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LAICIDADE DO ESTADO E A OSTENTAÇÃO DE SIMBOLOS RELIGIOSOS. 

 

 

 

1. RESUMO 

 

O presente trabalho objetiva uma análise crítica quanto à laicidade do Estado. O 

estudo tem o intuito de discutir sobre a presença e ostentação de símbolos religiosos 

junto a repartições públicas mesmo diante da afirmação que estamos em um estado 

laico. 

Verifica-se, no entanto a presença de tais símbolos tendo em vista que, no art. 19 da 

nossa Carta Magna preconiza o Estado Laico, o que significa que o Estado é 

impedido de manter relações diretas com alguma convicção religiosa, devendo 

apenas assegurar a liberdade religiosa, ante a um princípio constitucional de suma 

importância em um Estado democrático de direito. 

Todavia, não é o que vemos atualmente nas decisões judiciais, a presença de 

símbolos religiosos em repartições públicas, no Egrégio Tribunal, com a menção de 

Deus na nota do real, na alusão de Deus no preâmbulo constitucional, assim o 

princípio constitucional fundamental, da laicidade do Estado brasileiro. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

A laicidade do Estado é cada vez mais questionada, mediante a garantia da 

liberdade religiosa. 

As minorias começaram a tomar ciência dos seus direitos e lutar para tal fim no 

sentido pratico, sendo o principal deles a garantia de um Estado Laico não apenas 

na letra da lei, mas também de fato e de direito.  

Trata-se de um tema muito controverso, portanto, vemos a necessidade de discorrer 

acerca da problemática, vez que a sociedade como um todo, inclusive   as minorias 

estão sendo maculadas pela frequente intervenção religiosa na criação de leis, bem 

como na exteriorização de símbolos e apologias a uma fé. 
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Olvidando desta forma, a laicidade estatal, quando os próprios  poderes são quem 

deveria respeitar o princípio constitucional da imparcialidade da administração 

pública, bem como dos juízes, e legisladores em todos os âmbitos do Estado 

Democrático de Direito.  O Estado, portanto, deveria se abster de proferir decisões 

embasados na fé, e nunca esquecer o fato de que as leis e a criação delas, deve 

abranger também aqueles marginalizados pela sociedade. 

Por conseguinte, insta salientar, que auferir ao Estado Democrático de Direito, 

expressão religiosa dentro dos poderes estatais, causa danos a minoria não 

católico-cristã, as quais sofrem injustiças pela própria justiça. 

As minorias devem ter os mesmos direitos que a maioria, conforme princípio da 

igualdade, preconizado na nossa Carta Magna, em seu artigo 5°, clausula pétrea, a 

qual só pode ser modificada através de novo poder constituinte originário, 

demonstrando tal importância para as garantias individuais. 

Para discorrer sobre o tema,  não há como deixar de se falar da evolução histórica, 

onde houve atrocidades com a humanidade apenas pela diferença religiosa. 

Após discorrer sobre os princípios inerentes ao Estado Laico, e os pertinentes ao 

tema, dando conceito de símbolos, o que é religião, por fim sustentando tese face os 

símbolos religiosos.  

Por fim, vislumbramos  motivos que corroboram ser de suma importância ponderar 

direitos constitucionais, visando sempre um equilíbrio entre a maioria e a minoria 

afetada por tal situação. 

 

3. OBJETIVOS 

 

Os objetivos ao abordar esta temática, se fundam no intuito de analisar esta questão 

sob a visão constitucional, e internacional, e por fim sustentar uma tese sobre a 

necessária retirada dos símbolos em órgãos públicos buscando-se assim um Estado 

Laico de fato, de Direito e não apenas na letra da lei. 

Insta ainda salientar que é ainda o objetivo deste trabalho refletir sobre este tema – 

laicidade do Estado – como sendo de suma importância para garantias individuais, 

princípios fundamentais, quanto ao direito à igualdade, tendo em vista a frequente 

infamação das minorias que também deveriam ser abrangidas e protegidas, pela 

nossa administração pública em todos os seus poderes, as quais já se sentem 
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ultrajadas ao adentrar nas repartições públicas e de pronto se avistarem com a 

exclusão de negatória de ordem religiosa, ante ao confronto visual de símbolos 

religiosos muitas vezes não coincidentes com aqueles de foro íntimo. 

 

4. METODOLOGIA 

 

A pesquisa utiliza-se da  metodologia analítica, bibliográfica, constitucional e firma 

nos Direitos Fundamentais previstos na nossa Carta Magna, bem como princípios da 

administração pública de modo a buscar os seus conceitos devido a ligação com a 

Laicidade do Estado sem prejuízo do empirismo dedutivo. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Procura-se desenvolver a presente proposta mediante o terror firmado na 

Constituição brasileira de 1824, a qual estabelecia uma religião oficial do império, 

qual seja, a religião católica. As outras religiões eram apenas toleradas, mas 

somente em culto doméstico e particular, além disso, só permitia que fossem 

escolhidas para o congresso aquelas pessoas que proferissem a religião oficial.  

Porém, desde o Decreto 119-A, de 07 de janeiro de 1890, o Brasil é considerado um 

Estado Laico, também é conhecido como leigo, secular, confessional. Atualmente, 

tal princípio é consagrado no artigo 19, inciso I da Constituição Federal atual. 

O Estado Laico é um dos pilares da democracia, sendo adotado pela maioria dos 

estados democráticos ocidentais contemporâneos. 

O princípio da laicidade é levado em conta por duas direções: na primeira direção 

ele protege as diversas religiões da intervenção abusiva do Estado nas suas 

questões particulares, a sua organização, a forma de seleção de membros, etc. 

 A outra vertente aduz em síntese, que o Brasil tem um dever constitucional de ser 

abster de manter relação direta com a religião, protegendo o Estado de influências 

religiosas, impedindo assim qualquer confusão entre os poderes. Nesse sentido Elza 

Galdino aduz que, “o Estado deve manter-se absolutamente neutro. Isso implica no 
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fato de ele não poder discriminar entre as diversas igrejas e templos existentes, quer 

para beneficiá-los, quer para prejudicá-los.”1 

Nas civilizações antigas a religião era em sua maior parte politeísta e as pessoas 

não tinham qualquer liberdade de religião, devendo adorar aos Deuses que o 

soberano imputava. Os que recusassem à adoração das divindades impostas eram 

condenados a pagar com a vida por tal afronta, pois, não aceitar tais credos, 

equiparava-se a ser infiel a própria nação 

Com o passar do tempo surgiu-se o cristianismo. Os romanos consideravam crime 

qualquer um que exterioriza essa religião, devido a religião do estado ser politeísta, 

passando a persegui-los e matá-los, a situação apenas modificou-se quando o 

Imperador Constantino se converteu ao monoteísmo. 

Durante a Idade Média, também conhecida como Idade das Trevas, a igreja católica 

se fortaleceu a tal ponto que comandava mais que o chefe de estado, se opondo 

contra toda e qualquer religião que não a sua. Qualquer um que se pratica, 

exterioriza-se crença divergente eram considerados hereges, bruxas, e eram 

condenados pelo Tribunal da Inquisição a severas punições, incluindo a ser 

queimados na fogueira.  

 Em um breve intróito sobre a historia da confusão de religião e Estado vemos que 

muitas morte aconteceram e injustiça foram feitas, pela simples divergência de 

crenças.  

Somente com a evolução dos Direitos Humanos, chegamos a um ponto em que a 

nossa Carta Magna, protege as liberdades, a igualdade, entre outros princípios de 

suma importância para um Estado Laico. 

A liberdade de religião é um dos direitos fundamentais pertinentes ao tema, pois a 

laicidade demonstra-se como uma garantia constitucional protegendo o indivíduo e 

toda e qualquer religião.  

A Constituição Federal em seu art. 5°, VIII, preconiza que ninguém será privado de 

direitos por motivos de crença religiosa, ou convicção filosófica ou política, salvo se 

as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir 

prestação alternativa fixada, em lei.   

                                                           
1
 GALDINO, Elza apud BASTOS, Celso Ribeiro; MEYER-PFLUG, Samanta Ribeiro. Estado sem 

Deus: a obrigação da laicidade na Constituição. 1 ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2006. p 87. 
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Segundo Alexandre de Moraes, “esta defesa da liberdade religiosa postulava, pelo 

menos, a idéia de tolerância religiosa e a proibição do Estado em impor ao foro 

íntimo do crente em uma religião oficial.”2  

Importante ressaltar ainda que a liberdade de convicção religiosa se estenda ao 

direito de não acreditar ou não professar qualquer fé, portanto respeitando também 

agnosticismo e o ateísmo.  

Além da liberdade de crença religiosa, é de suma importância discorrer brevemente 

acerca do princípio da igualdade. 

Atualmente tal princípio encontra-se preconizado no caput, do artigo 5º da 

Constituição federal, fazendo se valer pelos demais incisos. 

Vemos como o princípio da isonomia é protegido amplamente, mostrando o seu 

caráter fundamental para um Estado Democrático de Direito.  

Ainda, para falarmos sobre a ostentação de símbolos religiosos em repartições 

públicas é ainda importante salientar acerca dos princípios da administração 

pública. Dois princípios são pertinentes para o tema, quais sejam, o princípio da 

impessoalidade e o princípio da legalidade. 

O princípio da legalidade é resguardado pelo art. 5°, II da Constituição Federal, e 

relata que, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão 

em virtude de lei.  

Segundo Di Pietro, “a Administração Pública não pode, por simples ato 

administrativo, conceder direitos de qualquer espécie, criar obrigações ou impor 

vedações aos administrados; para tanto, ela depende da lei”3. 

Quanto ao princípio da impessoalidade é aquele que indica que a administração 

pública deve manter-se em uma posição neutra em relação aos administradores, 

sendo proibidos de estabelecer qualquer discriminação, senão legal.  

Após discorrer sucintamente sobre os temas pertinentes, ao ostentar símbolos 

religiosos o Estado ou o Administrador esta em consonância com os princípios 

supracitados? 

Para verificar tal fato é necessário falar brevemente sobre o conceito de símbolos 

religiosos, e sobre isso Elza Galdino aduz:  

 

                                                           
2
 CANOTILHO, J. J. Gomes apud MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 24 ed. São Paulo: 

Atlas, 2009. p. 47. 
3
 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Adminitrativo. 18 ed. São Paulo: Atlas, 2005. p 68. 
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Os grupos que se unem em torno de uma ideologia comum costumam 
adotar símbolos específicos que, ao tempo em que os identificam, 
também os diferenciam dos demais. Assim, qualquer um que ostente o 
símbolo adotado, é imediatamente identificado e aceito como um adepto 
daquela ideologia, um igual, alguém em que se pode confiar.” 

4
 

 
Portanto, ao adotar certo símbolo religioso, além de se identificar com as pessoas 

que o adotam, começa a diferenciar os demais, e o Estado tendo um caráter laico 

pode ser ferido. 

Vivemos em um país que a maioria da população é católico-cristã, porém há 

muitas outras religiões, vertentes, filosofias que divergem, e por serem uma 

minoria também devem ser respeitadas, e ter os seus direitos garantidos sendo 

esta uma verdadeira expressão do direito de igualdade, e da inclusão. 

 

6. RESULTADOS  

 

De toda pesquisa até então aferida nota-se claramente que ao Estado não é 

concedido o direito de manter símbolos religiosos, sejam eles quais forem, em 

lugares ou ambientes públicos em respeito ao direito de igualdade. E, é exatamente 

devido ao fato de que a maior parte da população brasileira ser católica-crista, que 

se faz de praxe a presença de símbolos católicos  nos poderes estatais tais como 

nos fóruns, prefeituras, tribunais superiores, dentre outros. 

Por consequência os não-cristãos por certo se sentem a incomodados com tal 

atitude, devido ao pronto detrimento aos princípios básicos em pleno Estado 

Democrático. 

É o que demonstra claramente o argumento ora usado por Fernando Capez é que, 

“a retirada de símbolos já instalados, mesmo que em repartições públicas, leva à 

alteração de uma situação já consolidada em um país composto por uma quase 

totalidade de adeptos da fé cristã, e agride desnecessariamente os sentimentos de 

milhões de brasileiros, apenas para contentar a intolerância e a supremacia da 

vontade de um restrito grupo de pessoas”.5 

                                                           
4
 GALDINO, Elza. Estado sem Deus: a obrigação da laicidade na Constituição. 1 ed. Belo Horizonte: 

Del Rey, 2006. p 34. 
5
 CAPEZ, Fernando. Laicidade não significa hostilidade contra a fé. Conjur, 2009. Disponível em: 

<http://www.conjur.com.br/2009-set-01/nao-religiao-oficial-nao-significa-hostil-crencas >. Acesso em: 
08 ago. 2013. 
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No entanto, conforme preconiza os princípios do nosso Estado, igualdade e 

liberdade de religião, dentre outros, não é justificativa válida a agressão de 

sentimentos dos brasileiros cristãos, pois, todos devem merecer um tratamento 

igualitário ante ao Estado, não importando se maioria ou minoria. 

No caso em testilha a minoria esta sendo  claramente agredida, vez que  ninguém 

deve ser obrigado a olhar para símbolos religiosos em locais que deveriam respeitar 

o princípio administrativo da impessoalidade e da legalidade, e da liberdade 

religiosa. 

Ao ostentar tal símbolo é certo de que se está favorecendo certa religião e incitando 

intolerância e supremacia da maioria. 

Outro argumento ordinariamente usado é o da “fonte de inspiração” para os agentes 

públicos atuarem de maneira adequada, o que não é observado é que certas 

religiões que apregoam e utilizam tal símbolo são contra outras religiões, bem como 

interfere no direito a cidadania sexual, e “o Estado não busca a salvação das almas, 

mas sim, a máxima expansão das liberdades humanas em um âmbito de ordem 

pública protegida, ainda que às vezes o exercício da tais liberdades seja contrario 

aos padrões éticos das religiões”.6  

No momento em que a fonte de inspiração for advinda de um símbolo de uma 

determinada religião que é contra direitos humanos, tais direitos vão ser feridos. 

Portanto,  não tem-se o  direito de ostentar e por consequência apoiar a maioria 

católico-cristã, em detrimento das minorias não cristãs. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em suma, e em considerando o todo visto, vemos com parcimônia a expressão – 

Estado Laico-. Pois, se laico o fosse mesmo, não imporia sua religião, nem mesmo 

de forma implícita, como o faz ostentando seus símbolos católicos, advindo desde o 

período romano, e de suas praticas de imposição religiosa. 

Se vivemos em uma realidade de maioria cristã-católica, seria esta mesma uma das 

razões para a ausência de necessidade de oporismos religiosos, o que de pronto 

incita aquele cujo foro íntimo o impede de sê-lo. 

                                                           
6
 LOREA, Roberto Arriada (Org.). Em defesa das Liberdades Laicas. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado Editora, 2008.p 43. 
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E, se o Estado é a reunião de pluralidade de etnias, crenças e culturas, 

representado pelo seu povo nacional (nascidos em solo brasileiro, ou tenha de 

alguma forma legal adquirido sua nacionalidade) estaria pelas vias de ostentação de 

símbolos, excluindo por si só uma minoria não católica, mas, ao mesmo tempo um 

grande número de seus nacionais, e que não deveriam e não mereciam ter trato 

diferenciado apenas por não crer e professar um religião não estatal sendo um foro 

inviolável não só de crença, mas, igualmente de consciência, portanto, intocável, 

onde nem mesmo o Estado tem o direito de interferir nem tampouco embaraçar 

mediante a simples exposições de símbolos, pois,  que ainda de forma genérica, tem 

condão de violar direito de seus opostos, ou seja a minoria. 
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