
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16°

TÍTULO: A LAICIDADE DO ESTADO NA CONSTITUIÇÃO DE 1988TÍTULO: 

CATEGORIA: CONCLUÍDOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAISÁREA: 

SUBÁREA: DIREITOSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: CENTRO UNIVERSITÁRIO ANHANGÜERAINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): AURÉLIO FRANCISCO PEREIRA MAGALHÃESAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): MÔNICA DE OLIVEIRA SILVA FIORIORIENTADOR(ES): 



1. RESUMO 

Este projeto abordará a questão do Estado Laico na Constituição Federal de 1988, o 
Estado Laico é entendido como um país cuja posição religiosa seja neutra, não 
apoiando ou descriminando nenhum tipo de posicionamento religioso, sendo nesta 
perspectiva que este trabalho buscará entender se o Estado Brasileiro é realmente 
um estado laico, ou se é de alguma outra modalidade, como o ateu ou o religioso, 
para tal usaremos da metodologia dedutiva, se utilizando de estudo de casos reais 
(como o caso dos crucifixos em locais públicos), de avaliações sobre artigos da 
nossa Constituição (como o inciso VI do artigo 5°, o inciso I do artigo 19, o 226 e 
outros), visando obter uma resposta para elucidar a tal questionamentos e trazer 
transparência para este assunto definitivamente. 
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ABSTRACT  

This project will address the issue of the secular State in the Federal Constitution of 

1988, the Secular State is seen as a country whose religious position is neutral , not 

supporting or discriminating any religious position , with this in mind that this study 

will understand if the Brazilian State is really a secular state, or is in some other form 

, such as atheist or religious for this we will use the deductive methodology , using 

the study of real cases (such as the case of crucifixes in public places ) , 

assessments of articles of our Constitution (as section VI of Article 5 ,  section I of 

Article 19, the  Article 143 and others) , to obtain an answer to elucidate such 

questions and bring transparency to this issue definitel.  
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2. INTRODUÇÃO  

Em 1988, o Estado Brasileiro promulgou uma nova Constituição Federal. Esta, 

embora tenha adotado uma separação entre Estado e as igrejas, visando a 

instauração de um Estado laico, cujas opiniões religiosas não influenciassem 

as decisões políticas/administrativas, porém ainda existem questões que dão 

base para dúvidas e questionamentos sobre a laicidade do Estado e qual seria 

este modelo de laicidade.  

3. OBJETIVOS  

Este projeto tem por principais objetivos trazer a luz o entendimento jurídico 

sobre os seguintes tópicos: 

 Esclarecer qual o modelo de laicidade utilizado no Brasil.  



 Elucidar questões obscuras sobre a laicidade do Estado. 

Portanto, em síntese, expor o confronto que existe entre o Mundo dos fatos e 
as normas da Constituição Federal de 1988 e responder dúvidas que pairam 
sobre o mesmo.  

 

4.  METODOLOGIA 

Para atender o objetivo de tal demanda serão utilizadas de diversas 

frentes e métodos, sendo o principal destes o método dedutivo, com 

observações de artigos constitucionais por diversos ângulos e estudos de 

casos reais que já explanaram sobre o tema, tendo como enfoque o poder das 

religiões e entidades religiosas no Estado Brasileiro, visando esclarecer a 

laicidade deste.  

5. DESENVOLVIMENTO 

5.1 O Estado e a laicidade. 

Sabe-se que desde tempos medievais o Estado e as instituições religiosas eram 

uma coisa só, porém com o caminhar dos séculos e diversos eventos históricos nos 

trouxeram até os dias atuais, onde Estado e religião se separaram cada qual em 

suas esferas. A Constituição Brasileira de 1988 surgiu saída de uma ditatura 

enquanto o País passava por uma redemocratização, vindo a ser conhecida como “A 

Constituição Cidadã”, ela trazia em seu bojo a separação do Estado e da Igreja, com 

fulcro em seu artigo 19, inciso I ela nos trouxe: 

“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” ¹ 

Neste artigo podemos notar claramente a distinção entre Estado e 

Igreja, o que subvencionaria o Estado como sendo laico, porém neste mesmo 

artigo é importante a ressalva de que Estado laico é diferente de uma liberdade 

religiosa. O que o artigo 19 vem nos dizer é que de maneira alguma o Estado 

deve se tornar dependente de toda e qualquer forma ou molde religioso, 



porém, este não deve impedir que esta mesma seja praticada no particular ou 

em templos. 

Para evitar aborrecimentos durante fases posteriores há de se ressaltar 

que existem mais de uma forma de laicidade, portando, mais de uma forma de 

um Estado laico.  Diversos doutrinadores trataram sobre o assunto, cada qual 

elucidando a sua maneira a distinção entre igreja e Estado, neste trabalho 

utilizaremos como base os ensinamentos doutrinários do Professor José 

Afonso da Silva que classifica a relação Estado/igreja em três sistemas; O 

sistema da confusão onde o Estado se confunde com determinada religião, 

adotando assim um ponto onde se torna indistinguível onde começa um e 

termina o outro, como é o caso do Vaticano; O sistema da união onde Estado e 

instituições religiosas mantem relações jurídicas, como era o caso do Brasil 

Império; E por fim o sistema da separação, onde temos a separação rígida 

(Estado neutro e Estado ateu, ou seja neutro para com todas religiões e livre de 

qualquer tipo de dogma) e a separação atenuada, que é explicada pelo 

magistrado Elival da Silva Ramos como: 

   (...) o Estado emite um julgamento positivo sobre a 

religião em geral, embora predominem os objetivos laicos, legalmente 

estabelecidos, sobre os objetivos religiosos e não haja opção por determinada 

seita. Essa valoração positiva da crença é sentida em disposições, conquanto 

reduzidas, que estimulam e favorecem a disseminação das práticas religiosas, 

mesmo que não envolvam subvenção.² 

Vistos tal fatos, usando as teses do professor SILVA e do nobre magistrado 

RAMOS, fica preliminarmente demonstrada a laicidade do Estado Brasileiro 

como sendo uma Laicidade de separação atenuada, passaremos agora a um 

estudo mais aprofundado deste tipo de Laicidade e como ela se dá no nosso 

Estado 

5.2- O estilo de laicidade Brasileiro 

Como já ressaltado, o estilo de laicidade aplicado ao nosso Estado é o de 

separação atenuada, este se torna evidenciado pois, o Estado Brasileiro 

embora seja laico por buscar objetivos para o bem comum do povo e não 

apenas uma religião e, em diversos artigos da nossa Constituição (como o 19, 

aqui já citado), se mostre disposto a uma não intervenção do Estado na 



religião, assim também como o oposto, este demonstra claramente por uma 

propensão em relação a algumas crenças em diversos artigos da nossa 

Constituição Federal de 1988, como demonstraremos ao seguir.       

5.3- A propensão a crença.  

Para uma demonstração efetiva e exemplificação estilo de laicidade adotado 

em solo nacional, abaixo haverá a transcrição de alguns artigos, assim, como 

logo a frente uma explicação mais aprofundada de seu entendimento.  

O primeiro a ser citado se trata do artigo 143 da nossa constituição que 

traz em seu parágrafo 2° a seguinte redação: 

Art 143: O serviço militar é obrigatório nos termos da lei. 

§ 2°-  As mulheres e os eclesiásticos ficam isentos do serviço 

militar obrigatório em tempos de paz, sujeitos, porém, a outros encargos 

que lei lhes atribuir.  

Fica neste parágrafo demonstrado que há uma diferenciação entre 

eclesiásticos, os homens incumbidos da propagação das religiões, e um 

homem comum, ficando claro a colaboração do Estado a não coibir a difusão 

de crenças, liberando estes do serviço militar em tempos de paz, para que 

preguem em seus templos ou lugares particulares  

O próximo artigo a ser observado se trata do 210 também da 

Constituição Federal de 1988, este nos traz a luz na composição de seu 

parágrafo 1° o seguinte texto: 

Art. 210. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino 

fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum e 

respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais.  

§ 1º O ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá 

disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino 

fundamental.  

A adoção de um modelo de ensino religioso, mesmo que de forma 

facultativa, vai além de uma grade escolar pra uma simplificação do fato de que 

o Estado Brasileiro demonstra que a propagação da religiosidade não está 

restrita somente aos templos e aos locais particulares e sim até mesmo de 



escolas onde alunos de mais de uma crença, ou até mesmo sem crença, se 

reúnem.  

Por fim trazemos a luz o artigo 226, do mesmo texto Constitucional, 

este elucida questões relativas a família, em especial ao casamento civil em 

seu parágrafo 2° que nos dita que: 

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do 

Estado.  

§ 2º O casamento religioso tem efeito civil, nos termos da lei. 

Ao equivaler o casamento religioso a efeitos civis, demonstra a inclinação do Estado 

à uma valoração positiva de determinada crença, equivalendo os efeitos desta a 

efeitos de lei, dando, senão a mesma fé pública dada a cartorários, uma análoga ao 

embasar casamentos religiosos como tendo efeito de casamentos civis. 

 Caberiam ainda outros artigos, porém, com a demonstração destes podemos 

corroborar de forma segura o tipo de laicidade adotado pelo Estado Brasileiro como 

sendo separação atenuada, por firmemente explanada as características desta 

através da observância de alguns artigos da nossa Constituição Federal de 1988.     

5.4- Duvidas acerca a laicidade. 

Nos últimos capítulos foi demonstrado firmemente o estilo de laicidade adotado em 

nosso país, porém, diversas duvidas são denotadas, e muitas delas mesmo com os 

esclarecimentos acerca da laicidade de separação atenuada ainda permanecem 

obscuras, sendo que tentaremos jogar a luz em algumas destas questões por meio 

de análise das mesmas e de estudo de casos que tratem sobre este assunto. 

Diversas questões poderiam ser levantadas, porém, neste projeto utilizaremos as 

mais frequentes, e, na humilde opinião do autor, as mais interessantes.  

Dúvidas mais frequentes: 

São estas as dúvidas as quais procuremos esclarecer: 

 Por que nossas notas trazem impressas as palavras “Deus seja 
louvado”? 

 Por que alguns estados da Federação ainda mantem crucifixos e 
outros símbolos religiosos em recintos do Poder Judiciário 
destinados ao público?  

 



Estas foram escolhidas como base pelo grande contato que 

diariamente tem com o público, sendo assim alvo de um frequente 

questionamento por meio das grandes massas, passaremos agora a 

elucidação das mesmas.   

5.4.1 - “Deus seja louvado” - Notas de um Brasil religioso. 

A expressão “Deus seja louvado” foi inserida em 1986, pelo então presidente 

José Sarney, este se pautou no modelo das notas americanas onde se lê “In 

God we trust” (do inglês, “em Deus nós confiamos”) se adotando no Brasil uma 

frase de modelo parecido quando adotamos o cruzado, tal fato foi mantido por 

Fernando Henrique Cardoso quando implantou o assim chamado “Plano Real”, 

sendo que a maioria da população brasileira na época era de esmagadora 

massa católica, porém, dos anos 80/90 para os dias atuais algumas coisas 

mudaram. Os católicos embora ainda sejam maioria perderam bastante espaço 

para os evangélicos, assim como o número de ateus e de sem religião se 

acresceram em muito, seguinte o IBGE, o que trouxe à tona questionamentos 

sobre a laicidade da frase. 

Em 2010 o Ministério Público Federal através da figura da Procuradoria 

Regional dos Direitos do Cidadão (PRDC), e do procurador Jefferson 

Aparecido Dias resolveu solicitar ao Banco Central que retirasse a expressão 

por respeito a laicidade do Estado, além do princípio da igualdade, porém em 

2012 a Juíza Federal da 7° Vara Federal Civil de São Paulo negou este pedido, 

abaixo transcrito parte de sua decisão 

“Acolher essa pretensão seria admitir que o Poder 
Judiciário também pudesse abolir feriados nacionais religiosos 
já comemorados de longa data, determinar a modificação do 
nome de cidades, proibir a decoração de natal em espaços 
públicos e impedir a manutenção de reconhecidos símbolos 
nacionais de cunho religioso com dinheiro público” 
(BRUSTEIN, 2012, pag 6). 

Portando, como se vê apesar de sim, reconhecer a relação do Estado 
com a Religião, o entendimento foi de que o Judiciário nada deve intervir 
neste assunto para que não ocorram reformas maiores e que acarretariam um 
maior impacto.  



5.4.1.1 - O caso dos crucifixos  

Outro caso que ganhou notoriedade foi o assim chamado “Caso dos crucifixos”, 

assim como na implementação do famoso “Deus seja louvado”, em épocas 

onde as religiões, sobretudo a Católica, exerciam muita força por ser a grande 

maioria nacional, inclusive nos três poderes. No Poder Judiciário em alguns 

estados é algo muito comum haverem principalmente crucifixos e as vezes 

outros símbolos religiosos em espaços destinados ao público, como salas de 

audiência e de espera por exemplo.  

Em 2012 através do voto do Desembargador Claudio Baldino Maciel foi 

decidida pela retirada de todo e qualquer símbolo religioso de locais destinados 

ao público no Poder Judiciário no Estado do Rio Grande do Sul, este aduziu 

que data vênia, os gabinetes dos juízes e juízas onde cada qual condecora a 

sua maneira, a expressão de uma religião em espaços de uso comum 

ofendiam a laicidade adotada pelo Brasil, visto qual não devem se misturar 

religião e Estado, segue abaixo também parte de sua decisão a qual muito bem 

representa tal opinião.  

“Ademais, especialmente na época atual em que tantos 
temas de interesse religioso estão sendo trazidos à decisão 
judicial (aborto de feto anencéfalo e uniões homoafetivas, por 
exemplo) e sobre os quais as Igrejas manifestam e lutam 
publicamente pela defesa de determinada solução com base 
em sua doutrina religiosa, o julgamento feito em uma sala de 
tribunal sob um expressivo símbolo de uma Igreja e de sua 
doutrina não me parece a melhor forma de se mostrar o 
Estado-juiz eqüidistante dos valores em conflito.” (MACIEL, 
2012). 

 

Portanto, o uso de crucifixos novamente vem reiterar a laicidade apenas de 

separação atenuada, e embora alguns Estados da Federação ainda façam uso 

destes símbolos em seus Tribunais, entendimentos como o do Desembargador 

Maciel apenas vem se espalhando mais e mais pelo país desde 2012. 

6 RESULTADOS 

Por se tratar de um trabalho teórico cientifico a aplicação de um resultado pratico 

se mostra complicada, porém visamos sobre explanar e esclarecer o quão 

infâmia é a divisão Estado/Igreja em solo tupiniquim, esclarecemos ainda qual 

nosso tipo de laicidade, o Estado de separação atenuada, demonstrado através 

de artigos constitucionais (e extra constitucionais) e casos, que apontam para 



ambos os lados, de defesa de um Estado puramente laico e o de “abolição” de 

uma religião oficial, porém, ficou demonstrado que, mesmo mostrando ambos 

pontos de vista a religião existe dentro do seio da nossa Constituição Federal de 

1988, e que o Brasil não é um estado puramente laico, quão tão puramente não 

laico, demonstrando firmemente a laicidade na Constituição Federal de 1988.  

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nada resta senão ressalvar que em 1890 o Brasil optou por ser um estado 

laico, qual foi reforçada e seguido pela atual Constituição de 1988, tomada esta 

decisão tal laicidade deveria ser seguida, e, embora o número de religiosos 

sejam a maioria entre os brasileiros, estes ainda são cidadãos e como 

cidadãos são constitucionalmente protegidos de qualquer tipo de 

discriminação, portanto religião Estado não deveriam se confundir, para que tal 

seja respeitada, pois como disse Jesus Cristo “Daí a César o que é de César e 

daí a Deus o que é de Deus”.  
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