 PIRES, op.cit., p.17.



11WALBER DA SILVA GEVU

liberdades, neste período, fi cam um pouco comprometidos ao passo que se vivenciou neste 
lapso temporal o ressurgir, infeliz, de uma ditadura.

  O período da ditadura militar no Brasil foi e é um signifi cativo problema 
em nossa existência como pátria, ao passo que houve violações de direitos de forma 
perversa. Houve um retrocesso legislativo, jurídico, político e humanitário de maneira 
que seus refl exos se sentem até hoje. Para tanto, basta ler sobre a “Comissão da Verdade” 
e suas buscas por justiça às vítimas de perseguição, tortura e morte no período ditatorial.

  Por mais que os direitos (escritos) no texto constitucional de 1967 eram bem 
parecidos com a Constituição anterior, em nada se valia tais preceitos normativos, na medida 
em que as previsões constitucionais eram ignoradas pelos que detinham o poder político na 
época, quais sejam os militares.

  Ao mencionar na descrição do subitem anterior10 quanto ao período da Constituição 
de 1946 como uma “sensível redemocratização”, foi uma construção metodológica, de cunho 
didático de pré-estabelecer o estudo do atual tópico, ao passo que no período da norma 
fundamental de 1946, fi cou entre duas ditaduras (Vargas e Militar), sendo assim, a democracia 
nesse período começa a respirar sensivelmente quando, de repente, surge outro Estado 
autoritário na formulação de nosso país.

  Outro ponto importante a se trabalhar aqui, é quanto ao conteúdo da EC 
01/1969, em que para muitos doutrinadores e pesquisadores na seara constitucional 
não intitulam tal Emenda como sendo Constituição. Ao entendimento nosso, a presente 
Emenda não perpassa em nada com os anseios de uma Constituição, já que em toda 
a história constitucional pelo mundo e por todo o processo da constitucionalização a 
Constituição, como norma maior dentro de um Estado, busca trazer medidas judiciais 
cabíveis à maior efetivação de direitos e os respeitos pelas individualidades de cada indivíduo.

  Tecnicamente, se podemos analisar o conceito de “Constituição” como a junção de 
três aspectos, quais sejam: organização do Estado, limitações entre os poderes e prevalência 
dos direitos e garantias fundamentais do cidadão, a presente EC 01/69, logo, não cumpre com 
o teor analisado. Haja vista que suas normas foram criadas no contexto de uma ditadura, onde 
não houve respeito á organização do Estado, os “freios e contrapesos” no que se refere aos 
poderes foram, pelo sistema em si, abalroado e, por fi m, o menos observado foi defesa dos 
direitos fundamentais e suas garantias em proteção de cada pessoa, como se observa pela 
forte perseguição política e social realizadas pelo Estado.

  Tendo clarifi cado tal posição, podemos concluir que a presente Emenda em 1969 
de nada tem a ver com o conceito e aplicabilidade que se espera com a presença de normas 
constitucionais em prol do povo.

  Dando seguimento, no que diz respeito à liberdade de religião à época sob a égide de tal 
Constituição e Emenda, há uma colaboração entre Estado e religiões no que se refere à assistência 
religiosa em estabelecimentos hospitalares, assistenciais e educacionais – e aqui, uma crítica, é 
possível identifi car, entretanto, que estes auxílios eram dados por religiões “tradicionais”, onde 
as religiões de matrizes africanas não eram, notoriamente, encaixadas como tais nesse contexto.

  Não há, assim como se observa no seio da Constituição de 1988, a “escusa de 
consciência”, logo, sendo imputada a perda dos direitos políticos ao cidadão que negasse serviço 
militar, não tendo, assim, “obrigação alternativa”, caso sua religião não o permitisse à prática 

10 V. p.4 e ss.
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de serviço militar obrigatório. Desta maneira, tal medida deixava claro o contexto da ditadura 
militar vivida em que nenhuma escusa quanto à qualquer meio de liberalidade apontado por 
qualquer pessoa era aceito, sendo dispensados, apenas, os eclesiásticos, nisso foi uma novidade. 
Ferindo, consequentemente, qualquer medida de liberdade apontado por um brasileiro à época.

  Por fi m, houve o casamento civil com efeito religioso; a permanência da expressão 
de liberdade de culto, salvo que não atrapalhe “ordem pública e bons costumes”; e imunidade 
tributária.

  Importante mencionar que no âmbito do direito a liberdade de religião, que caso se 
esboçasse na manifestação do culto, ou crença, qualquer ideal de justiça social ou liberdade, 
já se estaria no alvo do regime militar e sujeito a detenções arbitrárias e completamente fora 
da legalidade, valendo-se, para tanto, o uso do crime de “subversão”, tão criticado até os dias 
atuais, como tudo ocorrido à época autoritariamente.

  Quanto à EC 01/1969, o que podemos mencionar é que trouxe basicamente 
todos os dispositivos da anterior (1967), com as alterações pertinentes à manutenção do 
sistema cruel ditatorial e, uma “novidade”, foi a retirada do direito de assistência religiosa em 
estabelecimento militares, por motivos óbvios. 

  E, conclui-se, que não se pode falar em liberdade, seja ela qual for, dentro de 
um período ditatorial, onde a violência prevalece e a ilegalidade reina. Mais uma vez, e pela 
última, temos esperança e crédito nos institutos jurídicos, políticos e internacionais que não 
vivenciaremos tais períodos em solo pátrio.

  

Constituição de 1988: a Constituição Cidadã!

  Superados os anos da ditadura militar no Brasil, o país começou a esboçar novas 
perspectivas democráticas e de concretizar no campo da efetivação dos direitos e garantias 
fundamentais. Aqui, neste diapasão, convém mencionar grande avanço e proteção no que 
diz respeito às liberdades, de expressão e religião, pois só no plano da liberdade que uma 
nação alcança seus maiores voos e produções em favor de um país mais justo, igual, solidário 
e desenvolvido.

  Na leitura do texto constitucional de 1988 é possível perceber, em suas longas 
linhas jurídico-normativas, o quanto foi necessário, até mesmo por cautela, dar status como 
Constitucional ao maior número de direitos possíveis. 

  A prolixidade observada na Carta Magna nacional de 1988 é nada mais que medida 
efi caz, haja vista o período ditatorial vivido bem perto anteriormente, de salvaguardar toda e 
qualquer medida de proteção em benefício do Estado e de seu povo na promoção de direito 
visando a dignidade humana.

  A partir de grande e eliminando refugos do período anterior, que numa quarta-
feira, em 05 de outubro de 1988, às 16h, foi promulgada, a partir da Assembleia Constituinte 
de 1987, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Constituição essa aclamada 
como a Constituição Cidadã, por Ulysses Guimarães, por se tratar de todo o seu texto à 
possibilidade do país respirar ares mais tranquilos, justos e humanos. Renasce, assim, um 
novo país, um novo Brasil.
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  Quanto ao conteúdo normativo, a Constituição de 1988 trouxe grandes inovações, 
reafi rmou liberdade de religião, ao mencionar o culto, a crença e a organização religiosa, 
trouxe resquícios da marca religiosa no país, ao permanecer os efeitos civis aos casamentos 
religiosos, dentre tantos outros direitos que ao decorrer deste tópico serão explorados, pela 
gama de direitos trazidos.

  Mesmo sendo redundante, começaremos “pelo começo” da Constituição de 1988, qual 
seja seu preâmbulo, fruto de grande debate ao mencionar o nome de Deus, sabendo que o Estado 
é laico. Neste ponto, houve já decisão e posição do Supremo Tribunal Federal neste aspecto, ao 
mencionar que o preâmbulo constitucional brasileiro é dotado em seu conteúdo de efetividade 
política e não, propriamente, jurídica. Tanto que, em sede de Controle de Constitucionalidade, 
o preâmbulo não será observado, ao passo que seu texto ventila, apenas, importantes 
princípios norteadores para nosso país, adotando o STF, assim, a tese de irrelevância jurídica.

  Nesta medida, como forma de melhor demonstração do narrado e que no 
contexto do presente trabalho se apresenta como meio de salvaguardar a liberdade, 
pluralidade e até mesmo a não opção por deter uma religião, segue voto do Ministro 
do STF, Carlos Velloso11, ao decidir sobre (in)constitucionalidade do preâmbulo da 
Constituição Estadual acreana, onde a mesma prima, in contentu, pela pluralidade religiosa: 

 O preâmbulo, ressai das lições transcritas, não se situa no âmbito 
do Direito, mas no domínio da política, refl etindo posição ideológica 
do constituinte. É claro que uma constituição que consagra princípios 
democráticos, liberais, não poderia conter preâmbulo que proclamasse 
princípios diversos. Não contém o preâmbulo, portanto, relevância jurídica.  
O preâmbulo não constitui norma central da Constituição, de reprodução 
obrigatória na Constituição do Estado-membro. O que acontece é que o 
preâmbulo contém, de regra, proclamação ou exortação no sentido dos 
princípios inscritos na Carta: princípio do Estado Democrático de Direito, 
princípio republicano, princípio dos direitos e garantias, etc.

  Seguindo com o presente estudo, a matéria referente à liberdade religiosa no texto 
constitucional traz a vertente principal de proteção à dignidade da pessoa humana (art. 1º) 
ao ser defi nida como direito e garantia fundamental no teor do art. 5º da Constituição, como 
cláusula pétrea, na medida em que esta terminologia signifi ca um núcleo jurídico-constitucional 
inatingível e imutável por qualquer via procedimental legislativa, ao passo que tais cláusulas 
são essenciais para a manutenção da democracia e de direitos fundamentais em nosso país e 
ordenamento jurídico. 

É preciso mencionar que ao dispor sobre a liberdade religiosa, no dispositivo supracitado, dá 
a esse direito a importância de primeira geração dos direitos fundamentais, inconteste aos 
direitos individuais.

  Assim, menciona o art. 5º da CRFB/8812, ao afi rmar no caput a igualdade entre 
pessoas, independente de religião ou outra forma e nos incisos reafi rma a proteção à liberdade 
religiosa, manifestação religiosa, assistência religiosa e o direito de escusa:

 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País 
a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: [...]

 VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo 
assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da 

11 BRASIL, STF. ADI 2.076, rel. min. Carlos Velloso, j. 15-8-2002, P, DJ de 8-8-2003.
12 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Senado Federal, 1988.
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lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias;  

 VII - é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência 
religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva;  

VIII - ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de 
convicção fi losófi ca ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação 
legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fi xada em 
lei; (grifo nosso)

  O Estado é, por tanto, declarado laico no Título da Organização Político-
Administrativa, no impor aos entes da federação o seguinte dever, lembrando que a mantença 
da laicidade dá a todos a paridade religiosa, a igualdade:

Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

I - 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;

  Um ponto a ser observado no fi nal do inciso I, do artigo supramencionado, é no 
que diz respeito ao ‘interesse público’ e a colaboração de uma religião dado à sua importância 
função na sociedade, qual seja, em regra, a pacifi cação social, o aprendizado da caridade, 
respeito e amor ao próximo. Essa colaboração se dará, por exemplo, como se observa no 
ensino religioso facultativo, visto em breve.

  No que diz respeito à capacidade tributária, a Constituição cidadã na busca de 
proteger a maior possibilidade de manifestação religiosa, institui no art. 150 a proibição de 
tributação a todo e qualquer templo religioso, assim:

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é 
vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 

(...) VI - instituir impostos sobre: 

(...) b) templos de qualquer culto; 

(...) § 4º As vedações expressas no inciso VI, alíneas “b” e “c”, compreendem 
somente o patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as fi nalidades 
essenciais das entidades nelas mencionadas. (grifos nossos)

  Uma questão importante neste tema, indo ao encontro da proteção das religiões 
de matrizes africanas, é o fato de muitos centros de candomblé e umbanda não conseguirem 
o registro como tal e, assim, são obrigados a atuarem clandestinamente, fi cando a mercê de 
usar tal direito/prerrogativa constitucional.

  Quanto às outras inovações e proteções quanto ao conteúdo religioso e a liberdade 
deste, Iso Chaitz Scherkerkewitz13 traz perfeitamente tais explanações, ao mencionar que, 
corroborando com entendimento nosso, ao fi m de sua exposição, que os assuntos são muito 
amplos, mas que por didática se faz necessária a reduzida explicação de tais dispositivos, logo:

O artigo 120 assevera que serão fi xados conteúdos mínimos para o ensino 
fundamental, de maneira a assegurar a formação básica comum e respeito 
aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais, salientando no 
parágrafo 1º que o ensino religioso, de matéria facultativa, constituirá 

13 SCHERKERWITZ, Isso Chaitz. O direito de religião no Brasil. Revista Procuradoria Geral do Estado de São Paulo. 
Disponível em: <http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/revistaspge/revista2/artigo5.htm> Acesso em: 16 
ago.2016
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disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental.

 O artigo 213 dispõe que os recursos públicos serão destinados às 
escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais 
ou fi lantrópicas, defi nidas em lei, que comprovem fi nalidade não-lucrativa 
e apliquem seus excedentes fi nanceiros em educação e assegurem a 
destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, fi lantrópica 
ou confessional, ou ao Poder Público, no caso de encerramento de suas 
atividades. Salientando ainda no parágrafo 1º que os recursos de que 
trata este artigo poderão ser destinados a bolsas de estudo para o ensino 
fundamental e médio, na forma da lei, para os que demonstrarem insufi ciência 
de recursos, quando houver falta de vagas e cursos regulares da rede 
pública na localidade da residência do educando, fi cando o Poder Público 
obrigado a investir prioritariamente na expansão de sua rede na localidade.

 O artigo 226, parágrafo 3º, assevera que o casamento religioso tem 
efeito civil, nos termos da lei.

 Cada um desses dispositivos constitucionais poderia dar origem a 
uma monografi a, porém, por uma opção meramente didática, optamos, 
como já se deve ter percebido, por não tratá-los por tópicos isolados, tecendo 
comentários sobre eles no bojo do texto.

  Por fi m, é cediço afi rmar que a Constituição de 1988 é uma das Cartas Políticas 
mais completas e bem escritas do mundo, apesar de muitos outros fatores façam com que os 
direitos nela promulgados não se realizem. Nessa medida é que evidencia as liberdades, pois a 
capacidade/possibilidade de ser livre e de se expressar é um direito caro e lutado por muitos, 
no mundo e aqui, diariamente, ainda mais no campo da dignidade religiosa e no anseio pela 
paz igualitária.

Conclusão:

  A religiosidade é a marca inerente de cada povo e um traço importante para a 
construção de sua subjetividade e interferência nas relações sociais existentes. É, por sua vez, a 
forma com que os primeiros laços familiares são passados desde a tenra idade de uma pessoa 
e que, consubstancialmente, fará parte de todo o processo de formação axiológico desta para 
com o mundo.

  Dentro de um Estado laico, cabe-se frisar, que a não religiosidade também é 
um traço na cognição das pessoas, e que a possibilidade da escolha ou não escolha é algo 
intangível no que se refere às liberdades e às possibilidades do querer humano. E o “não” 
deve ser respeitado na mesma medida que o “sim”, eis uma marca irrefutável da democracia.

  Se o direito da liberdade religiosa está efetivamente amparado e protegido em 
nosso texto constitucional da Carta Política de 1988, de igual monta, tal direito, por fazer 
parte da construção do sujeito, da formação da pessoa e fruto de suas escolhas, é que a 
liberdade religiosa encontra amparo, de mesmo modo, em legislação cível de nosso país, no 
que diz respeito aos “Direitos da Personalidade”, tão bem trazidos pelo Código Civil de 2002.

  O presente Código14, em seus artigos 11 e 1215, além de mencionar a não 
possibilidade de transmissão e de renúncia dos direitos da personalidade – se igualando a 
características dos direitos fundamentais – o mesmo relata ainda a possibilidade de reparação 
caso sofra algum dano.

14 BRASIL. Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Código Civil. Brasília, 2002.
15 Art. 11. Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenun-
ciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária. / Art. 12. Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou 
a lesão, a direito da personalidade, e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei.
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  É preciso reconhecer que ao longo da história política, jurídica e constitucional 
de nosso país houve, sim, avanços signifi cativos em prol da realização consubstancial 
pelos direitos inerentes a todo cidadão, em especial no que diz respeito ao direito da 
liberdade – amplamente debatido e presente no contexto da Assembleia Nacional 
Constituinte (1987), bem como na promulgação da Constituição Cidadã (1988).

  No entanto, não podemos nos fechar na ilusão de que tudo “vai bem”, pois 
tal situação pode nos levar a conformismos e estes, por sua vez, podem nos levar à 
retroceder em conquistas e em direitos. Salienta-se, claro, que embora esteja-se no 
ano de 2017, ondas reacionárias, no sentido de ir de encontro com o presente estudo 
(liberdade, em sua feição religiosa) deixa claro que é preciso estar atento e vigilante.

  Já dizia o poeta Carlos Drummond de Andrade que “As leis não bastam. Os lírios 
não nascem da lei.” Invoca o poeta um importante debate perpassado pelo presente trabalho, 
ao passo que, reconhecendo os avanços legais, no que diz respeito ao texto constitucional 
ao longo da história de nosso país, em especial o texto da Constituição de 1988, analisar a 
história apenas com o olhar legalista, correremos perigo de não observar as questões 
sociais de fato que latejam em nossa sociedade e, infelizmente, é preciso não correr esse 
risco para não reproduzir comportamentos aniquiladores de direitos e cegos à história.

  Como conclusão, num teor mais científi co, é possível observar que o 
trabalho segue uma lógica que beira linearidade, expondo os pontos em questão 
e debatendo-os, talvez por uma lacuna metodológica ou, talvez, por um objetivo 
específi co, qual seja a análise crítica do tema e da abrangente importância que o 
mesmo detém, e não trazendo uma conclusão precisa, haja vista a temática ser até o 
presente momento em nossa sociedade algo sensível à população e às várias áreas do 
conhecimento, como o direito, a história, sociologia e demais áreas das ciências humanas. 

 O presente trabalho tem como fi to o de observar quão complexa é a temática da 
liberdade religiosa ao longo da história e como o assunto é caro a muitos que sofrem 
preconceitos diários por sua religiosidade. O artigo em contento encerra-se no sentido 
de que não bastam mecanismos legais para a propositura e fi xação de direitos, é preciso 
compreensão social e movimentação de todos os setores da sociedade, em especial 
institucionais, público e privado, para a promoção da liberdade religiosa e de demais direitos.


