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RESUMO 

O presente estudo versa sobre questões de simbologia religiosa e a exibição destas 

em espaço público do Estado. Parte-se do acórdão do Supremo Tribunal Federal norte-

americano, American Legion v. American Humanist Ass. (2019), em que se discute se a 

exibição e permanência de um memorial de guerra em forma de cruz em terras públicas 

do Estado viola a 1ª Emenda à Constituição dos Estados Unidos da América. O objetivo 

da presente investigação visa debater conceitos operatórios que nos permitem guiar na 

tentativa de interpretação deste confronto de direitos. Recorre-se à análise do instituto da 

liberdade religiosa, partindo para compreensão de conceitos como Neutralidade, 

Laicidade, Espaço público e Símbolos religiosos, através da análise de doutrinas e 

jurisprudências nacionais e estrangeiras, com recurso ao Tribunal Europeu dos Direitos 

Humanos, explorando os ordenamentos jurídicos norte-americano, europeus e brasileiro 

servindo-nos como diretrizes de entendimento. 

 

 

ABSTRACT 

This study deals with issues of religious symbology and their exhibition in public 

spaces in the State. It is based on the judgment of the US Supreme Court, American 

Legion v. American Humanist Ass. (2019), in which it is discussed whether the exhibition 

and permanence of a war memorial in the form of a cross on public lands of the State 

violates the 1st Amendment to the Constitution of the United States of America. The aim 

of this investigation is to debate operational concepts that allow us to guide the attempt 

to interpret this clash of rights. It resorts to the analysis of the institute of religious 

freedom, starting to understand concepts such as Neutrality, Secularity, Public Space and 

Religious Symbols, through the analysis of national and foreign doctrines and 

jurisprudence, using the European Court of Human Rights, exploring the regulations 

American, European and Brazilian legal frameworks serving us as guidelines for 

understanding.  
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INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo visa discutir as questões de permanência e proteção de símbolos 

religiosos no espaço público.  

Utilizaremos o acórdão do Supremo Tribunal Federal do Estados Unidos da 

América, a decisão American Legion vs. American Humanist Ass. (2019).  

Como ponto de partida para a pergunta da investigação: a exibição, permanência 

e proteção de símbolos religiosos no espaço público configura-se como uma violação 

ampla do princípio da neutralidade do Estado? O que é compreensível como espaço 

público para que estes símbolos não possam ser expostos? 

Este tema revela-se pertinente do ponto de vista jurídico, levantando 

problemáticas acerca do espaço público e o porquê de se concretizar a presença de 

símbolos religiosos nesse espaço. Além disso, permite-nos discutir vários tipos de 

relações entre Estado e o fenómeno religioso.  

Para isso, adotar-se-á o método histórico-dedutivo de análise do instituto da 1ª 

Emenda à Constituição norte-americana, destacando a sua evolução histórica do direito à 

liberdade religiosa, proporcionando ao leitor uma maior compreensão do seu significado 

e da interpretação do seu livre exercício. Parte-se ainda para o método monográfico de 

investigação, através da análise de casos específicos da jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal norte-americano, que permitirá uma compreensão acentuada da 

orientação vinculativa do órgão decisório.  

Seguidamente, recorrer-se-á à análise de conceitos-chave de compreensão sobre a 

matéria, socorrendo-nos aqui à doutrina especializada na matéria de liberdade religiosa e 

correlacionando-os com leitura sistemática de publicações nacionais e estrangeiras, além 

de casos e decisões jurisprudenciais de ordenamentos jurídicos próximos.  

Não se trata, no entanto, de uma dissecação da matéria em termos de método 

comparativo de direito comparado, mas antes consiste na análise de diferentes modelos 

constitucionais próximos ao português, destacando-se modelos europeus, mas como 

ponto de partida o norte-americano e com referências ao ordenamento jurídico brasileiro. 

Destes ordenamentos, retiram-se algumas conclusões abstratas de orientação dos 

conceitos operatórios, como diretrizes de entendimento. 

Este trabalho encontra-se dividido em três capítulos: o primeiro com o propósito 

de compreendermos o litígio que embasa o estudo e o sistema jurídico que o engloba; o 

segundo destinado à enunciação dos conceitos operatórios abstratos que revestem a 



decisão analisada; e o terceiro com o intuito de aprofundar a discussão em torno dos 

símbolos religiosos que leva à problemática da investigação.  

Assim sendo, diante essa divisão tripartida sobre o problema apresentado e o 

caminho a percorrer na prossecução de um melhor entendimento sobre o mesmo, faz-se 

necessário expor os critérios de métodos de procedimentos de investigação que orientam 

este trabalho. 

Num primeiro patamar, parte-se de uma decisão do ordenamento jurídico norte-

americano como pretexto de discussão sobre a exibição de símbolos religiosos, utilizando 

essencialmente os conhecimentos coletados sobre o país em matéria de liberdade 

religiosa. Posteriormente, nos aproximaremos de ordenamentos adjacentes, cujo direito 

vigente assemelha-se ao nosso. 

Perante a enunciação de matérias fundamentais em matéria de discussão de 

símbolos religiosos e a sua exibição, dissecaremos o princípio da neutralidade do Estado, 

destacando pensamentos divergentes sobre o mesmo, tais como requisitos de existência. 

A liberdade religiosa ganha destaque central dos nossos conceitos base, em que fazer-se-

á uma exposição da sua proteção multinível, a relação desse instituto com a estrutura 

constitucional da religião e outros direitos associados. Por último, o princípio da laicidade 

do Estado surge como orientador do tipo de neutralidade nessa matéria, possuindo 

igualmente uma relação com o direito à liberdade religiosa.  

Interessante será ainda referir a análise de modelos e princípios de relação entre 

os fenómenos políticos e religioso. Os diferentes tipos de acordos e entendimentos dos 

Estados sobre as confissões religiosas permite-nos compreender determinadas decisões 

jurisprudenciais, e do ponto de vista da discussão jurídica, diferentes e novas perspectivas 

sobre a matéria.  

Num último patamar, encontramos uma parte bipartida: por um lado, uma análise 

importante acerca do alcance do conceito de espaço público, por outro lado, o estudo dos 

símbolos religiosos. Nesta parte aborda-se o conteúdo do Tribunal Europeu dos Direitos 

Humanos, por acreditar que este órgão decisório impõe linhas de entendimento geral 

sobre a matéria.  

A interpretação destes dois conceitos é muito importante para que consigamos, 

então, chegar a algum entendimento sobre as perguntas centrais da problemática desta 

dissertação, fazendo uma distinção entre o domínio público e o domínio privado, dando 

destaque igualmente às decisões mais célebres em matéria de simbologia religiosa. 



Por fim, apresentar-se-ão considerações finais sobre a interpretação da 

problemática da permanência e manutenção de símbolos religiosos em espaço público, 

com alusões aos conceitos operatórios e aspectos mais discutidos. 

CAPÍTULO I – A cruz de Bladensburg e o ordenamento jurídico norte-

americano 

1. Apresentação geral do caso  

 

O ponto de partida do nosso estudo será o caso American Legion vs. American 

Humanist Ass. (2019)1, que se expõe de seguida. 

Primeiramente, a causa de pedir da ação versa sobre um memorial de guerra de 

1918 em forma de símbolo religioso, mais concretamente sob a forma de uma cruz latina, 

que atualmente pertence ao Estado de Maryland, nos Estados Unidos da América. O 

pedido da ação consiste na retirada do monumento com base na violação da 1ª Emenda à 

Constituição Federal norte-americana, invocando uma ingerência e investimento do 

Estado na religião2.  

Assim sendo, em 1918 os residentes do então condado de Prince George, 

Maryland, ergueram uma cruz como um memorial da I Guerra Mundial. Comumente 

conhecido como The Peace Cross ou The Bladensburg Cross (doravante Cruz), o 

memorial está no centro de um dos cruzamentos mais movimentados do município de 

Bladensburg, a Rodovia de Defesa Nacional, que conecta Washington, D.C., a Annapolis.  

A Cruz possui cerca de 10 metros de altura, tendo sido a sua construção finalizada 

em 1925. Desde então, a Cruz tem sido o local de eventos patrióticos em homenagem aos 

veteranos de guerra. Monumentos homenageando os veteranos de outros conflitos bélicos 

foram adicionados em um parque próximo, o Veterans Memorial Park.  

Em 1960, o comité responsável pelo monumento acabou por ficar sem fundos, 

tendo o projeto sido repassado pela State Roads Commission à Maryland-National 

Capital Parks and Planning Commission, que assumiu igualmente o objetivo de reparos 

e manutenções do monumento com fundos públicos. Estima-se que cerca de USD 

                                                             
1 Disponível em: https://www.supremecourt.gov/opinions/18pdf/17-1717_4f14.pdf. Acesso em: 

03/06/2021. 
2 Cfr. https://supreme.justia.com/cases/federal/us/588/17-1717/. Acesso em: 03/06/2021. 

https://www.supremecourt.gov/opinions/18pdf/17-1717_4f14.pdf


117.000,00 tenham sido gastos na sua manutenção em 1985 e posteriormente mais USD 

100.000,00 em 2008, numa grande obra de reparação3. 

Na base da Cruz conseguimos identificar uma placa que ostenta o nome de 49 

soldados norte-americanos. Os registos não apontam evidências de que a placa deixaria 

de fora soldados não religiosos, soldados que confessavam alguma religião minoritária, 

que tivessem sido intencionalmente excluídos ou que tivessem sido incluídos na placa 

sem a autorização da família. Não há evidências, portanto, de discriminação ou que lhes 

tenham sido imputados a alguma celebração religiosa.  

Nos anos subsequentes, vários residentes não cristãos do condado de Prince 

George expressaram repúdio pela Cruz, sustentando que a manutenção do monumento 

em terras públicas do Estado poderia consistir numa ingerência do governo na religião, 

em especial a católica.  

1.1. O início processual 

 

Em 2014, a American Humanist Association (doravante AHA), organização sem 

fins lucrativos que promove o humanismo secular4, e três residentes de Washington, D. 

C.,  intentaram uma ação alegando que a Cruz violava a Cláusula de Não Estabelecimento 

da 1ª Emenda à Constituição dos Estados Unidos. Neste caso a ré é a American Legion, 

uma organização de veteranos de guerra dos EUA, cuja principal atividade política é em 

favor dos veteranos e do pessoal militar5. 

Neste contexto, a AHA efetua alguns pedidos importantes. Começa por salientar 

que nenhum outro memorial que consta do Veterans Memorial Park possui uma estrutura 

de símbolo religioso, pelo que não havia motivos de aquele monumento deter essa forma, 

pedindo, assim, a remoção ou a mudança do local do memorial. O memorial poderia ver 

o seu local alterado para terras privadas ou equivalente, dificultando a sua visibilidade de 

quem passasse por aquela via movimentada e central onde estava situado.  

                                                             
3 Cfr. "The American Legion v. American Humanist Association." Oyez. 

https://www.oyez.org/cases/2018/17-1717. Acesso em 03/06/2021. 
4 Fundada em 1941, a American Humanist Association defende valores e filosofias progressistas e 

igualdade para humanistas, ateus, livres-pensadores e não religiosos. Propagam a ideia de que uma pessoa 

pode ser boa sem possuir uma crença em um deus, sem o teísmo ou outros tipos de crenças. Cfr. 

https://americanhumanist.org/. Acesso em 03/06/2021. 
5 Grupo sem fins lucrativos com mais de 1 milhão de membros, fundado em 1919, voltado para os interesses 

dos veteranos de guerra dos Estados Unidos da América, incluindo apoio, benefícios e pensões. Cfr. 

https://www.legion.org/history. Acesso em 03/06/2021. 



Uma alternativa apresentada pela AHA consistia numa restruturação da Cruz, isto 

é, uma modificação no seu formato, em que a Cruz assumisse uma componente vertical 

única, retirando a sua componente horizontal, de forma a adotar a estrutura de uma torre6. 

O caso foi submetido a testes de jurisprudências, uma vez que o modelo 

jurisprudencial norte-americano segue o princípio stare decisis7, correspondendo à 

obrigação de “respeitar os precedentes judiciários”8. Assim, a Juíza Deborah Chasanow 

utilizou três jurisprudências: Lemon vs. Kurtzman9, Van Orden vs. Perry10 e Town of 

Greece vs. Galloway11. Estes três casos versam precisamente sobre ações de alegadas 

violações à 1ª Emenda à Constituição dos Estados Unidos. 

A jurisprudência mais relevante é a Lemon vs. Kurtzman. Sumariamente, o caso 

de 1971 estabeleceu que o Ato de Ensino Básico e Secundário Não Público da Pensilvânia 

era inconstitucional e que violava a 1ª Emenda. Para que uma legislação sobre liberdade 

religiosa seja constitucional, deve então o diploma legal obedecer a uma tripla vertente: 

(1) a lei deve ter um objetivo legislativo secular; (2) o seu efeito principal ou primário 

deve ser aquele que não avança e nem inibe religião; e (3) não deve promover "um 

excessivo envolvimento do governo com a religião"12. Se algumas dessas vertentes forem 

violadas, então a ação do governo será considerada inconstitucional13. Assim sendo, foi 

decidido pelo Tribunal Distrital que a Cruz satisfaz o teste da jurisprudência Lemon vs. 

Kurtzman. 

Seguidamente, em 2017, dessa sentença foi intentado recurso por parte da AHA 

ao Tribunal de Apelações dos Estados Unidos para o Quarto Círculo, com jurisdição 

competente sobre o Distrito de Maryland. O Tribunal de Apelações reverteu a decisão do 

Tribunal Distrital, no sentido de que a Cruz falharia as vertentes do teste “Lemon”.  

                                                             
6 “Removal or demolition of the Cross, or removal of the arms from the Cross to form a non-religious slab 

or obelisk.”. Cfr. https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/17-1717. Acesso em 03/06/2021. 
7 O princípio stare decisis, do latim, “deixe a decisão permanecer”, faz parte do direito anglo-saxónico e 

norte-americano, significando que uma pergunta uma vez posta perante um tribunal e respondida, essa 
resposta deverá ser aplicada a mesma questão cada vez que a mesma é colocada perante os tribunais. Cfr. 

https://www.britannica.com/topic/stare-decisis. Acesso em: 03/06/2021. 
8 Cfr. LEAL, Diego de Lima. “A common law dos EUA e sua teoria fundamental: a doctrine of stare 

decisis”. in: “Âmbito Jurídico”, Revista 150, julho de 2016, p. 3. 
9 Cfr. https://caselaw.findlaw.com/us-supreme-court/411/192.html. Acesso em: 03/06/2021. 
10 Cfr. https://caselaw.findlaw.com/us-supreme-court/545/677.html. Acesso em: 03/06/2021. 
11 Cfr. https://caselaw.findlaw.com/us-2nd-circuit/1601026.html. Acesso em: 03/06/2021. 
12 Tal como se consegue observar das anotações do acórdão, disponível em: 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/403/602/. Acesso em: 14/10/2021. 
13 Cfr. https://www.usconstitution.net/lemon.html. Acesso em: 03/06/2021. 

https://www.britannica.com/topic/stare-decisis
https://caselaw.findlaw.com/us-supreme-court/411/192.html
https://caselaw.findlaw.com/us-supreme-court/545/677.html
https://caselaw.findlaw.com/us-2nd-circuit/1601026.html
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/403/602/
https://www.usconstitution.net/lemon.html


A maioria do colégio de juízes entendeu que o símbolo da cruz era considerado 

um ícone religioso há séculos, fundamentando que a sua instalação e manutenção em 

terras públicas violavam a Cláusula de Não Estabelecimento da 1ª Emenda14. 

A par disto, o Tribunal considerou que a manutenção contínua do memorial 

contribuía para o envolvimento do Estado como uma figura religiosa, pelo que ficou 

decidido que a manutenção da Cruz possui o efeito primário de endossar a religião – em 

concreto, a religião católica – e envolve excessivamente o governo e a religião. Assim, o 

tribunal de apelação rejeitou a alegação de recurso baseada na jurisprudência Van Orden 

vs. Perry, que afirmava que a Cruz se assemelhava ao simbolismo cristão15. 

1.2. A decisão da Suprema Corte 

 

Foi peticionada pelo Comité de Planeamento de Maryland em conjunto com 

American Legion uma ação judicial certiorari16 ao Supremo Tribunal Federal dos 

Estados Unidos. Os juízes da Suprema Corte foram defrontados com três questões 

primárias que, assim que fossem efetivamente respondidas, serviriam para efetuar o juízo 

de decisão do caso.  

Neste sentido, as questões primárias versavam sobre três patamares: (1) o uso de 

fundos públicos para manter o memorial constituía um endosso ou envolvimento do 

governo com a religião?; (2) o teste Lemon vs. Kurtzman é adequado a um memorial de 

longa data?; e (3) a exibição de um símbolo religioso em terras públicas é constitucional? 

As questões foram debatidas e respondidas, como passaremos a ver. 

Em primeiro lugar, nessa questão foi discutida a história da cruz como símbolo 

religioso. A maioria dos juízes argumentou que a cruz e outros símbolos religiosos podem 

assumir significados seculares ao longo do tempo, fazendo alusão às grandes marcas de 

empresas que possuem logótipos em forma de cruz (como o caso da Bayer Aspirin), e 

esse seria o caso da Cruz, assumindo um significado secular após a I Guerra Mundial. 

Realçam ainda que a substituição de símbolos em forma de cruzes durante a I Guerra foi 

                                                             
14 Cfr. https://harvardlawreview.org/wp-content/uploads/2019/02/1353-1360_Online-1.pdf. Acesso em: 

03/06/2021. 
15 Cfr. https://www.leagle.com/decision/infco20171023159. Acesso em: 03/06/2021. 
16 Nos Estados Unidos da América, o certiorari é um reexame feito por um tribunal superior de uma ação 

de um tribunal inferior. É usado pelo Supremo Tribunal para analisar questões de direito ou corrigir erros 

e evitar excessos dos tribunais inferiores. Cfr. https://www.britannica.com/topic/certiorari. Acesso em: 

03/06/2021. 

https://harvardlawreview.org/wp-content/uploads/2019/02/1353-1360_Online-1.pdf
https://www.leagle.com/decision/infco20171023159
https://www.britannica.com/topic/certiorari


muito criticada, em que o debate nacional em volta dessa questão determinou que a cruz 

cristã consistiria num símbolo coletivo dos sacrifícios feitos durante a guerra. 

Em segundo lugar, quatro são os motivos que os juízes entendem que não é 

adequada a sua utilização: o primeiro consistia na dificuldade ou impossibilidade de saber 

verdadeiramente o objetivo de monumentos demasiado antigos; o segundo afirma que os 

monumentos ou símbolos podem assumir novos objetivos ou propósitos ao longo do 

tempo; como terceiro motivo, a Corte refere que os símbolos podem transmitir novas 

mensagens ao longo do tempo. Curiosamente, a Corte faz menção ao incêndio de 2019 

deflagrado na Catedral de Notre Dame, em Paris, para demonstrar o quanto a Catedral é 

considerada para além de um símbolo religioso, mas como símbolo da história, literatura 

e imaginação francesa; por fim, conclui com o argumento de que a retirada de 

monumentos religiosos pode ser vista como hostil, fazendo disso um Estado agressivo e 

contra a religião. Os juízes lançaram mão do fator tempo como princípio de 

constitucionalidade. 

Em terceiro lugar, a resposta à última pergunta foi proferida no sentido de que a 

Cruz não violava a Cláusula de Não Estabelecimento da 1ª Emenda, justamente porque 

não havia registos de que a mesma era discriminatória e/ou coerciva na doutrinação de 

pessoas. Acrescentou-se ainda que a Cruz obtivera um significado secular e importância 

histórica ao longo do tempo, tornando-se uma parte da comunidade.  

Discutidas e resolvidas as questões operatórias, o Supremo Tribunal estava apto a 

proferir uma decisão. Assim o fez, afirmando que para alguns o memorial é um local de 

descanso simbólico para os antepassados que morreram na guerra. Para outros, diz a 

Suprema Corte, é um local para a comunidade honrar os veteranos e os seus sacrifícios. 

E mais ainda, na visão de outros, afirma o órgão que o memorial consiste num marco 

histórico, de representação do país em tempo de guerra.  

Por fim, toca num ponto importante quanto à petição da AHA para destruir ou 

remover a Cruz: profere um juízo de censura sobre a destruição ou desfiguração da Cruz, 

que permaneceu por quase um século imperturbável, em que tais atos não seriam neutros 

e não favoreciam os ideais de respeito e tolerância que estão previstos na 1ª Emenda à 

Constituição.  

Por todo o exposto, entende o Supremo Tribunal norte-americano que a Cruz não 

ofende a Constituição, decidindo revogar o acórdão do Tribunal de Apelações dos Estados 

Unidos para o Quarto Círculo, permitindo a permanência do monumento no exato local 

em que está situado. 



2. A evolução da liberdade religiosa nos Estados Unidos 

 

Em termos sistemáticos, indubitavelmente os Estados Unidos da América foram 

os pioneiros na revolução liberal, detentores da mais antiga Constituição escrita de um 

Estado soberano. Inicialmente, possuíam uma previsão de direitos fundamentais muito 

escassa, mas com a aprovação dos Dez Aditamentos à Declaração de Direitos de 1791, 

estes estariam assegurados. Efetivamente, a primeira adição à Bill of Rights versa sobre a 

liberdade de religião e de culto, liberdade de opinião e impressa, a liberdade de reunião e 

o direito de petição, corolários basilares do estudo presente17. 

Neste sentido, faz-se relevante mencionar que o ordenamento jurídico norte-

americano facilmente pode ser descrito como a “matriz da separação absoluta Igreja-

Estado”18. Assim, vemos que os Estados Unidos da América têm o livre exercício da 

religião como um engenho próprio, elevando e afirmando a democracia que caracteriza o 

país19.  

Desta forma, os EUA figuram-se como um país do ocidente um nível de adesão 

aos ritos e práticas religiosas entre os mais altos do mundo, sendo o país mais religioso 

entre as democracias que conhecemos20. Na sua grande maioria a população norte-

americana professa a religião cristã, subdividindo-se essa entre os católicos romanos e os 

protestantes evangélicos 21.  

No que concerne à liberdade religiosa mencionada, é importante considerar alguns 

elementos-chave do seu contexto histórico para que possamos melhor compreender o 

desenvolvimento da relação entre o Estado e as confissões religiosas e do seu livre 

exercício. 

                                                             
17 Cfr. GOUVEIA, Jorge Bacelar. Manual de direito constitucional. Coimbra: volume I, 4.ª edição, 

Almedina Editora, 2011, pp. 284 e ss. 
18 Cfr. ADRAGÃO, Paulo Pulido. Levar a sério a liberdade religiosa: uma refundação crítica dos estudos 

sobre direito das relações igreja-estado. Coimbra: Edições Almedina, janeiro de 2012, p. 48. 
19 Cfr. Ibidem, ob. cit., p. 45. 
20 Estima-se que até 2014 cerca de 70,6% da população norte-americana consideram-se cristãos, sendo na 

sua grande maioria os de denominação protestante (46,5%), seguindo-se pelos católicos (20,8%). Cfr. 
America's Changing Religious Landscape. Pew Research Center: Religion & Public Life. 12 de maio de 

2015. Disponível em: https://www.pewforum.org/2015/05/12/americas-changing-religious-landscape/ 

Acesso em: 22/06/2021.  
21 A alta taxa de filiação e atividade religiosa dos americanos, quando comparada às pessoas de outros 

países industrializados, entre 1996 e 2005, ajuda a perceber o porquê do fenómeno religioso ainda ser tão 

importante no país. A porcentagem de americanos que compareceram em cerimónia religiosa foi de 38% a 

43%. Isso é bem acima do que em outros países, como Alemanha, que possui porcentagem de 15%. 83% 

acreditam na existência de Deus e 78% consideram que rezar é uma parte importante do seu dia a dia. Cfr. 

Cfr. MONSMA, Stephen. SOPER, J. Christopher. The challenge of pluralism: church and state in five 

democracies. Lanham: Rowman & Littlefield, 2.ª ed., 2009, pp. 16-17.  

https://www.pewforum.org/2015/05/12/americas-changing-religious-landscape/


Assim sendo, entre os séculos XVII e XVIII deu-se o estabelecimento da Igreja 

no país com a chegada de Igrejas já previamente instaladas na Europa, como o exemplo 

dos puritanos na Nova Inglaterra ou dos holandeses reformados na Nova Amsterdão22.  

Já nessa altura os casos de intolerância religiosa eram recorrentes, pelo que não 

demorou ouvir falar sobre liberdade religiosa, onde havia aqui uma suposição de que a 

unidade religiosa era essencial para a unidade política. Desta forma, as igrejas favorecidas 

recebiam apoios fiscais de diferentes tipos, os dissidentes religiosos eram sujeitos a 

penalidades severas e as autoridades civis exerciam controle sobre certos assuntos 

eclesiásticos23.  

Em 1632, Cecil Calvert, também conhecido por Lord Baltimore, recebeu do Rei 

Charles I o território que atualmente é conhecido por Maryland – o território nomeado 

com o nome da Mãe de Jesus. Lord Baltimore foi responsável na colónia de Nova 

Inglaterra por impor um território seguro para os recusants24, estabelecendo com o 

consentimento dos homens livres uma legislação que vigorava na colónia sobre religião25.  

Essa lei impunha pena de morte e o confisco de todos os bens a qualquer pessoa 

considerada culpada de blasfémia. Além disso, impunha penalidades progressivamente 

mais severas a qualquer pessoa que utilizasse palavras ou discursos de censura a respeito 

da Virgem Maria. Punia ainda quem recorresse a discurso de ódio acerca dos dissidentes 

religiosos, que possuía um vasto grupo de pessoas: hereges, cismáticos, idólatras, 

puritanos, presbiterianos, papistas, jesuítas, etc.26.  

Desta maneira, em 1649 vemos o surgimento do The Maryland Toleration Act27, 

igualmente denominada de The Maryland Act Concerning Religion, sendo a primeira lei 

                                                             
22 Cfr. Ibidem, ob. cit., p. 18. 
23 Cfr. MONSMA, Stephen. SOPER, J. Christopher. The challenge of pluralism... ob. cit., p. 18. 
24 Dissidentes religiosos, ou seja, os religiosos ingleses pertencentes à Igreja Católica Romana, de 1570 a 

1791, que se recusavam a comparecer aos serviços da Igreja da Inglaterra. Cfr. https://www.merriam-

webster.com/dictionary/recusant. Acesso em: 22/06/2021. 
25 Cfr. NOONAN, John T. GAFFNEY, Edward McClynn. Religious freedom: history, cases, and other 

materials on the interaction of religion and government. Nova Iorque: 3.ª ed, Foundation Press, 2011, pp. 

446-448. 
26 Cfr. Ibidem, p. 447. 
27 As primeiras palavras proferidas no sentido de regular/proteger o livre exercício da religião foram: “His 

Lord required his said governor and commissioners that in their voyage to Maryland that they be very 

careful to preserve unity and peace amongst all the passengers on shipboard and that they suffer no scandal 

nor any offense to be given to any of the Protestants whereby any just complaint may hereafter be made by 

them in Virginia or in England and that for that end they cause all acts of the Roman catholic religion to be 

done privately as may be and they instruct all the Roman Catholiques to be silent upon all occasions of 

discourse concerning matters of religion and that the said Governor and Commissioners treat the Protestants 

with as much mildness and favor as justice will permit. And this to be observed at land as well as sea”. Cfr. 

Free Exercise in the Free State: Maryland's Role in Religious Liberty and the First Amendment, 31 J. 

Church & St. 419 (1989). Disponível em: 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/recusant
https://www.merriam-webster.com/dictionary/recusant


no mundo anglófono a anunciar a proteção legal ao "free exercise of religion" por pessoas 

que não eram membros da "Igreja da Inglaterra, por lei instituída"28. Efetivamente, tratou-

se da primeira declaração de liberdade religiosa implementada nos EUA, que afirmava 

que nenhum cristão seria atormentado dada a sua crença religiosa29.  

Durante a segunda metade do século XVIII, ao mesmo tempo em que ocorriam 

movimentos de independência dos EUA, houve um movimento muito importante para o 

histórico da relação entre o Estado e as confissões religiosas no país, denominado de 

“Desestabelecimento das Igrejas”. Amplamente relacionada com o “Great Awakening”, 

um avivamento religioso que se espalhou pelas colónias em 1740, apresentava pregadores 

itinerantes, exibições em massa de fervor religioso e compromissos religiosos renovados 

pelas massas. Também teve uma forte ênfase anti-Igreja estabelecida, uma vez que estava 

reagindo contra o formalismo ortodoxo das igrejas existentes, geralmente estabelecidas30.  

Em um segundo plano, a influência que tiveram os grandes liberais iluministas, 

tais como Thomas Jefferson e James Madison, foi a de que, apesar de cristãos, 

amplamente rejeitaram ou viram como irrelevante para o governo as doutrinas 

tradicionais do Cristianismo histórico. Esses eventos que desestabilizaram a Igreja 

Anglicana, em Virgínia, foram essenciais para o desenvolvimento do conceito Igreja-

Estado31.  

A perda de interesse pelo fenómeno religioso associado ao governo fez com que 

houvesse a primeira inserção da religião no texto constitucional norte-americano. Em 

1787, Charles Pinckney apresentou uma proposta de lei que proibia juramentos de testes, 

como aqueles que excluíam não-membros da igreja anglicana de servir em cargos 

públicos32. Pinckney viu sua oportunidade de mudar esta linguagem como um acréscimo 

ao artigo sobre o juramento ao cargo para apoiar a Constituição. Efetivamente, foi 

aprovado por maioria a adoção dessa proposta. Assim, o artigo 5.º da Constituição dos 

Estados Unidos estabelecia: “The Senators and Representatives before mentioned (...) 

shall be bound by Oath or Affirmation, to support this Constitution; but no religious Test 

                                                             
https://scholarworks.law.ubalt.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1803&context=all_fac. Acesso em: 
22/06/2021. 
28 Cfr. NOONAN, John T. GAFFNEY, Edward McClynn. Religious freedom: history, cases, and other 

materials on the interaction of religion and government. Nova Iorque: 3.ª ed, Foundation Press, 2011, pp. 

446-448. 
29 Cfr. ADRAGÃO, Paulo Pulido. A liberdade religiosa e o estado. Coimbra: Edições Almedina, setembro 

de 2002, p. 145. 
30 Cfr. MONSMA, Stephen. SOPER, J. Christopher. The challenge of pluralism... ob. cit., p. 18. 
31 Cfr. Ibidem, pp. 18-19.  
32 “No religious test or qualification shall ever be annexed to any oath of office under the authority of the 

U.S. Max Farrand”, ed., 2 Records of the Federal Convention of 1787 [Records of Convention] 342 (1911). 

https://scholarworks.law.ubalt.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1803&context=all_fac


shall ever be required as a Qualification to any Office or public Trust under the United 

States”33.  

Em 1785, foi promulgado um projeto de lei para o estabelecimento de liberdade 

religiosa idealizado por Thomas Jefferson: “no man shall be compelled to frequent or 

support any religious worship, place or ministry whatsoever... but all men shall be free to 

profess and by argument to maintain, their opinions in matters of religion, and that the 

same shall in no wise diminish, enlarge, or affect their civil capacities”34.  

Posteriormente, em 1787, Jefferson alertou Madison de que havia uma lacuna 

omissiva na Bill of Rights acerca de uma previsão clara sobre a liberdade religiosa, 

liberdade de imprensa, entre outros direitos. Jefferson afirmou que “uma declaração de 

direitos é aquilo a que o povo tem direito contra todos os governos da terra, geral ou 

particular, e o que nenhum governo justo deveria recusar ou basear-se em inferências”35. 

Com efeito, em 1788, alguns estados propuseram vários textos constitucionais que 

previssem uma cláusula atinente à liberdade religiosa na Constituição. New Hampshire 

lançou a sua proposta de que o Congresso não deverá legislar no sentido de que as suas 

leis afetem a religião ou que violem os direitos de liberdade de consciência. O estado de 

Virginia também propôs um texto legal constitucional no mesmo ano, acrescentando uma 

componente subjetiva à sua proposta de que todos os homens têm um direito igual, natural 

e inalienável ao livre exercício da religião de acordo com a sua consciência. Além disso, 

estabeleceu que nenhuma seita ou sociedade religiosa deve ser favorecida ou endossada 

por lei, privilegiando-se sobre outras36.  

Todas as propostas, discussões e debates acerca da Bill of Rights levou à criação 

da 1ª Emenda à Constituição, aprovada em 1789 e ratificada em 179137. Aqui começou-

se a falar de um livre exercício da religião com a novidade do pluralismo religioso, 

considerando todos os sujeitos religiosos como legítimos38.  

Subsequentemente, entre 1800 e 1950, surgiu outro movimento importante para o 

fenómeno religioso, conhecimento como “Second Great Awakening”. Este segundo 

                                                             
33 Cfr. NOONAN, John T. GAFFNEY, Edward McClynn. Religious freedom..., ob. cit., p. 508. 
34 Cfr. https://www.monticello.org/site/research-and-collections/virginia-statute-religious-freedom. 

Acesso em: 22/06/2021. 
35 “Let me add that a bill of rights is what the people are entitled to against every government on earth, 

general or particular, and what no just government should refuse or rest on inference”. Cfr. NOONAN, 

John T. GAFFNEY, Edward McClynn. Religious freedom..., ob. cit., p. 511. 
36 Cfr. NOONAN, John T. GAFFNEY, Edward McClynn. Religious freedom..., ob. cit., pp. 511-512.  
37 A 1ª Emenda à Constituição norte-americana dispõe que: “Congress shall make no law respecting an 

establishment of religion, or prohibiting the free exercise”. 
38 Cfr. NOONAN, John T. GAFFNEY, Edward McClynn. Religious freedom..., ob. cit., pp. 515-520. 

https://www.monticello.org/site/research-and-collections/virginia-statute-religious-freedom


movimento surge com o intuito de promover o restabelecimento do cristianismo 

protestante – o Cristianismo parece perder presença na sociedade uma vez que chegou a 

haver, à data, apenas 10% da população a professar alguma religião. É caracterizado pelas 

perseguições às Testemunhas de Jeová e pelo desaparecimento dos últimos vestígios de 

discriminação dos católicos na vida política39.  

O número de membros da Igreja aumentou à medida que o avivamento novamente 

varreu o país, especialmente na fronteira em que crescia freneticamente. Outra causa para 

o restabelecimento da religião foi que o movimento de “desestabelecimento” do século 

XVIII estava claramente comprometido com a desestabilização formal e legal de igrejas, 

mas nunca abordou diretamente a questão de permitir ou não uma série de apoios públicos 

à religião de forma mais geral40.  

Finda a II Guerra Mundial, voltou-se a falar num “desestabelecimento da Igreja” 

num segundo movimento voltado para a jurisprudência da Suprema Corte – tendo esta o 

poder de emitir decisões de carácter vinculativo41.  

Deste modo, foi estabelecido que haveria ajuda para a religião como princípio 

basilar de interpretação da 1ª Emenda, tendo a metáfora de Thomas Jefferson sobre a 

“wall of separation” entre Igreja e Estado ganhado mais força42.  

A Suprema Corte baniu elementos religiosos de escolas públicas, declarou toda 

ajuda às escolas de cunho religioso inconstitucional e encontrou outras formas de 

cooperação entre Igreja-Estado inconstitucionais43.  

Aqui levantaram-se várias questões, como a proposta por Monsma e Soper, no 

sentido de que a religião no âmbito do seu livre exercício teria assumido um papel de 

menos destaque nas manifestações sociais. A isso, tentam explicar os autores, devem-se 

as características dominantes do protestantismo americano do século XIX e o “carácter 

não ostensivamente anticlerical do liberalismo americano”, contrapondo-se com o 

europeu44.  

                                                             
39 Cfr. MONSMA, Stephen. SOPER, J. Christopher. The challenge of pluralism... ob. cit., pp. 19-20. 
40 Cfr. Ibidem, ob. cit., p. 20. 
41 Cfr. Ibidem, ob. cit., p. 22.  
42 Jefferson quis dizer que "[a] Primeira Emenda ergueu um muro entre a igreja e o estado", daí a metáfora 

utilizada de “wall of separation”. Cfr. Ibidem, pp. 22-23. 
43 Cfr. MONSMA, Stephen. SOPER, J. Christopher. The challenge of pluralism..., ob. cit., p. 18. 
44 Cfr. MONSMA, Stephen. SOPER, J. Christopher. The challenge of pluralism..., ob. cit., pp. 21-25 apud 

ADRAGÃO, Paulo Pulido. A liberdade religiosa..., ob. cit., p. 146. 



O surgimento de um princípio de neutralidade ou igualdade de tratamento faz com 

que o princípio de separação absoluta seja preterido45. Nesta nova era, a linha de 

pensamento de separação estrita, sem auxiliar a religião, está em conflito com a nova 

linha de pensamento de tratamento igualitário e acesso igual.  

3. O livre exercício da religião e a sua interpretação concetual 

 

Com a previsão legal sobre a “free exercise of religion”, surgiram questões de 

interpretação, voltadas, naturalmente, para discussão pública sobre a real orientação do 

texto constitucional.  

John Rawls afirma que uma grande vitalidade do povo americano é a ampla 

aceitação da religião, podendo isso estar relacionado com o facto de que as várias religiões 

foram protegidas pela 1ª Emenda, sendo isso devido à adoção de teses contratualistas e 

concepções independentes de justiça política46. Mesmo assim, defendia a teoria de que o 

Estado deveria ser neutro face à religião, pois só assim se poderia garantir a tão defendida 

liberdade de consciência47.  

Em contraponto, Alfred Stepan argumenta que é impossível haver um Estado 

religiosamente neutro, pois isso só seria possível após longas controvérsias públicas, em 

que a religião assumiria o palco da discussão e da agenda política e argumentativa 

pública48.  

Outros autores, como Bellah, também vão de encontro à segunda opinião 

manifestada, defendendo o autor que historicamente o Estado neutro nunca existiu, uma 

vez que a democracia norte-americana nasceu junto com a religião que a mantinha49.  

Noonan, em 1987, vem dizer que uma separação estrita entre o Estado e a Igreja 

seria ignorar o óbvio: a grande importância e relevância que a religião teve no contexto 

social norte-americano e que, de certa forma, ainda hoje mantém. Introduz um conceito 

                                                             
45 “The Supreme Court is on the verge of replacing the principle of strict separation with a very different 
constitutional principle that demands equal treatment for religion”. Cfr. MONSMA, Stephen V. Pluralism 

and freedom: faith-based organizations in a democractic society. Lanham: Rowman & Littlefield 

Publishers, 2011, p. 64. 
46Cfr.  RAWLS, John. The idea of public reason revisited. Chicago: The University of Chigado Law 

Review, Volume 64, julho de 1997, p. 476. 
47 Cfr. RAWLS, John. Political liberalism. New York: Columbia University Press, 1993, p. 151. 
48 Cfr. ADRAGÃO, Paulo Pulido. A liberdade religiosa..., ob. cit., p.148. 
49 Cfr. BELLAH, Robert. “Afterword: religion and the legitimation of the american republic”. In: The 

Broken Covenant: American Civil Religion in Time of Trial, 2.ª ed., Chicago, Chicado University of 

Chicago Press, 1992, p. 175 apud ADRAGÃO, Paulo Pulido. A liberdade religiosa..., ob. cit., p.148. 



de “in between”, em que o Homem está situado entre o Estado e a Religião, tendo essa 

última sido escolhida pela sua consciência subjetiva e individual50.  

É claro que o debate público sobre a orientação do texto constitucional que prevê 

a liberdade religiosa, embasado essencialmente no argumentativo sobre a aplicação da 

separação Estado-Igreja, tendo sido o seu contributo muito importante para o fenómeno 

religioso. Contudo, a verdadeira interpretação da 1ª Emenda à Constituição cabe ao 

Supremo Tribunal Federal dos Estados Unidos. 

Assim sendo, a Suprema Corte assumiu a interpretação da orientação da 1ª 

Emenda em 1947, no caso Everson vs. Board of Education51. Os factos ocorreram quando 

uma norma do Estado de New Jersey permitiu que fossem reembolsados os pais que 

mandassem seus filhos para escolas de inspiração católica por via de transporte público. 

O Supremo entendeu que os serviços públicos eram alheios a qualquer fundamento 

religioso52. Dessa forma, tendo em vista que o transporte escolar é um dever do Estado, 

o seu fornecimento para as escolas não representava violação da 1ª Emenda. Este caso foi 

o primeiro em que efetivamente a Cláusula de Não Estabelecimento foi incorporada53.  

Por conseguinte, deste caso surgiu a orientação de que o fenómeno religioso 

deveria ser completamente indiferente para o Estado, sendo isso alcançado através de 

duas cláusulas distintas: (1) cláusula de não estabelecimento, que impede o governo de 

estabelecer uma religião oficial ou apoiar o pluralismo religioso; e (2) cláusula de livre 

exercício, que impede o governo de interferir no direito de uma pessoa de escolher as suas 

crenças religiosas54.  

Efetivamente, interessa-nos a interpretação da primeira, o que acabou por ser 

refletida na jurisprudência da Suprema Corte. Portanto, fala-se em neutralidade do 

Estado, nos termos do qual se impõe ao Estado um não envolvimento em assuntos 

religiosos, e em nenhuma circunstância a religião deve ser financeiramente suportada 

pelos fundos públicos, ainda que indiretamente.  

Face ao exposto, cabe-nos uma análise do seu papel determinante no contexto da 

liberdade religiosa, ao aferir as principais orientações sobre o exercício desse direito.  

                                                             
50 Cfr. Ibidem, ob. cit., pp. 148-149. 
51 Cfr. https://supreme.findlaw.com/supreme_court/landmark/everson1.html. Acesso em: 14/10/2021. 
52 Cfr. NOONAN, John T. GAFFNEY, Edward McClynn. Religious freedom..., ob. cit., p. 1100. 
53 Cfr. ADRAGÃO, Paulo Pulido. A liberdade religiosa..., ob. cit., p. 154. 
54 Cfr. Ibidem, p. 154. 

https://supreme.findlaw.com/supreme_court/landmark/everson1.html


4. As principais decisões sobre Cláusula de Não Estabelecimento da 1ª 

Emenda 

 

Importante será retermos que o papel do Supremo Tribunal Federal dos Estados 

Unidos é de crucial importância em matéria constitucional. A Suprema Corte tem 

desempenhado um trabalho decisivo em matéria de direitos fundamentais ao longo dos 

anos. O seu desempenho tem vindo a ser determinante ao amplo alargamento de domínios 

de proteção dos direitos constitucionalmente reconhecidos, e ainda com o papel de 

aceitação de novos direitos fundamentais55.  

Em matéria de liberdade religiosa, o Tribunal pode considerar qualquer ato de 

qualquer ramo de governo, seja ele nacional, estadual ou local, como uma violação da 

Primeira Emenda, determinando a sua nulidade e ineficácia56. 

4.1. Everson vs. Board of Education (1947). 

 

Como já mencionado, o caso Everson vs. Board of Education of the Township of 

Ewing (1947)57 foi pioneiro na determinação de uma interpretação sobre a orientação da 

1ª Emenda.  

Perante os factos já referidos58, debate-se aqui se houve um suporte financeiro por 

parte do Estado à religião, no ato de reembolsar os pais que tivessem seus filhos em 

instituições de ensino de teor religioso que tivessem utilizados transportes públicos. 

Efetivamente, “establishment of religion” significa que nem os Estados, nem o 

Governo Federal, pode estabelecer uma igreja ou aprovar leis que ajudem uma religião 

em específico, que ajudem todas as religiões ou que estabeleçam uma religião em relação 

a outra.  

Nenhum dos institutos pode forçar ou influenciar uma pessoa a frequentar ou a 

afastar-se da Igreja contra a sua própria vontade ou forçar alguém a professar ou 

desconfessar alguma crença religiosa. Ninguém pode ser punido por professar ou não 

alguma crença religiosa, tal como a sua frequência ou a falta dela em cerimónias 

religiosas.  

                                                             
55 Cfr. GOUVEIA, Jorge Bacelar. Manual de direito..., ob. cit., pp. 284 e ss. 
56 Cfr. MONSMA, Stephen. SOPER, J. Christopher. The challenge of pluralism..., ob. cit., p. 17. 
57 Cfr. Caso 330 U.S. 1, disponível em: https://supreme.justia.com/cases/federal/us/330/1/. Acesso em: 

14/06/2021. 
58 Ver ponto 3 supra. 



Acrescenta-se ainda que nenhum imposto pode ser cobrado para apoiar 

instituições ou atividades religiosas, tal como não deverá ser aplicado para financiar 

estudo ou prática religiosa.  

Para Thomas Jefferson, a “clause against establishment” da religião pela lei 

intencionalmente prevê um “muro de separação entre a Igreja e o Estado”59. 

Neste caso, o juiz Hugo L. Black determinou que “Nova Jersey não pode excluir 

católicos, luteranos, maometanos, batistas, judeus, metodistas, não crentes, presbiterianos 

ou membros de qualquer outra religião, por causa de sua fé ou falta dela, de receber os 

benefícios da legislação de bem-estar”60.  

Black comparou o transporte escolar a outros serviços do governo, como a polícia, 

os bombeiros, os serviços de esgotos, as rodovias e as calçadas. Concluiu explicando que 

a 1ª Emenda "exige que o Estado seja neutro em suas relações com grupos de crentes e 

não crentes religiosos".  

Ao invés de resolver as questões sobre a relação Igreja-Estado, Everson vs. Board 

of Education iniciou um debate que continua até hoje sobre como definir um 

“estabelecimento” da religião para que o direito dos indivíduos de exercer livremente suas 

crenças religiosas seja protegido. 

Assim, o Supremo Tribunal norte-americano entendeu, numa decisão de 5 votos 

a 4, que os serviços públicos eram arredios a qualquer fundamento religioso. Tendo em 

conta que o transporte escolar é um dever do Estado, o seu fornecimento para as escolas 

de inspiração católica não representava violação da 1ª Emenda. A Suprema Corte decidiu 

ainda que este caso não violou o denominado “muro de separação” entre a Igreja e o 

Estado61 e considerou que a Cláusula de Não Estabelecimento da 1ª Emenda se aplica aos 

governos estaduais e locais, bem como ao governo federal62.  

                                                             
59 Cfr. NOONAN, John T. GAFFNEY, Edward McClynn. Religious freedom..., ob. cit., p. 1102. 
60 Cfr. https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/330/1. Acesso em: 14/06/2021. 
61 “Wall of Separation”, assim era denominada a metáfora do ex-Presidente dos Estados Unidos da América, 

Thomas Jefferson, tendo sido mencionada pela primeira vez por Roger Williams, que se referia ao “muro 

de separação entre o jardim da Igreja e o deserto do mundo”. Thomas Jefferson entendia que as cláusulas 
da First Amendment refletiam a visão de "todo o povo americano que declarou que sua legislatura 'não 

deveria fazer nenhuma lei respeitando o estabelecimento da religião, ou proibindo o seu livre exercício', 

construindo assim um muro entre as igrejas e estado.” Cfr. BAKER JR, John S. “Wall of Separation”, 

Murfreesboro: The first amendment encyclopedia, 2009. Disponível em: https://mtsu.edu/first-

amendment/article/886/wall-of-separation. Acesso em: 14/06/2021.  
62 É necessário realçar que antes do caso Everson vs. Board of Education (1947), a Cláusula de Não 

Estabelecimento, tal como a maior parte da previsão da Bill of Rights, aplicava-se apenas ao Governo 

Federal. Cfr. WARD, Artemus. Everson v. Board of education (1947). Murfreesboro: The first amendment 

encyclopedia, 2009. Disponível em: https://mtsu.edu/first-amendment/article/435/everson-v-board-of-

education. Acesso em: 14/06/2021. 

https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/330/1
https://mtsu.edu/first-amendment/article/886/wall-of-separation
https://mtsu.edu/first-amendment/article/886/wall-of-separation
https://mtsu.edu/first-amendment/article/435/everson-v-board-of-education
https://mtsu.edu/first-amendment/article/435/everson-v-board-of-education


Por fim, este caso foi o primeiro em que efetivamente a Cláusula de Não 

Estabelecimento foi considerada vinculativa para os Estados por meio da 14ª Emenda à 

Constituição dos Estados Unidos da América63. 

4.2. Illinois ex rel. McCollum vs. Board of Education of School District (1948) 

 

No âmbito da jurisprudência da Suprema Corte, a Establishment Clause impõe 

consequências mais concisas, como verificado no caso Illinois ex rel.  McCollum vs. 

Board of Education of School District (1948)64.  

Em 1940, criou-se uma associação religiosa voluntária chamada de "Conselho de 

Educação Religiosa de Illinois", em que eram ministradas aulas voluntárias de ensino 

protestante, católico ou judaica para os alunos das escolas da rede pública de ensino.  

As aulas eram lecionadas durante o horário escolar, nas salas de aulas do edifício 

da escola, e os alunos cujos pais não quisessem submeter os seus filhos à instrução 

religiosa tinham que procurar outras salas da escola para fazer tarefas regulares. Além 

disso, os professores responsáveis pelas aulas não eram pagos pelas escolas, mas estavam 

sujeitos à supervisão de superintendentes escolares. 

A recorrente, Vashti McCollum, peticionou que o Conselho de Educação adotasse 

e assegurasse que fossem cumpridas as regras e os regulamentos que proibissem toda a 

instrução de educação religiosa nas escolas públicas no Distrito Escolar de Champaign e 

em todas as casas e prédios de escolas públicas no referido distrito quando ocupados por 

escolas públicas. 

Chegou à Suprema Corte dos Estados Unidos o debate sobre a utilização do uso 

do sistema público de educação para a realização de aulas com conteúdo religioso – se 

estes meios e fins violavam a 1ª Emenda à Constituição Federal – no contexto de um 

acordo denominado “released time”65.  

Mais uma vez recorrendo à opinião do Juiz Hugo L. Black, o mesmo afirma que 

este caso viola os princípios estabelecidos no caso Everson vs. Board of Education. Black 

afirma que um Estado não pode consistentemente, com base na 1ª e 14ª Emenda, utilizar 

seu sistema escolar público para ajudar quaisquer ou todas as crenças ou seitas religiosas 

                                                             
63 Cfr. ADRAGÃO, Paulo Pulido. A liberdade religiosa..., ob. cit., p. 154. 
64 Cfr. Caso 343 U.S. 306, disponível em: https://supreme.justia.com/cases/federal/us/333/203/. Acesso em: 

14/06/2021. 
65 “Released Time” consiste em programas que permitem que os alunos de escolas públicas, mediante 

requerimento assinado pelo pais, possam, durante o horário escolar normal, receber instrução religiosa. Cfr. 

https://www.mtsu.edu/first-amendment/article/884/released-time. Acesso em 23/06/2021. 



na disseminação de suas doutrinas e ideais. Afirma que a 1ª Emenda se baseava "na 

premissa de que tanto a religião quanto o governo podem trabalhar melhor para atingir 

seus objetivos elevados se cada um for deixado livre do outro dentro de sua respectiva 

esfera"66.  

A Suprema Corte entendeu que houve a violação constitucional, pois o uso de uma 

escola pública para a instrução de aulas de conteúdo religioso violava a 1ª Emenda, ou 

seja, o edifício escolar público é sustentado pelos impostos públicos e estava a ser 

utilizado para difundir doutrinas religiosas67. O Supremo Tribunal entendeu também que 

o Estado concede ajuda aos grupos sectários na medida em que promove aos seus alunos 

ensino religioso por uso do maquinário escolar público68. 

4.3. Zorach vs. Clauson (1952) 

 

Com o caso Zorach vs. Clauson69, a Suprema Corte deparou-se mais uma vez com 

o programa “released time”, desta vez na cidade de Nova York. Todavia, há um 

diferencial: este programa de "tempo liberado" não envolve instrução religiosa em salas 

de aula de escolas públicas nem o gasto de fundos públicos. 

Neste caso em apreço não há necessariamente um conflito acerca do livre 

exercício da religião. Ninguém é forçado a ir para a sala de aula onde o ensino religioso 

está a ser ministrado e nenhum exercício ou instrução religiosa é de facto levada para as 

salas de aula das escolas públicas. O estudante não precisa ou é obrigado a receber 

instrução religiosa, mas antes segue a sua consciência quanto a gestão de seu tempo sobre 

a sua devoção religiosa, caso haja70. 

Efetivamente, o colégio de magistrados do Supremo Tribunal divergiu acerca da 

decisão, numa decisão de 6 votos a 3. Foi entendido que o programa não contrariava a 

Cláusula de Não Estabelecimento, uma vez que a mera libertação dos alunos a assistirem 

                                                             
66 “For the First Amendment rests upon the premise that both religion and government can best work to 

achieve their”. 
67 O Supremo Tribunal Federal norte-americano entendeu que houve uma violação do princípio do não 

estabelecimento de uma religião pelos motivos elencados, uma vez que tratavam-se de edifícios públicos 

sustentados pelos impostos, tal como refere o Acórdão do Tribunal Constitucional português, n.º 423/87, 

Processo n.º 110/83. Cfr. GOUVEIA, Jorge Bacelar. GOMES, M. Saturino da Costa. LOJA, Fernando 

Soares. Direito da religião: textos fundamentais. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A., abril de 

2005, p. 369. 
68 Cfr. NOONAN, John T. GAFFNEY, Edward McClynn. Religious freedom..., ob. cit., p. 1197. 
69 Cfr. Caso 343 U.S. 306, disponível em: https://supreme.justia.com/cases/federal/us/343/306/. Acesso em 

14/06/2021. 
70 Cfr. NOONAN, John T. GAFFNEY, Edward McClynn. Religious freedom..., ob. cit., p. 1207. 



aulas religiosas não constituía o estabelecimento de uma religião, já que os alunos não 

eram obrigados a frequentarem essas aulas, e que igualmente não constituía uma violação 

ao livre exercício da liberdade religiosa.  

Assim sendo, a Suprema Corte também deixou assinalado que as dependências da 

escola não eram utilizadas para o efeito, fazendo alusão ao caso McCollum vs. Board of 

Education of School District (1948). 

Em virtude desta decisão, a liberação condicional de alunos para instrução 

religiosa não se constitui numa prática inconstitucional, exceto se houver de alguma 

forma pressão para que os alunos participem ou ao menos que o dinheiro dos contribuintes 

esteja a ser usado para apoiar tal programa. 

Por fim, a decisão da maioria seguiu o voto do Juiz William O. Douglas, que 

reiterou que não haviam requisitos constitucionais para que um Estado fosse hostil a todas 

as religiões ao afastar por completo a influência religiosa na sociedade, afirmando que a 

manifestação dessa hostilidade iria contra a garantia de liberdade religiosa71. 

4.4. Stone vs. Groham (1980) 

 

No caso Stone vs. Groham72 está em causa uma Lei do Estado de Kentucky, que 

exigia a publicação de uma cópia dos Dez Mandamentos em cada sala de aula das escolas 

públicas.  

As partes processuais neste caso são os pais dos alunos que frequentavam essas 

escolas, encabeçados por Sydell Stone, e o Superintendente das escolas públicas do 

estado. Stone invocava que a publicação das cópias violava Cláusula de Não 

Estabelecimento da 1ª Emenda à Constituição. A defesa, por sua vez, argumentou que o 

estatuto em questão serve a um propósito legislativo secular, observando que o legislador 

exigiu a seguinte nota em letras pequenas na parte inferior de cada exibição dos Dez 

Mandamentos: "A aplicação secular dos Dez Mandamentos é claramente vista em sua 

adoção como o código legal fundamental da Civilização Ocidental e da Lei Comum dos 

Estados Unidos"73. Os tribunais do Estado de Kentucky sustentaram a Lei. 

                                                             
71 “We cannot read into the Bill of Rights such a philosophy of hostility to religion”. 
72 Cfr. Caso 449 U.S. 39, disponível em: https://supreme.justia.com/cases/federal/us/449/39/. Acesso em 

14/06/2021. 
73 "The secular application of the Ten Commandments is clearly seen in its adoption as the fundamental 

legal code of Western Civilization and the Common Law of the United States." 1978 Ky. Acts, ch. 436, § 

1 (effective June 17, 1978), Ky.Rev.Stat. § 158.178 (1980). Cfr. 

https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/449/39. Acesso em: 23/06/2021. 



Neste sentido, em sede de decisão per curia74 do Supremo Tribunal, foi decidido 

numa votação 5 a 4 que a lei do Kentucky violava a primeira parte do teste Lemon vs. 

Kurtzman – “The statute must have a secular legislative purpose” – e que violava a 

Cláusula de Não Estabelecimento75.  

O Supremo Tribunal argumenta no seguinte sentido: “O propósito preeminente de 

afixar os Dez Mandamentos nas paredes das salas de aula é claramente de natureza 

religiosa. Os Dez Mandamentos são inegavelmente um texto sagrado nas fés judaica e 

cristã, e nenhuma recitação legislativa de um suposto propósito secular pode nos cegar 

para esse facto”76.  

Neste sentido, a Suprema Corte entendeu que os Dez Mandamentos não possuíam 

carácter meramente legislativo, mas que o propósito da publicação em sala de aula seria 

de puro cunho religioso. Foi incluída nessa afirmação o facto de que os Dez Mandamentos 

não se limitam a questões seculares, como honrar aos pais ou mesmo assassinato, mas 

primeiramente diz respeito a deveres religiosos. 

4.5. Lynch vs. Donnely (1984) 

 

Em Lynch vs. Donnely (1984)77, o enredo processual passa-se na cidade de 

Pawtucket, em Rhode Island. Anualmente, a autarquia municipal promovia uma exibição 

de Natal no centro comercial da cidade, em que era possível identificar algumas figuras 

e decorações tradicionalmente associadas ao Natal. 

Entre as decorações natalícias incluíam-se uma casa do Pai Natal, renas a puxarem 

um trenó, mastros listrados de doce, uma árvore de Natal, canções de natal, figuras 

                                                             
74 Decisão “per curia” significa “modelo de decisão única”, simbolizando a unicidade de voz da Corte, no 

direito inglês anglo-saxônico. A decisão proferida é realizada pela maioria dos juízes ou por unanimidade. 

O modelo de decisão per curiam apresenta o resultado da deliberação como “opinião do tribunal” em texto 

(voto) único. Cfr. STEINMETZ Wilson. FREITAS, Riva Sobrado de. Modelo seriatim de deliberação 

judicial e controlabilidade da ponderação: uma questão institucional e metodológica para o caso brasileiro. 

in: “Revista da Faculdade de Direito do Sul de Minas”, v. 30, n.º 1, pp. 221-236, jan./jun. 2014. Disponível 

em: https://www.fdsm.edu.br/adm/artigos/c7044a72d8f890dd3591aee8f65f03c5.pdf. Acesso em 

14/06/2021. 
75 “If a statute violates any of these three principles, it must be struck down under the Establishment Clause. 

We conclude that Kentucky’s statute requiring the posting of the Tem Commandments in public school 

rooms has no secular legislative purpose, and is therefore unconstitutional”. Cfr. 

https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/449/39. Acesso em 23/06/2021. 
76 “The pre-eminent purpose for posting the Ten Commandments on schoolroom walls is plainly religious 

in nature. The Ten Commandments are undeniably a sacred text in the Jewish and Christian faiths, and no 

legislative recitation of a supposed secular purpose can blind us to that fact”. Cfr. 

https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/449/39. Acesso em 23/06/2021. 
77 Cfr. Caso 465 U.S. 68, disponível em: https://supreme.justia.com/cases/federal/us/465/668/. Acesso em 

14/06/2021. 

https://www.fdsm.edu.br/adm/artigos/c7044a72d8f890dd3591aee8f65f03c5.pdf
https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/449/39
https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/449/39


recortadas representando personagens como um palhaço, um elefante e um urso de 

peluche, centenas de luzes coloridas, uma grande faixa que diz "saudações da estação". 

Todos os componentes desta exibição eram de propriedade da cidade.  

Contava ainda com uma decoração em que estavam expostos todos os elementos 

da tradição da Igreja, incluindo um presépio onde indicava o nascimento de Jesus Cristo. 

O presépio em causa já havia sido incluído nas decorações de Natal há mais de 40 anos e 

que os valores para a sua montagem e consequente desmontagem ronda os USD 20,00 

anuais, além de que a última manutenção fora há mais de uma década.  

Questionava-se aqui se a inclusão de um presépio na exibição de Natal da cidade 

violava ou não a Cláusula de Não Estabelecimento da 1ª Emenda.  

Os residentes de Pawtucket peticionaram uma ação ao Tribunal Distrital de Rhode 

Island, que decidiu que a inclusão do presépio na decoração natalícia da cidade violava a 

1ª Emenda à Constituição Federal, considerando que, ao incluir o presépio, a cidade 

estaria a endossar a religião e promulgar crenças religiosas. Da decisão recorrida, o 

Tribunal de Apelação do Primeiro Circuito reiterou a sentença anteriormente proferida. 

Neste contexto, notoriamente em mais uma apertada decisão de 5 votos a 4, o 

Supremo Tribunal norte-americano decidiu em sede de certiorari que, apesar do 

significado religioso do presépio que mostrava o nascimento de Jesus Cristo, a cidade não 

havia violado a Cláusula de Não Estabelecimento. O colégio de juízes argumentou que 

“seria irónico se a inclusão do presépio como parte da celebração de um evento 

reconhecido no Ocidente há 20 séculos, e neste país pelo povo, pelo Poder Executivo, 

pelo Congresso e pelos tribunais por 2 séculos, iria ‘contaminar’ a exposição a ponto de 

torná-la uma violação da Cláusula de Estabelecimento”78. 

Além disso, o Supremo Tribunal entendeu que: “O conceito de uma ‘parede’ de 

separação entre a igreja e o estado é uma metáfora útil, mas não é uma descrição precisa 

dos aspectos práticos da relação que de facto existe. A Constituição não exige separação 

completa entre igreja e estado; afirma afirmativamente que exige acomodação, não 

meramente tolerância, de todas as religiões e proíbe hostilidade contra qualquer uma”79. 

                                                             
78 “It would be ironic if the inclusion of the creche in the display, as part of a celebration of an event 

acknowledged in the Western World for 20 centuries, and in this country by the people, the Executive 

Branch, Congress, and the courts for 2 centuries, would so "taint" the exhibition as to render it violative of 

the Establishment Clause”. 
79 “The concept of a "wall" of separation between church and state is a useful metaphor, but is not an 

accurate description of the practical aspects of the relationship that in fact exists. The Constitution does not 

require complete separation of church and state; it affirmatively mandates accommodation, not merely 

tolerance, of all religions, and forbids hostility toward any”. 



Neste sentido, o Presidente da Suprema Corte, o Juiz Warren E. Burger, 

argumentou que o Natal e o Dia de Ação de Graças são feriados nacionais, relembrando 

que o Governo estadunidense há muito tempo reconhece feriados com significado 

religioso80.  

Finalmente, o Supremo Tribunal Federal fundamentou que o presépio, no contexto 

da temporada das festividades de fim de ano, representava apenas as origens históricas 

do feriado e tinha objetivos seculares legítimos. Além disso, foi dito que os símbolos em 

causa não representavam um endosso de uma religião oficial ao Estado, e que era muito 

tarde para impor ao país uma leitura intransigente da Cláusula81. 

4.6. Salazar vs. Buono (2010) 

 

Em 1934, os Veterans of Foreign Wars82 construíram uma cruz latina de madeira 

no topo da Sunrise Rock, localizada na Reserva Nacional Mojave (Preserve), uma reserva 

nacional no estado da Califórnia, como um memorial para aqueles que morreram na I 

Guerra Mundial. A cruz original não existe mais, mas foi reconstruída várias vezes83.  

Atualmente, a cruz possui 2,4 metros de altura, possuindo na sua estrutura tubos 

de metal pintados de branco, tendo sido construída por Henry Sandoz, residente local, em 

1998, sem autorização do Serviço Nacional de Parques (agência do Governo Federal dos 

Estados Unidos, pertencente aos Departamento do Interior)84. 

O início processual deu-se quando, em março de 2001, Frank Buono, um ex-

funcionário do Serviço Nacional de Parques, entrou com uma ação no Tribunal Distrital 

Federal da Califórnia contra o Secretário do Departamento do Interior, buscando impedir 

a exibição permanente da cruz.  

A motivação de Buono ocorreu porque em 1999 foi solicitado um pedido para 

construir um stupa (santuário budista) na Reserva, perto da cruz, e o mesmo foi negado. 

O Serviço Nacional de Parques negou esse pedido com base no Código de 

                                                             
80 “... it is clear that Government has long recognized -- indeed it has subsidized -- holidays with religious 

significance.”. 
81 “It was too late in the day to impose a crabbed reading of the Clause on the country”. 
82 Organização sem fins lucrativos, estabelecida em 1899, composta por veteranos qualificados e membros 

do serviço militar das forças ativas, da guarda e da reserva, cujo objetivo versa sobre a ajuda da reabilitação 

de veteranos deficientes; ajuda de viúvas, órfãos e/ou dependentes dos veteranos necessitados; além de 

promover o “Americanismo” por meio da educação em patriotismo. Cfr. https://www.vfw.org/about-us. 

Acesso em 14/06/2021. 
83 Cfr. https://www.oyez.org/cases/2009/08-472. Acesso em: 14/10/2021. 
84 Cfr. https://mtsu.edu/first-amendment/article/1503/salazar-v-buono. Acesso em: 14/10/2021. 

https://www.vfw.org/about-us
https://www.oyez.org/cases/2009/08-472
https://mtsu.edu/first-amendment/article/1503/salazar-v-buono


Regulamentações Federais85. Buono argumentou que a exibição da cruz em propriedades 

federais violava a Cláusula de Não Estabelecimento da 1ª Emenda.  

O Tribunal Distrital declarou, então, que a presença da cruz em terras federais era 

inconstitucional86. Posteriormente, em setembro de 2003, o Congresso 

Nacional interveio aprovando um projeto de lei sobre a cruz de Sunrise Rock, dirigida ao 

Departamento de Interior, que permitia dar o terreno onde se localizava a cruz à Veterans 

of Foreign Wars, em troca de uma parcela de terra de igual valor87.  

Em junho de 2004, o Tribunal de Apelações do Nono Círculo reafirmou a decisão 

do Tribunal Distrital de que a permanência da cruz na Reserva violava a Cláusula de Não 

Estabelecimento.  

Buono peticionou ainda que a troca de terras fosse considerada inconstitucional, 

também com base na violação da 1ª Emenda. O Tribunal Distrital considerou a troca 

"inválida", tendo sido essa decisão corroborada pelo Tribunal de Apelações do Nono 

Círculo. Assim, em sede de certiorari, o caso chegou à Suprema Corte dos Estados 

Unidos, levando ao caso Salazar vs. Buono88.  

Este Tribunal decidiu, numa decisão de 5 votos a 4, que o ato do Congresso de 

transferir as terras sob o memorial da cruz para o Veterans of Foreign Wars era 

constitucional. Como resultado, o memorial da cruz foi autorizado a permanecer. A 

Suprema Corte observou ainda que “a Constituição não obriga o governo a evitar qualquer 

reconhecimento público do papel da religião na sociedade”89.   

4.7. Opinião geral da Suprema Corte 

 

                                                             
85 O pedido de um particular para a criação de uma stupa na Reserva Nacional do Mojave foi negado com 

base no seguinte preceito legal: “The installation of a monument, memorial, tablet, structure, or other 

commemorative installation in a park area without the authorization of the Director is prohibited.”. 36 CFR 

§ 2.62 (a). Disponível em: https://www.law.cornell.edu/cfr/text/36/2.62. Acesso em: 14/06/2021. 
86 Decisão do caso disponível em: https://www.leagle.com/decision/20021414212fsupp2d120211304. 

Acesso em: 14/06/2021. 
87 O Congresso dos Estados Unidos aprovou uma série de leis para preservar a cruz de Sunrise Rock, 

incluindo a sua autorização de troca com a VFW, disponível em: 
https://www.govinfo.gov/content/pkg/PLAW-108publ87/pdf/PLAW-108publ87.pdf. Acesso em: 

14/06/2021. 
88 Cfr. Caso 559 US 700 (2010), disponível em: https://supreme.justia.com/cases/federal/us/559/700/ e  

https://www.supremecourt.gov/opinions/09pdf/08-472.pdf. Acesso em 14/06/2021. 
89 A opinião do juiz Kennedy, do Supremo Tribunal, vai no sentido de que: “The goal of avoiding 

governmental endorsement does not require eradication of all religious symbols in the public realm.  A 

cross by the side of a public highway marking, for instance, the place where a state trooper perished need 

not be taken as a statement of governmental support for sectarian beliefs.  The Constitution does not oblige 

government to avoid any public acknowledgment of religion’s role in society.”. Cfr. 

https://www.supremecourt.gov/opinions/09pdf/08-472.pdf, pp. 14-15. Acesso em: 14/06/2021. 

http://aclj.org/american-heritage/mojave-desert-cross-war-memorial-stand
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/36/2.62
https://www.leagle.com/decision/20021414212fsupp2d120211304
https://www.govinfo.gov/content/pkg/PLAW-108publ87/pdf/PLAW-108publ87.pdf
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/559/700/
https://www.supremecourt.gov/opinions/09pdf/08-472.pdf
https://www.supremecourt.gov/opinions/09pdf/08-472.pdf


Por todo o exposto, verifica-se que os casos julgados no âmbito do Supremo 

Tribunal Federal norte-americano, em que a grande maioria são decididos por acirradas 

decisões de 5 a 4 votos, possuem a orientação no sentido de estancar a destinação de 

recursos públicos estatais para subsidiar atividades relacionadas aos cultos religiosos e de 

proibição de endosso ao fenómeno religioso.  

Isto se deve ao claro intuito de se preservar o caráter laico dos Estados Unidos e a 

liberdade religiosa de seus cidadãos, o que é garantido pela Establishment Clause. 

No entanto, de acordo com os casos estudados acima, essa proibição tem sido 

implementada mediante distinção e reconhecimento dos símbolos e atividades religiosas, 

o que permite aos juízes fazerem uma racionalização casuística. 

Fala-se em neutralidade do Estado, em que impõe-se ao Estado um não 

envolvimento em assuntos religiosos e em nenhuma circunstância a religião deve ser 

financeiramente suportada pelos fundos públicos, ainda que indiretamente90.  

Com efeito, verifica-se uma visão de liberdade religiosa de carácter negativa, 

individual e privada, de acordo com a Suprema Corte. Por esse motivo, afirma Paulo 

Adragão que os Estados Unidos não são vistos como a “pátria da liberdade religiosa 

efectiva”, mas pode ser caracterizado como um país primacial da separação absoluta 

Igreja-Estado91. 

Assim sendo, pode-se dizer que a história das relações Igreja-Estado nos Estados 

Unidos é, em grande medida, uma explanação das sucessivas e exaustivas interpretações 

dogmáticas da Suprema Corte sobre o texto constitucional da 1ª Emenda.  

  

                                                             
90 Cfr. PRITCHETT, C. Herman. The american constitution. Nova Iorque:  McGraw-Hill; 3rd edition, 1977, 

pp. 400 e ss. 
91 Cfr. ADRAGÃO, Paulo Pulido. A liberdade religiosa..., ob. cit., p. 162. 



CAPÍTULO II – Neutralidade, Liberdade religiosa e Laicidade 

1. A relação entre Estado e religião: enquadramento 

 

O modelo de relação entre o Estado e o fenómeno religioso variam consoante 

tempo e lugar, permitindo que diferentes orientações surjam dentro de um conjunto de 

modelos a serem incorporados pelos Estados92.   

Em Portugal é assente a afirmação de que o modelo vigente no direito português  

é o da separação, com cooperação93, sendo compatível com o previsto na lei 

fundamental94. Este modelo de separação consiste numa “não identificação” do Estado 

com qualquer confissão religiosa, mas isso não implica que não haja o reconhecimento 

de minorias religiosas95. 

O modelo de separação, no entanto, pode ser distinguido em dois níveis 

alternativos96: modelo de separação relativa, em que há uma possibilidade de cooperação 

entre o Estado e as confissões religiosas97; e o modelo de separação absoluta, em que a 

liberdade religiosa praticamente não possui relevância para o Estado98. 

Miguel Assis Raimundo indica quatro princípios estruturantes do modelo de 

relação entre o Estado e a religião99: princípio da separação e aconfessionalidade, 

baseando-se no princípio constitucional de separação do artigo 41.º, n.º 4, da CRP, em 

que se estabelece uma independência do fenómeno religioso do Estado. Este princípio vê 

uma proibição de identificação entre o Estado e qualquer religião, sendo vetada a 

possibilidade de pronunciar-se sobre questões religiosas, além de não poder fazer juízos 

de valor sobre a religião100; princípio da cooperação, em que o Estado coopera com as 

confissões religiosas em matérias reguladas, previsto no disposto do artigo 5.º da Lei da 

Liberdade Religiosa101; princípio da igualdade e da não discriminação, em que aqui há 

                                                             
92 Cfr. RAIMUNDO, Miguel Assis. Direito administrativo da religião. in: OTERO, Paulo. GONÇALVES, 

Pedro. Tratado de direito administrativo especial (coord. Paulo Otero, Pedro Gonçalves). Coimbra: 

Almedina, vol. 6, 2012, p. 268. 
93 Ver infra ponto 3.3. 
94 Cfr. Artigo 41.º, n.º 4, 1.ª parte: “As igrejas e outras comunidades religiosas estão separadas do Estado...”. 
95 Cfr. RAIMUNDO, Miguel Assis. Direito administrativo..., ob. cit., p. 269. 
96 Cfr. Ibidem, ob. cit., p. 269. 
97 Cfr. ADRAGÃO, Paulo Pulido. A liberdade religiosa..., ob. cit., p. 462 apud RAIMUNDO, Miguel Assis. 

Direito administrativo..., ob. cit., p. 269. 
98 Cfr. ADRAGÃO, Paulo Pulido. A liberdade religiosa..., ob. cit., p. 462. 
99 Cfr. RAIMUNDO, Miguel Assis. Direito administrativo..., ob. cit., p. 273. 
100 Cfr. Ibidem, ob. cit. pp. 273-284. 
101 Cfr. Ibidem, ob. cit., pp. 286-289. 



uma proibição da discriminação das comunidades religiosas por parte do Estado102; e 

princípio da tolerância103. 

2. A neutralidade do Estado 

 

Como já referido em momento anterior, a neutralidade do Estado foi alvo de 

bastante discussão entre os filósofos liberais, como John Rawls, que afirmava que o 

Estado deveria ser neutro face à religião, pois só assim se poderia garantir a tão defendida 

liberdade de consciência104.  

Efetivamente, no contexto da decisão American Legion vs. American Humanist 

Association, o Supremo Tribunal Federal Norte-americano, ao responder o pedido dos 

interpelantes, argumentou que qualquer mudança da localização da Cruz ou da sua 

estrutura iria contra aquilo que denominaram neutralidade do Estado. Assim sendo, do 

que se trata a neutralidade do Estado? Qual a relação deste princípio com o Estado? Quais 

as bases e fundamentos deste princípio?  

A neutralidade do Estado tem sido intrinsicamente relacionada com a democracia 

presente nos Estados modernos. A neutralidade pode ser identificada em legislação 

nacional sobre matéria religiosa, na justa medida em que o reconhecimento do direito 

fundamental da liberdade religiosa implica que esta neutralidade seja configurada como 

uma obrigação para o Estado105.  

 Este princípio não possui uma norma de vigência uniforme para todos os países, 

havendo, inclusive, países que não o aplicam. Aos que o fazem, cabe a estes Estados gerir 

a aplicabilidade do princípio em questão. Isto é assim porque o tipo/modo de neutralidade 

de cada Estado implementar-se-á de acordo com os aspectos políticos, históricos e de 

circunstâncias morais, sociais e culturais do próprio Estado106.  

Destarte, afirma-se como inverdade dizer que há um princípio de aplicabilidade 

geral de tal princípio, mas antes uma avaliação casuística das características pertencentes 

aos Estados em relação à sua aplicação no território em questão.  

                                                             
102 Cfr. RAIMUNDO, Miguel Assis. Direito administrativo..., ob. cit., pp. 289-293. 
103 Cfr. Ibidem, ob. cit., pp. 293-296. 
104 Cfr. RAWLS, John. Political…, ob. cit., p. 151. 
105 Cfr. PALOMINO, Rafael. Religion and neutrality: myth, principle, and meaning. In: “BYU Law 

Review”, vol. 2011, Issue 3, article 5, 2011, p. 658. 
106 Cfr. MARTÍNEZ-TORRÓN, Javier. Símbolos religiosos institucionales, neutralidad del Estado y 

protección de las minorías en Europa. Pamplona: Ius Canonicum, vol. 54, n.º 107, 2014, p. 112. 



A neutralidade do Estado pode ser vista como um princípio de função 

hermenêutica que nos permite perceber a interpretação e a aplicação das normas à 

realidade, guiando o trabalho do Direito107.    

A concepção americana de neutralidade geralmente exige que o Estado não 

favoreça a religião, mas, como exceção notável, também permite certas expressões 

governamentais que parecem violar esse princípio. A neutralidade prevista no 

ordenamento dos Estados Unidos da América em relação ao fenómeno religioso implica 

a proteção de todas as expressões religiosas de natureza privada, baseadas na Cláusula de 

Não Estabelecimento da 1ª Emenda e ainda proíbe o tratamento discriminatório, proteção 

essa estendida a escolas e outros lugares do espaço público108. 

Muitos associam a neutralidade como um princípio de laicidade do próprio 

Estado. Efetivamente, o Estado não é uma entidade religiosa, não podendo adotar atitudes 

de carácter religioso, mas pode considerar a religião exclusivamente como um fator social 

específico, suscetível de reconhecimento, garantia e prossecução legal, estando de acordo 

com isso e não negando a sua relevância109.  

Quando isso acontece, o Estado já não está a agir como laico, mas é qualificado 

de acordo com o fator social que faz parte do bem comum. Com isso vemos que a ação 

laica do Estado não se reduz ao reconhecimento formal do fator religioso, mas inclui 

também a missão de tornar reais e efetivas as liberdades e os direitos nela implicados.  

A neutralidade do Estado implica que este deve abster-se de ingerência direta no 

fenómeno religioso, mas não se deve abster de promover a liberdade religiosa com base 

em cooperação e harmonia entre os poderes públicas e a Igreja em sentido geral. Como 

podemos observar numa decisão do Tribunal Constitucional espanhol, “a liberdade 

religiosa comporta uma dupla exigência (...) por um lado, a da neutralidade dos poderes 

públicos, baseada na cooperação dos poderes públicos com as várias Igrejas”110.  

Javier Martínez-Torrón afirma que “a neutralidade implica que as autoridades 

públicas não podem julgar a veracidade dos dogmas das diversas religiões”. Explica o 

                                                             
107 Cfr. SOLÍS, Zoila Combalía. Manual de derecho eclesiástico del estado. Madrid: Colex, 1.ª ed., 1997, 

p. 130 
108 Cfr. CONKLE, Daniel O. Expression et symbolisme religieux dans la tradition constitutionnelle 

américaine: neutralité de l’État, mais pas indifférence. In: CONKLE, Daniel O. ZOLLER, Élisabeth. La 

conception américaine de la laïcité. Paris: Dalloz, 2005, pp. 154-155. 
109 Cfr. PERRY, Michael J. Convictions religieuses et confection des lois: une relation compatible avec la 

conception américaine de la laïcité. In: CONKLE, Daniel O. ZOLLER, Élisabeth. La conception 

américaine..., ob. cit., p. 140. 
110 Cfr. STC 154/2002, de 18 de julio. Disponível em: http://hj.tribunalconstitucional.es/es-

ES/Resolucion/Show/4690. Acesso em 29/06/2021.  

http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/4690
http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/4690


autor que a ação do Estado em relação à religião deve ser baseada em outros julgamentos, 

como os efeitos sociais da atividade religiosa, efeitos previsíveis das doutrinais morais 

religiosas, inclusive nos casos em que esses efeitos conflitem com a lei ou com valores 

que o ordenamento jurídico considere essenciais111.  

Duas consequências importantes derivam do exposto: em primeiro lugar, a ação 

do Estado em relação à religião deve ser, em sua maior parte, uma ação legal – uma ação 

definida por lei, com margem estreita para o arbítrio das autoridades públicas que poderia 

levar na prática a julgamentos de valor sobre doutrinas ou costumes religiosos. Em 

segundo lugar, neutralidade implica reconhecimento de uma autonomia recíproca do 

Estado e religião e, portanto, a interferência do Estado na autonomia religiosa deve ser 

reduzida ao mínimo e sua necessidade deve ser claramente justificada112.  

Deste modo, a neutralidade de um Estado não é concebida como um fim em si 

mesma, mas como um meio garantístico e facilitador do exercício da liberdade e crenças 

religiosas para todas as pessoas e grupos em termos igualitários113.  

No mesmo sentido, a neutralidade do Estado poderá estar associada ao pluralismo 

dos Estados, de modo que essencialmente seja assegurada uma proteção à liberdade 

religiosa, aos grupos religiosos minoritários e ao princípio da tolerância. Por isso, pode-

se afirmar que a neutralidade do Estado não está associada ao ateísmo114, mas antes ao 

modo de ser do Estado enquanto “promotor da convivência” social115.  

 

2.1. As diferentes visões acerca do pensamento neutral do Estado 

 

                                                             
111 Cfr. MARTÍNEZ-TORRÓN, Javier. Religion and law in Spain. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law 

International, 2.ª ed., 2018, p. 47; Cfr. MARTÍNEZ-TORRÓN, Javier. Símbolos religiosos 

institucionales…, ob. cit., p. 116;  
112 Cfr. MARTÍNEZ-TORRÓN, Javier. Religion and law..., ob. cit., p. 47. 
113 Cfr. MARTÍNEZ-TORRÓN, Javier. Símbolos religiosos institucionales…, ob. cit., p. 117. 
114 Cfr. FOLQUE, André. As religiões nas escolas públicas. in: ADRAGÃO, Paulo Pulido. LEÃO, Anabela 

Costa. RAMALHO, Tiago Azevedo (coord.). “Atas do II Colóquio Luso-Italiano sobre Liberdade Religiosa 

- A intolerância religiosa no mundo: estado da questão”. Porto: Coleções FDUP, 2017, p. 33 
115 Cfr. LEÃO, Anabela Costa. Algumas reflexões conclusivas a propósito do II colóquio luso-italiano sobre 

liberdade religiosa. In: ADRAGÃO, Paulo Pulido. LEÃO, Anabela Costa. RAMALHO, Tiago Azevedo 

(coord.). “Atas do II Colóquio Luso-Italiano sobre Liberdade Religiosa...”, ob. cit., p. 132.  

Também será relevante citar o caso Metropolitan Church of Bessarabia and others vs. Moldavia, n.º 

45701/99, 13/12/2001. No mencionadado caso, o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem profere o 

entendimento de que cabe necessariamente ao Estado alcançar e concretizar a convivência pacífica entre 

todos os grupos religiosos de acordo com o princípio da tolerância recíproca.  



A matéria merece ser tratada e analisada através de duas perspectivas, que 

facilmente nos poderão dizimar algumas dúvidas e implementar novas visões acerca da 

condução dos Estados em matéria de neutralidade. 

Do ponto de vista norte-americano, e não querendo antecipar uma análise sobre 

os símbolos religiosos e o Estado que será tratada em capítulo próprio, a impossibilidade 

da manifestação de símbolos religiosos está consagrada na Constituição do país. A sua 

utilização poderia ser considerada uma violação da Cláusula de Não Estabelecimento, 

uma vez que poderia induzir que o seu uso por parte do Estado fosse considerado um 

apoio ao fenómeno religioso116.  

A visão norte-americana incide na restrição e proibição da exibição de símbolos 

religiosos em espaços e instituições públicas desde que, com base em devida 

fundamentação, seja considerado que esses símbolos induzam algum dogma de 

doutrinação do Estado para com as pessoas. Isso certamente permite-nos associar a um 

facto que não nos é desconhecido: os Estados Unidos da América possuem como 

característica da relação Igreja-Estado a separação absoluta117. 

Outra visão de neutralidade a ter em conta é a que encontramos nos ordenamentos 

jurídicos europeus. Cabe a cada país europeu fazer o seu juízo de valor sobre a separação 

entre a Igreja e Estado, ou seja, a discussão acerca da separação entre o fenómeno 

religioso e o Estado está resguardada a nível nacional, de acordo com os princípios 

constitucionais previstos, não havendo ingerência de qualquer instituição ou órgão 

europeu.  

                                                             
116 Mais uma vez, o autor Javier Martínez-Torrón elucida-nos sobre a questão com base num plano 

macroscópico. Cfr. MARTÍNEZ-TORRÓN, Javier. Símbolos religiosos institucionales…, ob. cit., p. 112. 
117 Cfr. ADRAGÃO, Paulo Pulido. A liberdade religiosa..., ob. cit., p. 162. 



Encontramos alguns exemplos de relações diversificadas na Europa: França118 e 

Turquia119 adotaram um regime de separação entre a religião e o Estado, ao passo que 

Espanha120 e Portugal121 adotam posições de cooperação entre ambos institutos.  

De acordo com Vital Moreira, na Europa, ao contrário dos EUA, a liberdade 

religiosa é promissora a uma coexistência entre regimes de separação Estado-Igreja e 

regimes de religião oficial, uma vez que vários países do continente possuem “igrejas 

estabelecidas”122. 

A própria CEDH encarrega-se de proteger os valores mencionados, nos termos do 

artigo 9.º, onde prevê-se a liberdade de religião como um direito de todos e de forma livre, 

respeitando restrições previstas em lei123. O artigo 14.º mostra-nos a previsão legal de não 

                                                             
118 Cfr. Cfr. ADRAGÃO, Paulo Pulido. A liberdade religiosa..., ob. cit., p. 163 e ss. 
119 O estado turco rege-se de acordo com uma “neutralidade ativa”, não possuindo uma separação rígida 

entre Igreja e o Estado. O laicismo da Turquia está previsto na sua Constituição, no artículo 2.º: “A 

República Turca é um Estado nacionalista, democrático, laico e social, regido pelo Estado de Direito, com 

base nos direitos humanos e nos princípios fundamentais enunciados no preâmbulo”. Cfr. 

https://global.tbmm.gov.tr/docs/constitution_en.pdf. Acesso em: 29/06/2021. 
120 De acordo com o Tribunal Constitucional espanhol, há dois princípios basilares no sistema político 

espanhol que regula a atuação do Estado face aos fenómenos religiosos: a liberdade religiosa, tendo tida 

em conta como um direito subjetivo de carácter fundamental; e a igualdade, onde vemos um princípio de 
não discriminação em função das suas ideologias ou crenças, implícito no artigo 14.º da Constituição. O 

artigo 14.º da Constituição de Espanha dispõe que: “Os espanhóis são iguais perante a lei, sem que prevaleça 

qualquer discriminação por motivo de nascimento, raça, sexo, religião, opinião ou qualquer outra condição 

ou circunstância pessoal ou social.”. O artigo 16.º estabelece o direito à liberdade religiosa e os princípios 

da mesma. O artigo 16.º, n.º 1, dispõe: “É garantida a liberdade ideológica, religiosa e de culto dos 

indivíduos e das comunidades sem mais limitação, nas suas manifestações, que a necessária para a 

manutenção da ordem pública protegida por lei.” Cfr. 

https://www.tribunalconstitucional.es/es/tribunal/normativa/Normativa/CEportugu%C3%A9s.pdf. Acesso 

em 29/06/2021. Cfr. STC 24/1982, de 13 de mayo, FJ 1, disponível em: 

https://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/66. Acesso em 29/06/2021. Para melhor 

apreciação sobre a tutela jurídico-religiosa no estado espanhol: Cfr. ORTIZ, Javier Ferrer. Derecho 
eclesiástico del estado español. Navarra: EUNSA, 6.ª ed., 2007, pp. 90-91. 
121 No ordenamento jurídico português, a Constituição refere expressamente a sobre a “liberdade de 

consciência, de religião e de culto” no seu artigo 41.º. A par da previsão constitucional, encontramos a Lei 

da Liberdade Religiosa (Lei n.º 16/2001) que prevê logo no seu artigo primeiro a liberdade de consciência, 

de religião e de culto: “A liberdade de consciência, de religião e de culto é inviolável e garantida a todos 

em conformidade com a Constituição, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, o direito 

internacional aplicável e a presente lei.”. Ainda no contexto do Capítulo I, encontramos no corpo legislativo 

alguns princípios, como da igualdade, da separação, da não confessionalidade do Estado, da cooperação e 

da tolerância. Cfr. https://dre.pt/legislacao-consolidada/-/lc/34483475/view?p_p_state=maximized. Acesso 

em: 29/06/2021. O ordenamento jurídico português ainda dispõe de uma Concordata entre a República 

Portuguesa e a Santa Sé, de 2004, formalizada no Vaticano. Com princípios e valores de autonomia e 
independência, ambos celebram, assim, uma relação de cooperação, que pode ser evidenciada logo no seu 

artigo 1.º: “A Santa Sé e a República Portuguesa declaram o empenho do Estado e da Igreja Católica na 

cooperação para a promoção da dignidade da pessoa humana, da justiça e da paz”. Cfr. 

https://gddc.ministeriopublico.pt/sites/default/files/documentos/instrumentos/concordata_santa_se.pdf. 

Acesso em: 29/06/2021. 
122 Cfr. MOREIRA, Vital. Respublica Europeia: Estudos de direito constitucional da União Europeia. 

Coimbra: Coimbra Editora, 1.ª ed., 2014, p. 272. 
123 O artigo 9.º, n.º 1, da CEDH dispõe que: “Qualquer pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de 

consciência e de religião; este direito implica a liberdade de mudar de religião ou de crença, assim como a 

liberdade de manifestar a sua religião ou a sua crença, individual ou colectivamente, em público e em 

https://www.tribunalconstitucional.es/es/tribunal/normativa/Normativa/CEportugu%C3%A9s.pdf
https://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/66
https://dre.pt/legislacao-consolidada/-/lc/34483475/view?p_p_state=maximized
https://gddc.ministeriopublico.pt/sites/default/files/documentos/instrumentos/concordata_santa_se.pdf


discriminação e a sua proibição, devendo os direitos e liberdades serem assegurados a 

todos os indivíduos sem qualquer distinção124 125.  

Neste sentido, alcançamos o entendimento de que, mesmo que a CEDH não tenha 

por objetivo delimitar as relações Igreja-Estado de cada país, a neutralidade deve ser 

arquitetada como uma meta de distinção entre os Estados europeus que estabelece um 

requisito necessário para a devida e adequada proteção da liberdade de pensamento, 

consciência e religião e não discriminação por razões de religião ou crença.  

2.2. O pluralismo social 

 

Em matéria de relação entre o instituto político governamental e o religioso, a 

imposição de um princípio como a neutralidade estatal só estará apto e devidamente 

estruturado se se constatar a existência de um pluralismo social, pois só assim vemos 

assegurado os meios garantísticos do Estado face a proteção dos grupos religiosos 

minoritários.  

Desta forma, para que possamos compreender melhor o pluralismo necessário nas 

sociedades, devemos ligar este conceito aos institutos da laicidade e do laicismo. A 

primeira pressupõe essencialmente que haja uma mera separação entre o Estado e o 

fenómeno religioso em sentido estrito. Já o segundo, versa sobre uma separação mais 

hostil sobre a relação Estado-Igreja, ou seja, o laicismo apresenta uma postura contrária 

a tudo o que tenha a ver com Deus126.  

À medida em que o direito foi aperfeiçoando a sua aplicabilidade, principalmente 

após um período de revoluções liberais e surgimentos de novos direitos garantísticos, 

como o da liberdade religiosa, esta encontrou respaldo constitucional e nas inúmeras 

declarações de direitos humanos.  

A esse movimento, associa-se o modelo concordatário entre os Estados e a própria 

Igreja, como a já citada Concordata entre a Santa Sé e Portugal, de 2004. Assim, 

encontramos um fenómeno de pluralismo religioso, dentro de uma laicidade estatal, com 

                                                             
privado, por meio do culto, do ensino, de práticas e da celebração de ritos”. Cfr. 

https://www.echr.coe.int/documents/convention_por.pdf. Acesso em 29/06/201. 
124 Já o artigo 14.º, vem prever que: “O gozo dos direitos e liberdades reconhecidos na presente Convenção 

deve ser assegurado sem quaisquer distinções, tais como as fundadas no sexo, raça, cor, língua, religião, 

opiniões políticas ou outras, a origem nacional ou social, a pertença a uma minoria nacional, a riqueza, o 

nascimento ou qualquer outra situação”.  
125 Cfr. UITZ, Renáta. Freedom of religion: in Europe constitutional and international case law. Council of 

Europe Publishing, agosto de 2007, pp. 10 e ss.  
126 Cfr. BARBOSA, Ana Mafalda Castanheira. Litigiosidade jurídico-religiosa: possibilidade de tutela 

civilística do sentimento religioso. Coimbra: 1.ª ed., 2015, p. 55. 

https://www.echr.coe.int/documents/convention_por.pdf


abertura para cooperação entre os dois institutos, de acordo com princípios de respeito 

pelas convicções alheias, com a recondução da fé de cada um para o domínio 

absolutamente privado, de modo a não colidir com as convicções ou a falta delas de outras 

pessoas127.  

No mesmo sentido, vemos cada vez mais referências às sociedades europeias 

contemporâneas como sendo laicas, sem unidade religiosa ou um sentido global de 

religião generalizada. Todavia, estas referências são obscuras e inconcludentes com a 

realidade, pois ao afirmar isso estaríamos a afirmar que as sociedades contemporâneas 

seriam ateístas, o que não é verdade128.  

Arturo Espiga afirma que “as sociedades livres e autenticamente democráticas não 

são ateístas, nem crentes, nem agnósticas, mas sim plurais, logicamente consequentes e 

consistentes com as escolhas e decisões feitas por aqueles que as formam”129. O que o 

autor refere e propõe é que podemos afirmar que uma sociedade laica poderá ser uma 

sociedade plural, como equivalentes. Esta afirmação alcança-se através da inclusão e da 

garantia pelo respeito no espaço social, a observância e promoção harmoniosa dos direitos 

fundamentais de cada cidadão – figurando-se como objetivo de toda a sociedade – e 

garantia dos princípios basilares de liberdade e de igualdade entre seus membros como 

condição necessária para a prossecução da justiça130. 

Essencialmente com o desenvolver dos direitos humanos no contexto 

contemporâneo, vemos que a subjetividade ou o individualismo do ser humano não 

prevalece sobre o coletivo – ou não deverá prevalecer, pelo menos é esse o caminho que 

traçamos e assim devemos continuar a fazê-lo131. 

Relacionamo-nos na coletividade, pertencemos à mesma comunidade, apesar de 

termos elementos característicos particulares e plurais. Essa diversidade de comunidade 

pessoal consiste numa característica de uma sociedade plural e não fechada. Arturo 

Espiga elucida-nos ainda no sentido de que o elemento subjetivo de pertença e a abertura 

na pertença permite-nos uma abrangência de liberdade de atribuição/filiação simultânea 

a vários grupos, figurando-se como um claro sinal de pluralismo social132.  

                                                             
127 Cfr. BARBOSA, Ana Mafalda Castanheira. Litigiosidade jurídico-religiosa..., ob. cit., p. 56. 
128 Cfr. ESPIGA, Arturo Calvo. Constitución, leyes de libertard religiosa, acuerdos, derecho común. in: 

Congreso Internacional Hispano-Portugués sobre Libertad Religiosa. León: 1.ª ed., 2009, p. 83. 
129 Cfr. Ibidem, p. 83. 
130 Cfr. Ibidem, p. 83. 
131 Esse tem sido o entendimento do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos em decisões recentes, como, 

por exemplo, no caso Lautsi v. Italy, que merecerá abordagem necessária mais adiante. 
132 Cfr. ESPIGA, Arturo Calvo. Constitución, leyes..., ob. cit., p. 84. 



Por outro lado, o pluralismo social já não ocorre em sociedades tipicamente 

fechadas. Será, então, condição sine qua non para uma sociedade ser considerada 

pluralista que os seus membros sejam pessoas que tenham o livre acesso à mesma, tal 

como a sua voluntariedade de entrar e sair da mesma sociedade seja assegurada, sem 

quaisquer impedimentos133.  

Ao pluralismo social das sociedades modernas atuais, podemos associar também 

o poder de liberdade de escolha dos indivíduos, ou seja, o indivíduo contemporâneo 

membro de sociedades abertas e livre está sempre em contacto com diferentes visões do 

mundo, facilitando a sua possibilidade de escolha e, de certa forma, o influencia a fazer 

escolhas, na medida em que a livre dinâmica de escolha é fundamental e justificativa para 

o pluralismo134.  

O pluralismo social é mais do que quantidade ou números variáveis, é de natureza 

qualitativa, de funcionamento de cada sociedade em específico.  

2.3. Neutralidade vs. Não Identificação 

 

Apesar de toda análise acerca da neutralidade o Estado vista supra, existem 

autores que contestam o princípio da neutralidade do Estado, baseando-se numa distinção 

entre neutralidade do Estado e não identificação. 

José María González aponta o entendimento de que a neutralidade religiosa é um 

mito. O autor indica que que se há leis civis que tratam de matéria religiosa e que 

igualmente conferem direitos sobre a mesma matéria, então isso significa que o Estado 

não é neutro quando se trata do fenómeno religioso135.  

Na doutrina portuguesa, Paulo Adragão é um dos autores que se debruça acerca 

da problemática sobre qual atitude cabe ao Estado em matéria da liberdade religiosa, 

sendo da posição de objetar esse princípio de neutralidade. O autor defende que, através 

de uma análise de vários sistemas jurídico-constitucionais, desde logo o alemão136 e o 

norte-americano, em termos comparativos, poderíamos aceitar a afirmação da 

impossibilidade da neutralidade do Estado, mas que deve abarcar fenómenos como a 

                                                             
133 Cfr. ESPIGA, Arturo Calvo. Constitución, leyes... ob. cit., p. 84. 
134 Cfr. Ibidem, p. 85. 
135 Cfr. DEL VALLE, José María González. Derecho esclesiástico español. Navarra: Thomson civitas, 6.ª 

ed., 2005, p. 111. 
136 A neutralidade é geralmente considerada um princípio constitucional na Alemanha, embora não seja 

declarada como tal na Lei Básica de 1949 ou nas Constituições dos Länder. José María del Valle, em sua 

obra citada supra, indica-nos os ensinamentos de Klaus Schlaich “Neutralität als verfassungsrechtliches 

Prinzip”, Tubinga, 1972. 



religião em virtude da relevância social que possui. Portanto, Paulo Adragão sugere que 

o termo adequado não seria o da neutralidade no sentido de indiferença absoluta perante 

a religião, mas que se optasse por um modelo composto por três nãos: “não identificação, 

não indiferença e não intervenção” do Estado em relação ao fenómeno religioso137.  

No ordenamento jurídico norte-americano, constata-se uma separação absoluta 

imposta pelo próprio sistema jurídico-constitucional do país, mas se seguirmos essa linha 

de cooperação poderíamos obter uma orientação diferenciada acerca da 1ª Emenda à 

Constituição, colocando em causa a aplicabilidade da Cláusula de Não Estabelecimento. 

Como aponta Paulo Adragão, o modelo de cooperação pressupõe uma visão da liberdade 

religiosa como um princípio fundamental em relações Estado-Igreja. Referindo autores 

como Berman, o autor demonstra que a 1ª Emenda nesses termos poderia apontar para 

um modelo de cooperação entre Estado e a Igreja, não prevendo uma discriminação e uma 

coerção, ou seja, sem as cláusulas que atualmente são invocadas pela jurisprudência138.  

A neutralidade do Estado pode ser vista como um grande desafio para o próprio 

princípio da cooperação entre o poder político e as confissões religiosas. A matéria acerca 

da liberdade religiosa implica necessariamente algumas dimensões, desde logo 

individuais, coletivas e institucionais, sendo efetivadas pelas relações de cooperação. Daí 

que se diga que a neutralidade é um desafio para o modelo de cooperação, uma vez que 

pressupõe que o Estado seja neutro no que concerne às manifestações sociais da religião, 

impondo uma separação, impedindo a concretização dessas dimensões139.  

Face ao exposto, encontramos um modelo de neutralidade e o modelo de não 

identificação, com possível cooperação, nas relações entre a religião e o Estado, em que 

o último visa satisfazer em pleno aquelas que são as exigências da “dimensão institucional 

da liberdade religiosa”140. 

3. A liberdade religiosa 

 

Figurando-se como a matéria central na ordem de discussão jurídica que embasa 

este trabalho investigativo, a liberdade religiosa tem surgido como um instituto fortíssimo 

e cada vez mais recorrente nos tribunais ao redor do mundo, fruto de discussões 

polarizadas, num mundo atual em que se constata cada vez mais a necessidade de 

                                                             
137 ADRAGÃO, Paulo Pulido. A liberdade religiosa..., ob. cit., p. 264. 
138 Cfr. Ibidem, ob. cit., p. 274. 
139 Cfr. ADRAGÃO, Paulo Pulido. Levar a sério..., ob. cit., p. 108. 
140 Cfr. ADRAGÃO, Paulo Pulido. A liberdade religiosa..., ob. cit., p. 275. 



autoafirmação por parte das pessoas que compõem minorias religiosas, com o contributo 

de outros fenómenos como a migração, a intolerância e a discriminação. 

Neste sentido, Giuseppe Dalla Torre afirma que a liberdade religiosa 

historicamente representa “a primeira liberdade da modernidade”141.  

A liberdade religiosa incide em termos legais sobre uma liberdade garantida pelo 

Estado a cada cidadão de escolher e professar a sua crença e religião142. Nessa 

perspectiva, a liberdade religiosa gera um dever de abstenção ou não ingerência para os 

poderes públicos, gerando igual dever para os demais sujeitos privados, isto é, consiste 

na inaptidão do Estado perante o ato de fé, o reconhecimento do caráter individual “por 

natureza” que a opção religiosa possui143.  

Portanto, daqui retira-se que na liberdade religiosa podemos encontrar uma dupla 

faceta negativa incutida ao Estado: proibição de interferir na esfera de decisão religiosa e 

proibição de substituir ou concorrer com indivíduos em atividades relacionadas ao ato de 

fé. 

Efetivamente, esta incapacidade do Estado de ingerência em atos de fé 

corresponde não a uma impossibilidade, mas sim a um requisito total de liberdade 

religiosa, um Estado confessional não pode – e não consegue, mesmo que tentasse – 

promover o fenómeno da liberdade religiosa, por ser inconcebível em termos completos 

e igualitários, uma vez que a liberdade só se consegue ser “palpável” em situação de 

relativa igualdade144.  

Efetivamente, os direitos fundamentais são uma criação essencial para que nós, os 

indivíduos, tenhamos a qualidade de Homens. Assim, existe todo um conjunto de direitos 

fundamentais que estão intimamente ligados à dignidade e ao valor da pessoa humana, o 

que nos permite afirmar que somos detentores dessa qualidade de Homem em virtude 

                                                             
141 Cfr. TORRE, Giuseppe Dalla. Lezioni di diritto ecclesiastico. Torino: G. Giappichelli Editore, 5.ª ed., 

2014, p. 61. 
142 Cfr. Ibidem, ob. cit., p. 61. 
143 Recorrendo às argumentações do Tribunal Constitucional Espanhol que corrobora o exposto, podemos 

ver que a liberdade religiosa pressupõe um “direito dos cidadãos de atuar neste campo com total imunidade 
à coerção do Estado e de quaisquer grupos sociais, de forma que o Estado se proíba de qualquer 

concorrência, junto aos cidadãos, como sujeito de atos ou de atitudes de signo religioso". Nos dizeres do 

próprio Tribunal: “El principio de libertad religiosa reconoce el derecho de los ciudadanos a actuar en este 

campo con plena inmunidad de coacción del Estado y de cualesquiera grupos sociales, de manera que el 

Estado se prohíbe a sí mismo cualquier concurrencia, junto a los ciudadanos, en calidad de sujeto de actos 

o de actitudes de signo religioso y el principio de igualdad, que es consecuencia del principio de libertad 

en esta materia, significa que las actitudes religiosas de los sujetos de derecho no pueden justificar 

diferencias de trato jurídico”. Cfr. STC de 13 de mayo de 1982. Disponível em: 

https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/66. Acesso em: 08/07/2021. 
144 Cfr. IBÁN, Iván C. Manual de derecho eclesiástico. Madrid: Trotta, 2004, p. 26. 

https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/66


destes direitos145, sendo o indivíduo tido “como o fim supremo do Estado e do Direito”, 

sendo este princípio um corolário do Estado de Direito146.  

Neste contexto, a liberdade religiosa correlaciona-se com a dignidade da pessoa 

humana no sentido de que toda pessoa humana tem direito a essa mesma liberdade, isto 

é, todos os homens têm o direito intrínseco, o direito fundamental constitucionalmente 

previsto, “dotados de razão e de vontade livre” para explorar os contornos do fenómeno 

religioso e assim procurar a “verdade” 147. Além disso, a denominada Doutrina Social da 

Igreja148 e as várias camadas de intervenção das igrejas – falemos aqui de um contributo 

da religião católica – contribuíram para a agregação do fenómeno religioso e os direitos 

fundamentais, como o “reconhecimento da consciência de liberdade e dignidade dos 

homens”149. 

O direito à liberdade religiosa, amplamente reconhecido na maioria dos 

ordenamentos jurídicos dentro contexto das sociedades ocidentais, corresponde a um 

status libertis – definição dada por Georg Jellinek numa divisão tripartida sobre as 

categorias dos direitos fundamentais – como figura de direito subjetivo público150. Isto 

quer dizer que os direitos de liberdade versam sobre a “expansão da personalidade sem 

interferência do Estado”, uma vez que a soberania do Estado é um poder que carece de 

limitações, agindo de acordo com os interesses da generalidade das pessoas. Aqui vemos 

o Estado sem o seu poder de imperium perante o indivíduo e este último um ser livre do 

Estado151.  

A liberdade religiosa, prevista essencialmente no artigo 41.º da Constituição da 

República Portuguesa, corresponde ainda a um direito de liberdade de conteúdo positivo, 

uma vez que o indivíduo detém o direito de decidir por si só e ainda de agir ou não; e um 

                                                             
145 Cfr. ANDRADE, José Carlos Vieira. Os direitos fundamentais na constituição portuguesa de 1976. 

Coimbra: Almedina, 6.ª ed., 2019, p. 35. 
146 Cfr. GOUVEIA, Jorge Bacelar. Manual de direito..., ob. cit., pp. 704-705. 
147 Cfr. Declaração dignitatis humanae sobre a liberdade religiosa, proferida no âmbito do Concílio 

Vaticano II, de 1965: “De harmonia com própria dignidade, todos os homens, que são pessoas dotadas de 

razão e de vontade livre e por isso mesmo com responsabilidade pessoal, são levados pela própria natureza 

e também moralmente a procurar a verdade, antes de mais a que diz respeito à religião”. Disponível em: 
https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-

ii_decl_19651207_dignitatis-humanae_po.html. 
148 Cfr. Compêndio da Doutrina Social da Igreja, que expressa a seguinte orientação: “Pela relevância 

pública do Evangelho e da fé e pelos efeitos perversos da injustiça, vale dizer, do pecado, a Igreja não pode 

ficar indiferente às vicissitudes sociais: «Compete à Igreja anunciar sempre e por toda a parte os princípios 

morais, mesmo referentes à ordem social, e pronunciar-se a respeito de qualquer questão humana, enquanto 

o exigirem os direitos fundamentais da pessoa humana ou a salvação das almas »”. 
149 Cfr. MIRANDA, Jorge. Direitos fundamentais. Coimbra: Edições Almedina, 2ª ed., 2017, pp. 55-56. 
150 Cfr. Ibidem, ob. cit., p. 107. 
151 Cfr. Ibidem, ob. cit., p. 108-109. 



conteúdo negativo, o já referido direito de não sofrer ingerência do Estado nos seus atos 

(de fé, neste caso) 152. Estes direitos de liberdades são direitos de todos os indivíduos 

(todas as pessoas, todos os cidadãos e/ou de todos os trabalhadores subordinados) e são 

assegurados a todos, em todo o momento, perante conferência e intensidades de igual 

forma153. 

A tónica recai, então, em compreendermos a liberdade de realização do indivíduo 

como um ser religioso, que pode desdobrar-se, dentro da liberdade religiosa, em um 

indivíduo cuja a atitude seja de fé religiosa ou de uma posição agnóstica ou ateísta. Do 

ponto de vista constitucional, o valor protegido e promovido é justamente o “livre 

desenvolvimento da personalidade”, indo ao encontro com o Estado de Direito 

Democrático154.  

Em relação aos princípios que se correlacionam com a liberdade religiosa, Iván 

Ibán faz uma importante associação desta liberdade com a igualdade155. O autor refere 

que este conceito associado à liberdade religiosa pode parecer, à primeira vista, simples. 

Todavia, esboça conexões consideráveis, na medida em que pode ser considerada como 

a liberdade de um sujeito poder fazer algo sem que haja empecilhos que poderiam 

comprometer a realização daquela experiência – neste caso, de cunho religioso.  

Há, portanto, uma relação entre três pontos de referência que constituem tantas 

variáveis, sobre a natureza, qualidade e quantidade de cada um, sendo determinados por 

reais teorias filosóficas e políticas: tipos de assuntos, tipos de restrições, tipos de 

atividades. Assim, o conceito de liberdade torna-se verdadeiramente contestável, desde 

que não se reconheça que está longe de se referir a um único tipo de situação possível 

entre essas três variáveis, exigindo, portanto, diferentes métodos de proteção efetiva em 

relação às diferentes situações156. 

Atualmente, a doutrina tende a considerar a liberdade religiosa antes como um 

valor essencialmente ético-político, destacando, entre outras coisas, sua historicidade e 

relatividade intrínsecas. Parte da doutrina tende a acarretar cada vez mais a ideia de 

liberdade religiosa vista sob uma visão dos tempos modernos, ou seja, com base nas 

formulações teóricas e as realizações político-institucionais da liberdade, que surgem e 

                                                             
152 Cfr. MIRANDA, Jorge. Direitos..., ob. cit., pp. 108-109. 
153 Cfr. ANDRADE, José Carlos Vieira de. Os direitos fundamentais..., ob. cit., pp. 179-180. 
154 Cfr. IBÁN, Iván C. Manual de derecho..., ob. cit., pp. 27-28. 
155 Cfr. Ibidem, ob. cit. p. 28. 
156 Cfr. VITALE, Antonio. Corso di diritto ecclesiastico: ordinamento giuridico e interessi religiosi. Milano: 

Giuffrè, 10ª ed., 2005, p. 13. 



se afirmam em um contexto histórico, político, social e cultural muito específico, como o 

mundo ocidental entre os séculos XIX e XX. É atribuída à liberdade religiosa um valor 

histórico no que se refere a um "contexto bem determinado de cultura e relações sociais", 

a um critério político, "próprio a uma concepção de homem e sociedade historicamente 

datada”157.  

O crescente pluralismo religioso e até ideológico da sociedade são tidos como 

fenómenos da liberdade, como um efeito normal de liberdade. Daí podermos afirmar que 

a liberdade religiosa está intimamente relacionada com o pluralismo religioso158. 

3.1. A liberdade religiosa e a sua proteção multinível 

 

Da importância do direito à liberdade religiosa podemos retirar o entendimento de 

que este direito recebe uma tutela garantística multinível muito robusta. Isso dá-se não só 

pelo seu contributo histórico no estudo das liberdades do Homem, mas porque a sua 

proteção faz-se necessária, principalmente em tempos em que as relações entre o Estado 

e as confissões religiosas nas democracias pluralistas vai sendo cada vez mais 

recorrente159. 

Deste modo, constatamos, assim, que a liberdade religiosa goza de uma proteção 

multinível, desde de textos internacionais básicos que ajudam na proteção deste direito, 

até num contexto interno, prevista na lei fundamental dos ordenamentos jurídicos 

pluralistas.  

Como um dos principais exemplos de previsão multinível, vemos a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, em que no seu artigo 18.º prevê o instituto da liberdade 

religiosa, sendo um texto chave para a compreensão de toda a política de promoção e 

tutela desses direitos160; a Convenção Europeia dos Direitos do Homem também a prevê 

no âmbito do artigo 9.º, n.ºs 1 e 2161; o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e 

o Pacto Internacional de Direitos Económicos, Socais e Culturais da ONU preveem a 

                                                             
157 Cfr. TORRE, Giuseppe Dalla. Lezioni di diritto..., ob. cit., p. 62. 
158 Cfr. MARTÍNEZ-TORRÓN, Javier. Religion and law... ob. cit., p. 31. 
159 Cfr. ORTIZ, Javier Ferrer. Derecho eclesiastico..., ob. cit., p. 46.  
160 Cfr. Ibidem, ob. cit., p. 47. O artigo 18.º da DUDH dispõe: “Toda a pessoa tem direito à liberdade de 

pensamento, de consciência e de religião; este direito implica a liberdade de mudar de religião ou de 

convicção, assim como a liberdade de manifestar a religião ou convicção, sozinho ou em comum, tanto em 

público como em privado, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pelos ritos”. Adotada pela Organização 

das Nações Unidas, em 10 de dezembro de 1948. 
161 Cfr. Ibidem, ob. cit., p. 47. 



proteção da liberdade religiosa nos termos dos artigos 18.º162 e 13.º, n.º 3163, 

respectivamente; a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia faz uma previsão 

expressa nos termos do artigo 10.º, n.º 1164. 

Efetivamente, os textos legais internacionais que garantem proteção destes 

direitos acabam por implicar implicitamente que estes direitos já estavam inerentes ao 

Homem antes de serem aceitos pelos ordenamentos jurídicos positivos, isto é, toda a 

legislação que protege e reveste estes direitos não os criam, mas sim os reconhecem. 

Podemos aqui associar tal direito à própria dignidade da pessoa humana, uma vez que 

estes direitos residem na própria natureza humana. Visto que a liberdade religiosa aparece 

estritamente inerente ao valor da dignidade da pessoa humana, ela se enquadra na 

categoria dos direitos humanos, certamente carregada de ideologia, mas aspirando a 

situar-se em um terreno de universalismo.  

Precisamente porque estes direitos humanos têm um alcance que ultrapassa as 

estreitas fronteiras territoriais, a sua proteção é justificada pela comunidade internacional 

que procede, de facto, com declarações solenes, pactos, convenções que obrigam os 

Estados aderentes, e com a criação de órgãos judiciais supranacionais que podem ser 

                                                             
162 Cfr. ORTIZ, Javier Ferrer. Derecho eclesiastico..., ob. cit., p. 48. A previsão legal do artigo 18.º diz que: 

“Toda a pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião; este direito inclui a 

liberdade de ter ou de adoptar a religião ou as crenças de sua escolha, assim como a liberdade de manifestar 

a sua religião ou as suas crenças, individual ou colectivamente, tanto em público como em privado, pelo 

culto, pela celebração dos ritos, pela prática e pelo ensino. Ninguém será objecto de medidas coercivas que 

possam prejudicar a sua liberdade de ter ou de adoptar a religião ou as crenças e sua escolha. A liberdade 
de manifestar a sua religião ou as suas crenças só pode ser objecto de restrições que, estando previstas na 

lei, sejam necessárias para a protecção da segurança, da ordem, da saúde e da moral públicas, ou para a 

protecção dos direitos e liberdades fundamentais de outrem. Os Estados-Signatários no presente Pacto 

comprometem-se a respeitar a liberdade dos pais e dos tutores legais, se for o caso, de modo a garantir que 

os filhos recebam uma educação religiosa e moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções”. 

Adotado pela Assembleia Geral das Nações Unidas, em 16 de dezembro de 1966. 
163 Cfr. Ibidem, ob. cit., p. 48. O artigo 13.º, n.º 3, antevê: “Os Estados-Signatários no presente Pacto 

comprometem-se a respeitar a liberdade dos pais ou dos tutores legais, se for o caso, de escolher para os 

seus filhos ou pupilos escolas diferentes das criadas pelas autoridades públicas, sempre que aquelas 
satisfaçam as normas mínimas que o Estado estabeleça ou aprove em matéria de ensino, e permitam que os 

seus filhos ou pupilos recebam a educação religiosa ou moral de acordo com as suas próprias convicções”.  
Adotado pela Assembleia Geral das Nações Unidas, em 16 de dezembro de 1966. Em vigor desde 3 de 

janeiro de 1976. 
164 O artigo 10.º, n.º 1, dispõe que: “Todas as pessoas têm direito à liberdade de pensamento, de consciência 

e de religião. Este direito implica a liberdade de mudar de religião ou de convicção, bem como a liberdade 

de manifestar a sua religião ou a sua convicção, individual ou coletivamente, em público ou em privado, 

através do culto, do ensino, de práticas e da celebração de ritos”. Diploma legal aprovado pelos órgãos da 

União Europeia: Parlamento Europeu, Conselho da União Europeia e Comissão Europeia, ratificado em 7 

de dezembro de 2000. 



usados para exigir que os Estados individuais observem os princípios com os quais se 

comprometeram165. 

A respeito do conteúdo da liberdade religiosa como um direito humano, esta é 

protegida em comum com as demais liberdades, como liberdades de expressão, de 

opinião; mas igualmente é reconhecido e protegido o facto de que as opções religiosas 

têm consequências específicas: previsão de culto privado e/ou público, práticas 

exclusivamente religiosas.  

3.2. A liberdade de consciência inerente a liberdade religiosa 

 

Em matéria de liberdade religiosa podemos referir que “a missão do Estado 

consiste em reconhecer e proteger esta liberdade, mediante uma adequada regulação de 

seu exercício”166.  

Sendo a liberdade religiosa “a primeira das liberdades”, esta expressão muito 

enfática permite sublinhar uma esfera da pessoa, que bate na liberdade religiosa e também 

na liberdade ideológica e na liberdade de consciência. Aqui encontramos a base comum 

de três grandes direitos humanos ou liberdades fundamentais e os momentos específicos 

que permitem afirmar sua respectiva autonomia. Assim, a liberdade de consciência, tendo 

como objeto o juízo de moralidade e da atuação em consonância com esse juízo, protege 

a liberdade fundamental de todo homem, em busca do bem através do seu próprio juízo 

moral e adequar o seu comportamento ao mesmo167. 

Neste sentido, a liberdade de consciência trata-se de um importante aspecto da 

liberdade religiosa, que consiste no direito de o indivíduo não apenas de formar sua 

própria opinião sobre o que é moral e o que é imoral, mas também de conduzir sua vida 

de acordo com suas convicções éticas168.  

A jurisprudência italiana tem contribuído para a melhor compreensão desta 

liberdade, em que observamos o instituto da liberdade de consciência como um 

procedimento psicológico de tomada de aprovação por uma determinada crença religiosa. 

Esta afirmação é corroborada pelo Tribunal Constitucional Italiano, na decisão n.º 

149/1995, em que o órgão jurisdicional refere-se a este processo psicológico no sentido 

                                                             
165 A este respeito cfr. ORTIZ, Javier Ferrer. Derecho eclesiástico..., ob. cit., pp. 47 e ss.; Cfr. VITALE, 

Antonio. Corso di diritto ecclesiastico..., ob. cit., p. 14.; Cfr. MARTÍNEZ-TORRÓN, Javier. Religion and 

law..., ob. cit., pp. 31 e ss. 
166 Cfr. ORTIZ, Javier Ferrer. Derecho eclesiastico..., ob. cit., p. 92. 
167 Cfr. Ibidem, ob. cit., p. 93. 
168 Cfr. MARTÍNEZ-TORRÓN, Javier. Religion and law..., ob. cit., p. 62. 



de pôr em dúvida a esfera íntima da consciência individual para ser entendida como 

"aquela relação íntima e privilegiada do homem consigo mesmo" que contém expressão 

social nos direitos externos invioláveis, de modo a que em certos casos a proteção destes 

seria em vão se esta "esfera das potencialidades jurídicas da consciência" não fosse 

previamente protegida169. Além disso, o princípio da liberdade de consciência é 

considerado um “bem constitucionalmente relevante”170, e sua proteção “se obtém com a 

proteção das liberdades fundamentais e dos direitos invioláveis reconhecidos ao homem 

como pessoa física”171.  

O princípio personalista de Mortati sugere que o indivíduo é o centro das 

organizações sociais e políticas, além de detentor de direitos que são tidos como 

anteriores ao próprio Estado172.  

Este preceito reconhece e garante os direitos invioláveis não só ao indivíduo, 

como indivíduo, mas também ao indivíduo como membro de formações sociais, 

admitindo assim que as formações sociais são um instrumento indispensável para o 

desenvolvimento, para a promoção, para a realização da pessoa em sua liberdade173. 

Face ao exposto, pode-se retirar da jurisprudência do Tribunal Constitucional 

Italiano o reconhecimento do direito à livre formação da consciência, ou seja, “a que 

ocorra o processo interno, psicológico, sem condicionamento externo, sem influências 

                                                             
169 A decisão expõe o seguinte: “poiché la coscienza individuale ha rilievo costituzionale quale principio 

creativo che rende possibile la realtà delle libertà fondamentali dell'uomo e quale regno delle virtualità di 

espressione dei diritti inviolabili del singolo nella vita di relazione, essa gode di una protezione 

costituzionale commisurata alla necessità che quelle libertà e quei diritti non risultino irragionevolmente 

compressi nelle loro possibilità di manifestazione e di svolgimento a causa di preclusioni o di impedimenti 

ingiustificatamente posti alle potenzialità di determinazione della coscienza medesima”. Cfr. Corte cost. 4 
maggio 1995, n. 149. Disponível em: 

https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=1995&numero=149. Acesso em: 

12/07/2021. 
170 Nas palavras do Tribunal Constitucional Italiano: “(...) pur costituzionalmente rilevante, la libertà di 

coscienza, nella situazione di cui agli stessi articoli (nella quale, si ripete, vengono puntualmente realizzati 

i doveri di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost.) non equivale, certo, a totale rinuncia alla tutela 

dell'obbligatorietà del servizio militare di cui al predetto secondo comma dell'art. 52 Cost.” Cfr. Corte cost. 18 

luglio 1989, n. 409. Disponível em: 

https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=1989&numero=409. Acesso em: 

12/07/2021. 

171 De acordo com a decisão do órgão jurisdicional: “A livello dei valori costituzionali, la protezione della 
coscienza individuale si ricava dalla tutela delle libertà fondamentali e dei diritti inviolabili riconosciuti e 

garantiti all'uomo come singolo, ai sensi dell'art. 2 della Costituzione, dal momento che non può darsi una 

piena ed effettiva garanzia di questi ultimi senza che sia stabilita una correlativa protezione costituzionale 

di quella relazione intima e privilegiata dell'uomo con se stesso che di quelli costituisce la base spirituale-

culturale e il fondamento di valore etico-giuridico”. Cfr. Corte cost. 19 dic. 1991, n. 467. Disponível em: 

https://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do. Acesso em: 12/07/2021. 
172 Para mais informações sobre o tema, cfr. https://www.treccani.it/enciclopedia/costantino-napoleone-

mortati_%28Dizionario-Biografico%29/. Acesso em: 12/07/2021. 
173 Cfr. VITALI, Enrico. G. CHIZZONITI, Antonio. Manuale breve: diritto ecclesiastico: tutto il 

programma d’esame con domande e risposte commentate. Milano: Giuffrè, 2006, p. 26. 

https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=1995&numero=149
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=1989&numero=409
https://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do
https://www.treccani.it/enciclopedia/costantino-napoleone-mortati_%28Dizionario-Biografico%29/
https://www.treccani.it/enciclopedia/costantino-napoleone-mortati_%28Dizionario-Biografico%29/


(diretas ou indiretas, conscientes ou ocultas), familiares, ambientais, sociais, 

institucionais”174. 

3.3. Em especial, a liberdade religiosa no ordenamento jurídico português 

 

Já desde a primeira época constitucional portuguesa que se regulava sobre a 

religião175. Com uma previsão constitucional semelhante à relação Estado-Igreja de 

confessionalidade que conhecemos hoje, os textos constitucionais da altura previam um 

regime de religião oficial – regime de veneração a religião, segundo a Constituição de 

1822176 – a religião Católica Apostólica Romana, prevendo uma estreita possibilidade de 

os estrangeiros confessarem as suas religiões de forma tímida177. 

Com o evoluir da situação política portuguesa, o modelo de laicidade foi adotado 

pelo Governo, prevendo uma aparente separação na relação Estado-Igreja. Com efeito, 

durante o Estado Novo a laicidade vigorava no território português, mas a separação não 

vinculava a Igreja Católica, tendo esta recebido um tratamento favorável, preterindo as 

outras religiões, mediante previsões legais, como a celebração da Concordata de 1940 e 

de força jurídico-constitucional178.  

Posteriormente, com a Constituição das liberdades de 1976, vemos que o modelo 

instituído no ordenamento jurídico português seria o de separação entre o Estado e o 

fenómeno religioso, tendo o primeiro instituído o segundo no plano dos direitos 

fundamentais. Vemos assim a consagração e proteção da liberdade religiosa no contexto 

do artigo 41.º da Constituição da República Portuguesa, positivado estrategicamente no 

âmbito do catálogo dos direitos, liberdades e garantias179.  

A Constituição prevê no seu artigo 41.º dois tipos de dimensões da liberdade 

religiosa: individual (41.º, n.º 1) e institucional/coletiva (41.º, n.º 4). A sua dimensão 

                                                             
174 Cfr. VITALE, Antonio. Corso di diritto ecclesiastico..., ob. cit., p. 16. 
175 Para o enquadramento e melhor percepção da evolução histórica do direito constitucional português Cfr. 

GOUVEIA, Jorge Bacelar. Manual de direito..., ob. cit., pp. 367 e ss. 
176 O artigo 19.º da Constituição de 1822 dispunha que: “Todo Português deve ser justo. Os seus principais 

deveres são venerar a Religião (...)”.  
177 A Carta Constitucional previa no seu artigo 6.º: “A Religião Católica Apostólica Romana continuará a 

ser a Religião do Reino. Todas as outras Religiões serão permitidas aos Estrangeiros com seu culto 

doméstico, ou particular, em casas para isso destinadas, sem forma alguma exterior de Templo”. Doze anos 

depois, continuaria a afirmar-me a religião oficial em Portugal, de acordo com a Constituição de 1838: “A 

Religião do Estado é a Católica Apostólica Romana”. 
178 Importante será referir alguns textos legais sobre esta matéria: Constituição de 1911, artigos 3.º e ss.; 

Constituição de 1933, artigo 46.º; Concordata de 1940, celebrada entre a Santa Sé e a República Portuguesa; 

e Constituição de 1951, artigo 45.º. 
179 Cfr. GOUVEIA, Jorge Bacelar. Direito, religião e sociedade no Estado constitucional. Lisboa: IDILP, 

2012, pp. 29-33. 



individual consiste na inviolabilidade deste direito, salvaguardando a liberdade de 

consciência e de culto180. A sua dimensão coletiva complementa a dimensão individual 

na medida em que esta consiste na sua livre organização e nas suas funções de culto181. 

A liberdade de culto configura-se como uma das ações em que se concretiza a pertença 

religiosa, implicando essa liberdade um reconhecimento público da prática religiosa182. 

Segundo a doutrina portuguesa, a liberdade de religião configura-se como uma 

liberdade negativa, uma liberdade de defesa perante o Estado, já que este abstém-se de 

ingerir em assuntos religiosos que possam ferir a liberdade em causa. Ainda constata-se 

que a liberdade de consciência assume um modelo de forum internum (liberdade de 

formação das próprias convicções do indivíduo) e de forum externum (exteriorização da 

decisão de consciência do indivíduo), dando a possibilidade de o indivíduo agir de acordo 

com a sua própria consciência, sendo um direito constitucionalmente previsto sem 

restrições (exceto mediante situações de concordância prática, ponderação ou balanço 

entre bens jurídicos constitucionalmente legais)183. 

Apesar de o modelo de relação entre o Estado e a religião ser o de separação, isso 

não significa que a religião seja tratada de um modo hostil. Encontramos um modelo de 

separação com cooperação entre o Estado e a Igreja184.  

O Tribunal Constitucional português debruçou-se sobre a cooperação do instituto 

estatal com o fenómeno religioso. No acórdão n.º 423/87, foi pedida a fiscalização da 

constitucionalidade de um Decreto-lei185 que visava ao Estado um dever de cooperação 

com os pais na educação dos filhos, garantindo nas escolas públicas o ensino da religião 

e moral católicas. O diploma legal colocava em causa a neutralidade do Estado e levantou 

questões sobre as relações entre o Estado e a religião. Segundo a decisão do Tribunal 

Constitucional, a lei nacional “veda toda e qualquer orientação religiosa do ensino 

público”, mas, no entanto, “não proíbe nem impede que o Estado possa facultar às 

                                                             
180 Cfr. Artigo 41.º, n.º 1, CRP: “A liberdade de consciência, de religião e de culto é inviolável”. 
181 Cfr. Artigo 41.º, n.º 4,, 2.ª parte, CRP: “As igrejas e outras comunidades religiosas (...) são livres na sua 

organização e no exercício das suas funções e do culto”. 
182 Cfr. RAIMUNDO, Miguel Assis. Direito administrativo da religião. in: OTERO, Paulo. GONÇALVES, 

Pedro. Tratado de direito administrativo especial (coord. Paulo Otero, Pedro Gonçalves). Coimbra: 

Almedina, vol. 6, 2012, pp. 250-251. 
183 Cfr. CANOTILHO, J. J. Gomes. MOREIRA, Vital. Constituição da república portuguesa anotada. 

Coimbra: Coimbra Editora, vol. I, 4ª ed. rev., 2007, pp. 609-610. 
184 Cfr. GOUVEIA, Jorge Bacelar. Manual de direito..., ob. cit., pp. 760 e ss. 
185 Cfr. Decreto-Lei n.º 323/83, de 5 de julho. Disponível em: https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-

/search/452971/details/normal?p_p_auth=m7Rxph1x. Acesso em: 14/10/2021. 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/452971/details/normal?p_p_auth=m7Rxph1x
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/452971/details/normal?p_p_auth=m7Rxph1x


diversas igrejas, em condições de igualdade, a possibilidade de estes ministrarem ensino 

da religião nas escolas públicas”186. 

O nosso modelo de separação com cooperação também é corroborado pelo 

acórdão n.º 174/93, do Tribunal Constitucional, em sede de decisão sobre um pedido da 

inconstitucionalidade de duas portarias, em que uma regulamentava leccionação da 

disciplina de religião e moral católicas no ensino primário187 e a outra a leccionação da 

mesma disciplina na formação de educadores de infância e de professores do 1.º ciclo do 

ensino básico188. O Tribunal afirma que a separação entre o Estado e a Igreja foi uma fase 

já ultrapassada em Portugal, passando a haver uma necessidade de cooperação entre 

ambos, uma vez que o indivíduo religioso é um cidadão e, por isso, “as necessidades 

religiosas converteram-se num bem jurídico que ao Estado cabe garantir”189. 

A lei fundamental portuguesa prevê ainda para as confissões religiosas um amplo 

acesso aos meios de comunicação social e a possibilidade de desenvolvimento de ensino 

religioso destas em estruturas privadas e cooperativas190. 

Outro exemplo desta cooperação entre os dois institutos é a Concordata de 2004, 

celebrados entre a Santa Sé e a República Portuguesa, com fins de “cooperação para 

promoção da dignidade da pessoa humana, da justiça e da paz”191. 

Cabe ainda referir que encontramos ainda no âmbito infraconstitucional a Lei da 

Liberdade Religiosa192, corroborando todo o exposto supra. Esta lei de 2001 veio 

repaginar a garantia do direito de liberdade em matéria de Religião em Portugal, 

                                                             
186 Cfr. LOPES, Manuela Baptista. A liberdade religiosa em portugal, a(s) constituição(ões) e o Tribunal 

Constitucional. In: “Estudos em homenagem ao Conselheiro Presidente Rui Moura Ramos”, volume I – 

Direito Constitucional, Direito Constitucional Europeu, Direito Europeu, Almedina, 2016, pp. 47-48. 

Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 423/87, ponto IX, parágrafo 1. Disponível em: 

https://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/19870423.html. Acesso em: 14/10/2021.  
187 Cfr. Portaria nº 333/86, de 2 de julho. Disponível em: https://dre.pt/home/-

/dre/228620/details/maximized. Acesso em: 14/10/2021. 
188 Cfr. Portaria n.º 831/87, de 16 de outubro. Disponivel em: https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-

/search/496359/details/normal?q=portaria+831%2F87. Acesso em: 14/05/2021. 
189 Cfr. Cfr. LOPES, Manuela Baptista. A liberdade religiosa em portugal, a(s) constituição(ões) e o 

Tribunal Constitucional. In: “Estudos em homenagem ao Conselheiro Presidente Rui Moura Ramos”, 
volume I – Direito Constitucional, Direito Constitucional Europeu, Direito Europeu, Almedina, 2016, pp. 

49-51. Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 174/93, ponto 7.4.1., parágrafo 4. Disponível em: 

https://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/19930174.html. Acesso em: 15/10/2021. 
190 Cfr. Artigo 41.º, n.º 5, CRP: “É garantida a liberdade de ensino de qualquer religião praticado no âmbito 

da respetiva confissão, bem como a utilização de meios de comunicação social próprios para o 

prosseguimento das suas atividades.” 
191 Cfr. Artigo 1º, n.º 1, da Concordata de 2004: “A República Portuguesa e a Santa Sé declaram o empenho 

do Estado e da Igreja Católica na cooperação para a promoção da dignidade da pessoa humana, da justiça 

e da paz”. 
192 Cfr. Lei n.º 16/2001, de 22 de junho, que revoga a Lei n.º 4/71, de 21 de agosto, com alterações. 

https://dre.pt/home/-/dre/228620/details/maximized
https://dre.pt/home/-/dre/228620/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/496359/details/normal?q=portaria+831%2F87
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/496359/details/normal?q=portaria+831%2F87
https://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/19930174.html


estabelecendo um princípio de separação do instituto religioso do Estado193 e um 

princípio de cooperação, no sentido de que o Estado coopera com base na promoção dos 

direitos humanos com as confissões religiosas194. O mesmo diploma legal consagra ainda 

inovações, como a do estatuto laboral dos trabalhadores confessionais, o reconhecimento 

dos efeitos civis do casamento religioso em termos gerais, tal como em termos 

organizacionais da matéria de assistência religiosa195. 

4. O princípio da laicidade 

 

Intrínseca à matéria da liberdade religiosa, a laicidade do Estado suscita um 

tratamento adequado. Estabelecer uma noção de laicidade é um trabalho contínuo, ainda 

mais em tempos modernos de alterações sociais como o nosso. Por isso, nem sempre é 

fácil compreendermos o seu real sentido sem antes aprofundar os conhecimentos sobre o 

tema. 

De modo semântico, podemos perceber a origem da laicidade através de seu 

significado. Assim, o termo “laico” deriva do grego, significando “povo”, implicando, 

então, que “laico” aponte para uma interpretação de “pertencente ao povo” – povo aqui 

numa vertente de povo “livre”, os que se encaixavam na definição grega de cidadãos. 

Deste modo, “laico” implicaria um significado como “crente”, derivado do termo “laós”, 

significando “aquele ou aquela que pertence ao Povo de Deus”, “ao fenómeno religioso”, 

“à Igreja”, não estando intrinsicamente ligado a uma hierarquia. Efetivamente, “laós” 

deriva da palavra também grega “laikós”, transformando-se no termo em latim “laicus”, 

significando, então, oposição ao que é clerical196. 

Neste sentido, a laicidade pode ser compreendida de duas formas diferenciadas. 

Encontramos um sentido amplo, em que a laicidade nada mais é do que a separação entre 

a religião e as realidades profanas. Encontramos inseridas nestas realidades profanas tudo 

aquilo que não possua o domínio ou influência da religião. Uma realidade dita laica, 

segundo Carmen Bracho, poderá ser “uma sociedade, uma autoridade, um pensamento, 

                                                             
193 Cfr. Artigo 3.º da LLR: “As igrejas e demais comunidades religiosas estão separadas do Estado e são 

livres na sua organização e no exercício das suas funções e do culto”. 
194 Cfr. Artigo 5.º da LLR: “O Estado cooperará com as igrejas e comunidades religiosas radicadas em 

Portugal, tendo em consideração a sua representatividade, com vista designadamente à promoção dos 

direitos humanos, do desenvolvimento integral de cada pessoa e dos valores da paz, da liberdade, da 

solidariedade e da tolerância”. 
195 Cfr. GOUVEIA, Jorge Bacelar. Direito, religião..., ob. cit., pp. 33-34; Decreto-Lei n.º 79/83, de 9 de 

fevereiro, que regulamenta a assistência religiosa nos estabelecimentos prisionais. 
196 Cfr. ESPIGA, Arturo Calvo. Constitución, leyes..., ob. cit., pp. 73-75; Cfr. CATROGA, Fernando. Entre 

deuses e césares: secularização, laicidade e religião civil. Coimbra: Almedina Editora, 2.ª ed., 2010, p. 55. 



uma moral”, realidades essas que não possuem por base uma influência religiosa, mas 

sim princípios de ordem natural197.  

Relativamente ao seu sentido estrito, encontramos uma separação entre Estado e 

Igreja com duas vertentes: o Estado como instituição totalmente independente do 

fenómeno religioso; e a religião complementarmente desprendida e autónoma do Estado. 

Esta vertente mais estrita ocorre em casos pontuais, em que o Estado impõe limitações ao 

instituto da crença em fés religiosas e às igrejas, tal como a ocorrer o inverso, a religião 

pode exigir respeito de sua liberdade e exigir ao Estado proteção para o seu pleno 

exercício198. Verdade é que tanto um instituto como outro não interferem em assuntos de 

competência exclusiva de ambos: o assunto de domínio próprio da religião compete à 

Igreja; os assuntos públicos estão ressalvados exclusivamente ao Estado.  

Deste modo, agarrando a uma acepção de sentido estrito do conceito de laicidade, 

pode-se afirmar que o instituto em causa não origina refutação à fé ou do fenómeno 

religioso, não se assemelhando ao ateísmo.  

Como afirma Arturo Espiga, a laicidade, em termos subjetivos, consiste numa 

forma mentis: “um modo de ser, uma maneira de enfrentar e analisar as questões 

fundamentais da vida pessoal e social”. Trata-se de uma de uma forma de pensar o 

instituto, o conceito religioso, um conjunto de atitudes relacionadas com o fenómeno 

religioso. O mesmo autor afirma ainda que:  

 

“A laicidade é, antes de tudo, a capacidade de distinguir, teórica e 

praticamente, o que é racionalmente demonstrável do que é o objeto da 

fé, da crença, independentemente da maior, menor ou nula aderência 

pessoal que se tenha a uma determinada crença e até reconhecer que a 

adesão religiosa pode ser perfeitamente razoável, e até fundamentada, 

embora seu alcance fundamental não seja o da racionalidade”199. 

 

Assim sendo, Maurice Barbier traz para a matéria da laicidade o instituto já tratado 

anteriormente, a neutralidade do Estado. O autor alude que a laicidade possui um carácter 

negativo de restrição, implicando, então, a “ausência de reconhecimento e de 

financiamento dos cultos” por parte do Estado, levando a uma “exclusão da religião da 

esfera pública”, aproximando-se da acepção de sentido amplo da laicidade, denominado 

                                                             
197 Cfr. BRACHO, Carmen Vallarino. Laicidad y Estado moderno: definiciones y procesos, p. 159. 
198 Cfr. Ibidem, ob. cit., pp. 159-160. 
199 Cfr. ESPIGA, Arturo Calvo. Constitución, leyes..., ob. cit., p. 81. 



por Barbier de neutralidade-exclusão. Além disso, o autor refere-nos que a laicidade 

implica uma imparcialidade do Estado com respeito às igrejas, tratando-as com o mesmo 

grau de igualdade, não impedindo o fenómeno estatal de se relacionar com as religiões, 

dando lugar a uma neutralidade-imparcialidade. Esta definição implica igualmente a 

exclusão da religião do Estado – de uma maneira respeitosa, de acordo com os princípios 

basilares do Estado200.  

Efetivamente, Barbier na busca da definição de laicidade, explica-nos que a 

mesma está associada a vários institutos, mas que erroneamente são comparadas e 

igualadas. A laicidade não pode ser confundida com institutos já mencionados neste 

trabalho: liberdade religiosa, pluralismo, tolerância, liberdade de consciência, igualdade, 

etc. Estes conceitos são independentes do instituto da laicidade e podem existir sem ela201. 

Assim sendo, a laicidade consiste na atitude individual que habilita e propicia a 

articulação do próprio pensamento, seja de caráter ateu, religioso, marxista, espiritualista, 

etc., em conformidade com princípios hermenêuticos lógicos que, “em sua própria 

coerência metodológica interna, não podem estar condicionados por nenhuma fé, 

sentimento ou interesse de afetividade ou de ideologia”, pois, neste enquadramento, 

enquadrar-se-á no "obscurantismo confessional", seja qual for a sua origem, de cunho 

religioso ou laico.  

Face ao exposto, a laicidade é tida como sinónimo de tolerância aberta. 

Subjetivamente, um ser laico possui certamente seus próprios valores, mas deve ser capaz 

de duvidar das próprias certezas, estando aberto a respeitar outros valores mesmo que não 

se identifique com eles202. 

4.1. A Laicidade e o Estado 

 

Incidimo-nos nesta matéria sobre um debate de poderes: o poder do Estado, de um 

lado, e o poder da religião, do outro. Isto é assim porque o Estado visa que o seu projeto 

de poder aconteça independente da ideologia vigente, acontecendo o mesmo com a 

religião, que anseia ser consolidada como poder.  

Efetivamente, nas sociedades antigas, a religião estava na base da nossa estrutura 

social e tudo o que fazíamos ou deixávamos de fazer tinha a religião e a sua verdade como 

                                                             
200 Cfr. BARBIER, Maurice. Por una definición de la laicidad francesa, p. 3. 
201 Cfr. Ibidem, ob. cit., p. 4. 
202 Cfr. ESPIGA, Arturo Calvo. Constitución, leyes..., ob. cit., p. 82. 



base. Com o passar dos anos, o espaço da religião deteriorou-se cada vez mais, abrindo 

espaço para outras verdades no mesmo espaço que antes era ocupado na totalidade203.  

Assim sendo, enxerga-se uma busca pela autonomia de diferentes saberes, de 

diferentes verdades que são colocadas no mesmo espaço. Antes, víamos um Estado 

totalmente dominado por uma visão religiosa; depois, com o passar o tempo, vemos uma 

separação entre uma religião pautada por uma verdade, mas existem outras verdades que 

estão na sociedade e que não devem viver em conflito – com isso não se quer dizer que 

não possamos ou não devamos ver essas verdades como verdades, mas é não permitir que 

essa verdade, seja ela qual for, se imponha como algo que regule o viver de cada pessoa. 

A laicidade assume-se como um fenómeno político e não como propriamente um 

fenómeno de carácter religioso, uma vez que deriva do Estado e não propriamente da 

religião204. Vallarino-Bracho enfatiza que o Estado se afirma, ao separar-se da religião, 

como um elemento da sociedade civil, impondo, em alguns casos, a laicidade. Por isso, 

também considera que o instituto da laicidade faz parte do Estado Moderno, sendo um 

“componente necessário” para a modernidade205. 

Verdadeiramente, a laicidade tem como viés uma autonomia própria da sociedade, 

uma autonomia que deve ser garantida aos cidadãos que estão nessa condição e nessa 

dinâmica.  

Nas sociedades contemporâneas, a laicidade está continuamente em processo de 

rearranjo em harmonia com o surgimento de novos elementos socioculturais que vão 

florescendo e se integrando, tendo-os como elementos constituintes necessários dos 

Estados contemporâneos. A modernidade figura-se como um projeto da sociedade de 

emancipação das diversas esferas da vida social do controlo da religião – a estrita 

separação. Isso acontece porque efetivamente o direito, a arte, a cultura, a filosofia, a 

                                                             
203 Cfr. RANQUETAT, Cesar A. Laicidade, laicismo e secularização: definindo e esclarecendo conceitos. 

Universidade Federal de Santa Maria: Portal de Periódicos Eletrônicos da UFSM, 2009, p. 2. Disponível 

em: https://core.ac.uk/display/231144461?utm_source=pdf&utm_medium=banner&utm_campaign=pdf-

decoration-v1. Acesso em: 14/10/2021.   
204 Cfr. RANQUETAT, Cesar A. Laicidade, laicismo..., ob. cit., p. 4. Disponível em: 

https://core.ac.uk/display/231144461?utm_source=pdf&utm_medium=banner&utm_campaign=pdf-

decoration-v1. Acesso em: 14/10/2021. 
205 Cfr. VALLARINO-BRACHO, Carmen. Laicidad y estado moderno:definiciones y processos. In: 

Cuestiones políticas, nº 34 (enero-junio 2005): 157 – 173, EPDP-Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas 

– LUZ, pp. 161-162. 

https://core.ac.uk/display/231144461?utm_source=pdf&utm_medium=banner&utm_campaign=pdf-decoration-v1
https://core.ac.uk/display/231144461?utm_source=pdf&utm_medium=banner&utm_campaign=pdf-decoration-v1
https://core.ac.uk/display/231144461?utm_source=pdf&utm_medium=banner&utm_campaign=pdf-decoration-v1
https://core.ac.uk/display/231144461?utm_source=pdf&utm_medium=banner&utm_campaign=pdf-decoration-v1


ciência, se baseiam cada vez mais em valores seculares, gerando, então, o fenómeno da 

laicidade imposta pelo Estado – instituto estatal político206. 

Neste sentido, derivando a laicidade do Estado, a sua natureza depende da 

evolução política do próprio Estado e não da religião. Vemos que disso há algumas notas 

a ser reter. A primeira é a de que a religião não se pode opor à laicidade na justa medida 

em que é o Estado que a estabelece. Se não encontrarmos indícios de laicidade presentes 

no Estado, isso é sinal de incapacidade ou insuficiência do instituto estatal207.  

A segunda nota a ter relevância da natureza estatal da laicidade é a de que não se 

pode comprovar que determinada confissão religiosa é mais aberta para a laicidade. A 

forma como um Estado, ou a religião que está predominante dentro desse Estado, lida 

com a laicidade está mais de acordo com a evolução sociopolítica desse mesmo Estado 

do que com a própria religião em causa. A exemplo prático, o Islão não se desenvolve no 

seio do mesmo contexto sociopolítico do que o Cristianismo, podendo, assim, estar aberto 

à laicidade tanto quanto o Cristianismo, de acordo com as linhas definidas pelo Estado208.  

 A laicidade é um indicativo de evolução política, do grau de desenvolvimento do 

Estado. A separação do Estado e das Igrejas estabelece o surgimento da República, e esta 

é laica. Por isso, os Estados que ainda assumem ou permitem ingerência do fenómeno 

religioso nos próprios assuntos políticos não são necessariamente estados modernos ou 

não possuem um grau de desenvolvimento que, para a doutrina, será tido como um Estado 

laico. A modernidade política do desenvolvimento do Estado continua pendente209.  

O Estado não deve ter uma aversão à religião, sendo possível haver uma relação 

de colaboração de interesse público entre o Estado e o fenómeno religioso. O Estado não 

deve ser conduzido a partir de perspectivas religiosas, mas antes configura-se como um 

garantidor de direitos fundamentais, tais como de liberdade religiosa, para todas as 

tradições religiosas. As decisões estatais não devem estar subordinadas às doutrinas de 

determinadas tradições religiosas, mas deve sempre visar o bem da coletividade, o 

interesse público. 

4.2. Laicidade e Liberdade Religiosa: enquadramento subjetivo 

 

                                                             
206 Cfr. RANQUETAT, Cesar A. Laicidade, laicismo..., ob. cit., p 2. Disponível em: 

https://core.ac.uk/display/231144461?utm_source=pdf&utm_medium=banner&utm_campaign=pdf-

decoration-v1. Acesso em: 14/10/2021. 
207 Cfr. VALLARINO-BRACHO, Carmen. Laicidad y estado..., ob. cit., pp. 163-164. 
208 Cfr. Ibidem, p. 164. 
209 Cfr. VALLARINO-BRACHO, Carmen. Laicidad y estado..., ob. cit., pp. 164-165. 

https://core.ac.uk/display/231144461?utm_source=pdf&utm_medium=banner&utm_campaign=pdf-decoration-v1
https://core.ac.uk/display/231144461?utm_source=pdf&utm_medium=banner&utm_campaign=pdf-decoration-v1


Não obstante a laicidade implicar a supressão da religião da esfera pública do 

Estado, simultaneamente carrega outro aspecto produto da sua existência. Isto significa 

que, embora a religião seja excluída da esfera pública, ela pode existir fora do estado, no 

seio da sociedade civil, onde é livremente estabelecida, o que implica a existência de uma 

liberdade religiosa. 

A laicidade em termos estritos não faz parte da essência da liberdade religiosa. 

Barbier afirma no contexto do ordenamento jurídico francês que, em termos de afirmação 

da laicidade, a liberdade religiosa é igualmente afirmada e com espaço para a sua prática 

e ressalva fora da alçada da esfera pública210. O autor, em termos elucidativos para melhor 

compreensão, enumera alguns exemplos: a Lei de 28 de março de 1882, em que foi 

instituída a educação pública gratuita e obrigatória, incluindo a educação religiosa, mas 

esta decorrendo no seio da esfera privada nos dias de folga da escola fora dos prédios da 

escola211; a já referida Lei de 1905 que, apesar de estabelecer a separação entre as Igrejas 

e o Estado, reafirma a liberdade de consciência e de culto212; a Constituição de 1958, em 

que concede à religião um espaço de liberdade213. 

No sistema que se rege através da laicidade, a liberdade religiosa encontra 

respaldo na componente subjetiva das pessoas, ou seja, na faculdade do direito de afiliar-

se a certas crenças ou a nenhuma, bem como de exercê-la, de modo verbal ou apenas com 

intuito devocional, desde que não contamine o espaço público. Já a liberdade religiosa 

não está sujeita a impedimentos ou limitações do seu exercício em espaço público, 

estando livre a estar inserida na esfera social. Aqui encontramos a diferença entre ambas: 

laicidade e liberdade religiosa opõem-se a forma de enquadramento da liberdade de 

consciência e a forma como esta é desenvolvida pelas pessoas214.  

                                                             
210 Cfr. BARBIER, Maurice. Por uma definición de la laicidade francesa apud RANQUETAT, Cesar A. 

Laicidade, laicismo..., ob. cit., p 5. 
211 Artigo 2.º: “As escolas primárias públicas atenderão um dia por semana, além do domingo, a fim de 

permitir que os pais deem aos filhos, se desejarem, instrução religiosa fora dos prédios escolares. O ensino 

religioso é opcional nas escolas particulares”. Cfr. Lei 28 de março de 1882, disponível em: 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006070887/. Acesso em: 14/10/2021. 
212 Artigo 1.º: “A República garante a liberdade de consciência. Garante o livre exercício do culto sob as 

únicas restrições promulgadas abaixo no interesse da ordem pública”. Cfr. Lei de 9 de dezembro de 1905, 
disponível em: https://www.assemblee-nationale.fr/histoire/eglise-etat/sommaire.asp#loi. Acesso em: 

14/10/2021. 
213 Artigo 1.º: “A França é uma República indivisível, laica, democrática e social. Assegura a igualdade de 

todos os cidadãos perante a lei sem distinção de origem, raça ou religião. Respeita todas as crenças. Sua 

organização é descentralizada. A lei promove a igualdade de acesso das mulheres e dos homens aos 

mandatos eleitorais e funções eletivas, bem como às responsabilidades profissionais e sociais”. Cfr. Lei 

constitucional de 3 de junho de 1958, disponível em: https://www.conseil-

constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/portugais/constitution_portugais.pdf. Acesso em: 

14/10/2021. 
214 Cfr. ESPIGA, Arturo Calvo. Constitución, leyes..., ob. cit., p. 93 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006070887/
https://www.assemblee-nationale.fr/histoire/eglise-etat/sommaire.asp#loi
https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/portugais/constitution_portugais.pdf
https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/portugais/constitution_portugais.pdf


Numa projetividade sócio-jurídica da liberdade face a laicidade, a liberdade 

religiosa, segundo a visão laicista, representa um mero submodelo da liberdade de 

consciência. Do contrário, segundo a visão de um modelo de liberdade religiosa, a 

liberdade de consciência tem na sua base o seu próprio modelo de livre exercício da 

liberdade, sendo uma garantia fundamental da própria liberdade de consciência215.  

A laicidade, segundo Luca Diotallevi, “corresponde a um modelo superior de 

monarquia social ou sociedade unitária”, ao passo em que a liberdade religiosa configura-

se como um “modelo de poliarquia social ou sociedade plural”. O autor refere que tanto 

no contexto de um sistema laico ou em um sistema de liberdade religiosa, a separação 

entre o instituto religiosa e os poderes públicos é tida como um princípio necessário nas 

relações entre Igreja e Estado216.  

No entanto, a via que cada modelo assume para regular estas relações de exercício 

de direitos são distintas. A laicidade implica uma via cada vez mais voltada para a 

separação da esfera pública da esfera privada, ao passo que a liberdade religiosa articula 

ambas as esferas, sempre com enfoque na pública217.  

Daqui podemos afirmar que em modelos assumidamente laicos, a religião é 

assumida apenas na privacidade, no íntimo dos cidadãos, sendo neutralizada em contexto 

social público. Diotallevi faz uma analogia em que estabelece que a laicidade 

correlaciona-se com o sistema jurídico de civil law, na mesma proporção em que os 

modelos assumidamente de liberdade religiosa associa-se com sistema de common law218.  

Por fim, Arturo Espiga traz à colação o entendimento romano do binómio ius-lex, 

em que a liberdade pessoal e a permissibilidade (legalidade) das ações pessoais estavam 

inseridas no modo horizontal do campo do ius, sendo equivalente ao modelo de liberdade 

religiosa; já a laicidade estaria previsto num modelo vertical, onde prevalece a coerção. 

Assim sendo, o resultado desta comparação é o de que nos ordenamentos jurídicos em 

que o ius vigora prevalecendo sobre o lex, então constatamos uma maior presença de 

liberdade religiosa. Por outro lado, ao acontecer o inverso, em que o lex predomina sobre 

o iux, a laicidade é o modelo favorável219. 

  

                                                             
215 Cfr. ESPIGA, Arturo Calvo. Constitución, leyes..., ob. cit., p. 93. 
216 Cfr. DIOTALLEVI, Luca. Se possiamo non dirci laici, fra religione e politica, apud ESPIGA, Arturo 

Calvo. Constitución, leyes..., ob. cit., p. 93.  
217 Cfr. ESPIGA, Arturo Calvo. Constitución, leyes..., ob. cit., p. 93. 
218 Cfr. DIOTALLEVI, Luca. Se possiamo..., ob. cit., apud ESPIGA, Arturo Calvo. Constitución, leyes..., 

ob. cit., p. 93. 
219 Cfr. Ibidem, ob. cit., apud ESPIGA, Arturo Calvo. Constitución, leyes..., ob. cit., p. 93. 



CAPÍTULO III – Espaço público e símbolos religiosos 

1. O espaço público e a religião 

 

A presença de símbolos religiosos em espaço público foi bastante mencionada ao 

longo desta dissertação. Este breve capítulo faz-se necessário para que possamos perceber 

o alcance essencial deste conceito, justificando, assim, a tónica deste trabalho no espaço 

público, diferenciando-o do foro privado. 

De uma forma generalista, espaço público pode ser definida como uma “área vista 

pelas pessoas como um todo, na qual algo é geralmente conhecido e acessível a todos”, 

denominado de Öffentlichkeit na Alemanha220. 

No entanto, a expressão “espaço público”, em termos jurídicos, segundo Paulo 

Adragão, deve ser entendida em um sentido amplo, abrangendo a praça pública, mas 

igualmente deve ser reconhecido como “o espaço onde se exerce o poder público, o poder 

que está ao serviço da comunidade, ao serviço de todos”221. Neste sentido, o espaço 

público poderá ser acatado como aquele espaço que, situado no contexto de um território 

urbano, tradicionalmente conhecido, é de uso comum e posse coletiva, pertencendo, 

então, ao poder público222. Constata-se, então, variados significados consoante as 

sociedades, os lugares e tempos, com um amplo contraste do espaço privado223. 

Com efeito, será espectável que encontremos no espaço público a existência de 

indivíduos dotados de capacidade autónoma, que possam alcançar e obter opinião própria, 

lúcidos e crentes em ideias e argumentações224. 

Atinente às questões que decorrem da relação entre religião e espaços públicos, 

estão envolvidos vários princípios de ordem constitucional conhecidos: liberdade 

religiosa, princípio da neutralidade, liberdade de consciência, princípio da igualdade225. 

                                                             
220 Cfr. https://www.duden.de/rechtschreibung/Oeffentlichkeit 
221 Cfr. ADRAGÃO, Paulo Pulido. Crucifixos e minaretes: a religião no espaço público. In: “Instituto de 

Direito Público”. Revista de Direito Público, n.º 3, Almedina, jan./jun. de 2010, p. 201. 
222 Cfr. NARCISO, Carla Alexandre Filipe. Espaço público: desenho, organização e poder: o caso de 

Barcelona. TM, Universidade de Lisboa, 2008, p. 24. 
223 Cfr. LOW, Setha. SMITH, Neil. The politics of public space. Nova Iorque: Routledge, 2006, p. 4. 
224 Cfr. NARCISO, Carla Alexandre Filipe. Espaço público..., ob. cit., p. 33. 
225 Cfr. DI COSIMO, Giovanni. Gli spazi pubblici e la religione. in: Stato, Chiese e pluralismo 

confessionale, fascicolo n.º 6, 2020, p. 30. 



A propósito do tipo de espaço público, Silvio Ferrari, citado por Giovanni Di 

Cosimo, refere-nos que o espaço público pode ser dividido em três tipos: espaço comum, 

espaço político e espaço institucional226.  

Esta divisão tripartida pode ser interpretada, conforme Silvio Ferrari, citado por 

Flávia Nogueira227, da seguinte forma: espaço comum é tido como aquele que as pessoas 

utilizam de forma a satisfazerem suas necessidades primárias acedendo-os fisicamente, 

denominado de “espaço inevitável”. Assim, o espaço público deve possuir essa 

característica da acessibilidade aos indivíduos, permitindo que todos lhe possam aceder, 

uma vez que, do inverso, poderá gerar situações de marginalização de determinados 

“indivíduos que não se sintam capazes de entrar neste espaço sem os símbolos da própria 

religião ou convicção”.  

Ao espaço político está reservado o encontro de ideologias e discussão política, 

sendo, por isso, um espaço representativo de espaço público. Este espaço deve ser 

igualmente acessível a todos, possuindo uma pluralidade evidente aos olhos de todos com 

aberta a diferentes ideologias religiosas 

Em relação ao espaço institucional, este é o espaço dos órgãos da administração 

pública, como os tribunais, o parlamento, juntas de freguesia, etc. É incutida a 

característica da imparcialidade. Todavia, essa imparcialidade não incute ao espaço uma 

segregação dos indivíduos e igualmente da manifestação dos símbolos religiosos nas 

instituições públicas. 

No caso da Cruz de Bladensburg, esta encontra-se no espaço dito “comum”, numa 

via pública, de fácil acesso a todos, não estando intimamente ligado a um espaço 

institucional da administração pública do Estado norte-americano ou a um espaço político 

de discussão sobre ideologias ou crenças. Centralizando-se num espaço comum, os 

indivíduos possuem uma ampla possibilidade de confronto com o monumento, ou seja, a 

sua inserção geográfica permite que os ditos “ofendidos” pelo dogma do símbolo tenham 

margem de não o verem, tal como os “não ofendidos” – neste caso, a família dos 

homenageados pelo símbolo, os colegas veteranos, o corpo militar nacional – têm a 

possibilidade de a ver, de relembrar os seus entes falecidos. 

                                                             
226 Cfr. FERRARI, S. Il “burqa” e la sfera pubblica in Europa, in Quad. di dir. pol. eccl., 1/2012, pp. 5 e 

ss., apud DI COSIMO, Giovanni. Gli spazi pubblici..., ob. cit., p. 20. 
227 Cfr. CUNHA, Flávia. Liberdade religiosa e o modo de apresentar-se no espaço público, em França. Tese 

de Mestrado. Porto: 2012, p. 15. 



Neste sentido, como sabemos, existem tipos de relacionamento entre os Estados e 

as instituições religiosas, cabendo a cada Estado assumir um padrão de relacionamento 

entre ambos228. Estes padrões de relacionamento levam a várias formas de inter-relação 

entre a religião e o espaço público.  

Podemos ter como exemplo de relação entre religião e espaço público países 

próximos, mas distintos: Itália e França. No primeiro, a religião possui uma posição 

privilegiada no espaço público, havendo um domínio pela religião do próprio espaço 

público nacional229. No segundo, o Estado incita a diversidade cultural à esfera privada, 

centrando-se na racionalidade científica, tais como a liberdade, igualdade e democracia, 

em que isso implica uma diminuição das práticas religiosas na esfera pública, remetendo 

a religião para o foro privado, em que, por isso, o espaço público não deve referenciar um 

grupo específico230.   

É certo que discorremos muito sobre religião no espaço público. Todavia, não 

podemos olvidar que também existe o âmbito privado da religião – o modo como o 

indivíduo expressa a sua religião, aquilo que uma pessoa crê. Esse modo de viver que um 

indivíduo tem, que é pautado por uma religião, tem uma incidência no espaço público, no 

modo como as outras pessoas vivem e no modo como o indivíduo exerce a sua condição 

de cidadão.  

Podemos notar fervorosamente uma tentativa de alguns Estados moldarem-se 

como um "espaço religioso" impenetrável a qualquer tradição, costume ou símbolo, 

ordenando que os cidadãos abandonem temporariamente sua identidade pessoal religioso-

cultural quando acessam determinados espaços ou utilizam os seus serviços231. 

Assim sendo, de que maneira a religião em si ocupa esse espaço? E quando ela 

ocupa, o que ela faz para que ela possa contribuir para o andar da sociedade? Efetivamente 

há uma conotação pública da religião que possui uma responsabilidade que deve se valer 

pela cidadania, devendo favorecer sempre a ótica do bem comum, do interesse público. 

Daí o papel relevante da religião numa sociedade civil aberta.  

                                                             
228 Cfr. supra ponto 5.2. 
229 No caso italiano, a religião maioritária, catolicismo romano (cerca de 80% da população) possui domínio 

sobre o espaço público, sendo muito frequente a notoriedade de símbolos religiosos alusivos à religião, tais 

como dezenas de templos e instituições com conotação religiosa. 
230 Cfr. COSTA, Inês Granja. O tribunal europeu dos direitos humanos e símbolos religiosos: o uso do véu 

muçulmano na europa do século XXI. Tese de Mestrado. Porto: 2016, pp. 26-27.  
231 Típico caso do Estado francês com as variadas disposições sobre laicidade do Estado, manifestação de 

símbolos religiosos individuais em espaço público. Cfr. FASSINI, Irene. Simboli e diritti: uno studio 

sociologico-giuridico sul burqa. Tese doutorado.Università Degli Studi di Milano. Milão: 2015-2016. p. 

73. 



Por outro lado, a manifestação da religião, de maneira especial na vida profissional 

e familiar, levanta mais problemas, na medida em que a liberdade de cada pessoa deve 

ser conciliada com a liberdade dos outros232.  

Em termos práticos, podemos ter a liberdade de usar símbolos religiosos em 

contexto de espaço educacional, como já mencionado em jurisprudências anteriores. 

Deparamo-nos aqui no domínio da esfera privada, do espaço privado de cada ser 

individual, não sendo uma matéria exclusiva de espaço público, embora as pessoas que 

manifestem a sua liberdade religiosa através de utilização de símbolos religiosos pessoais 

(tais como burqa, hijab, terço) frequentem o espaço público, frequentem repartições do 

poder público. 

Não podemos infringir princípios constitucionais de direitos, liberdades e 

garantias, nomeadamente o direito de liberdade religiosa, quando sabemos já de antemão 

que o Estado é o garantidor deste(s) direito(s). Por isso, é necessário percebermos a 

questão de espaço público, o alcance desta discussão do ponto de vista jurídico e 

sociodemográfico. 

Em sua dimensão individual, a liberdade religiosa aproxima-se em conteúdo e 

extensão à liberdade de consciência e opinião. No entanto, se falar em dimensão coletiva 

desta liberdade, encontramos problemas institucionais específicos. A manifestação 

coletiva da religião na esfera pública levanta outras questões de liberdade, nomeadamente 

das minorias e da maioria na esfera religiosa233. 

Sustenta-se neste estudo que a ingerência na expressão individual em espaço 

público não seja a expressão mais feliz de demonstração da democracia, do Estado de 

Direito Democrático (característica de sociedades ocidentais) e do papel do Estado, uma 

vez em que vivemos numa sociedade de liberdades, em que ao indivíduo está inerente o 

princípio da dignidade da pessoa humana234.  

2. O estudo dos símbolos religiosos 

 

                                                             
232 Cfr. MESSNER, Francis. L’histoire du droit local alsacien-mosellan. in: MESSNER, Francis (coord.), 

PRÉLOT, Pierre-Henri, WOEHRLING, Jean-Marie, Traité de droit français des religions. Paris: Litec, 

2003, p. 44. 
233 Cfr. Cfr. MESSNER, Francis. L’histoire..., ob. cit., p. 45. 
234 Nunca será demasiado relembrar o célebre artigo 1.º da República Portuguesa: “Portugal é uma 

República soberana, baseada na dignidade da pessoa humana e na vontade popular e empenhada na 

construção de uma sociedade livre, justa e solidária”. 



Quando falamos de símbolos religiosos, devemos indubitavelmente nos perguntar 

a que religião nos referimos. Esta referência deve-se ao facto de que, atualmente, os 

principais problemas que se colocam na Europa dizem respeito às religiões monoteístas 

que contam com o maior número de fiéis – mas a longo prazo, a questão dos sinais 

religiosos apresentados pelos movimentos sectários também poderá vir a surgir. 

Essencialmente as religiões monoteístas que mais se destacam estão relacionadas com 

controvérsias acerca dos véus das mulheres muçulmanas, mas também da kippa dos 

judeus e das cruzes dos católicos, sendo este último onde se suscita o debate235. 

No contexto de símbolos religiosos, importante será fazer uma menção ao estudo 

destes símbolos, o porquê de serem tão debatidos e envolvidos em controvérsias públicas. 

Para tanto, socorremo-nos aqui uma vez mais dos ensinamentos de Javier Martínez-

Torrón, que elenca algumas razões de estudo dos símbolos religiosos236.  

O autor refere duas razões de estudo, sendo a primeira a razão de os símbolos 

possuírem em si mesmos a relevância e importância para os indivíduos de fé. Esta razão 

é corroborada pelo argumento de que as referências ao cristianismo – referimos esta 

religião em concreto uma vez que neste caso em específico está em causa uma cruz latina 

– fazem parte de múltiplos aspectos da vida dos países ocidentais, estando referenciados 

em instituições públicas, seja em escolas, tribunais e demais órgãos dos Estados. Além 

do cristianismo, num contexto de pluralismo religioso, o contexto social muçulmano 

também gira em torno de uma conjuntura religiosa, não deixando de estar presente no 

dia-a-dia da população237.  

A segunda razão encontrada é a de que os símbolos religiosos nos espaços 

públicos estão intimamente relacionados com aquilo que parece ser a noção de 

neutralidade do Estado238. Isso é visto como um incentivo nos países do Ocidente a uma 

melhor adequação da proteção das crenças e da própria liberdade religiosa, respeitando 

aquilo que é estipulado em diversos diplomas internacionais e jurisprudência 

multinível239. 

É claro que essa visão europeia reflete-se nas dimensões de estudo desses 

símbolos, uma vez que implicam algumas distinções a serem tidas em conta.  

                                                             
235 Cfr. DEBET, Anne. La laïcité: signes religieux et jurisprudence européenne. Paris: Dalloz, 2005, p. 222 
236 Cfr. MARTÍNEZ-TORRÓN, Javier. Simbolos religiosos institucionales…, ob cit., p. 108. 
237 Cfr. Ibidem, ob. cit., p. 108 
238 Sobre o assunto, já foi explicitado o seu sentido supra. 
239 Cfr. MARTÍNEZ-TORRÓN, Javier. Simbolos religiosos institucionales…, ob cit., p. 100. 



Desde logo, vemos a distinção entre símbolos pessoais e institucionais, uma vez 

que os pessoais versam sobre vestimentas ou adereços característicos de uma pessoa, ao 

passo que os símbolos institucionais versam sobre a visibilidade dos mesmos em 

instituições ou órgãos públicos do Estado240.  

Uma outra distinção relevante aborda o contexto europeu e o contexto nacional de 

cada país, em que a adesão da neutralidade do Estado ou não varia no âmbito de cada 

país. A título de exemplo, no ordenamento jurídico francês encontramos um sistema de 

não identificação com separação relativa entre a relação Igreja-Estado, enquanto que no 

ordenamento jurídico português encontramos um sistema de não identificação com 

cooperação na relação Estado-Igreja. Portanto, vemos dois sistemas de relação que 

referem a neutralidade ou não do Estado a nível comunitário europeu, justificando uma 

distinção nessa matéria241.  

Devem ser devidamente distinguidas as políticas públicas e o direito que é 

aplicado nos Tribunais, ou seja, num Estado que se afirme orientar-se pelos princípios de 

Direito Democrático, a decisão da visibilidade e possível confronto com as leis internas 

de cada país parte das próprias políticas públicas desse Estado242.  

Da última distinção extrai-se a afirmação de que se não houver coerção ou 

doutrinação por parte da exibição dos símbolos religiosos, não cabe aos tribunais decidir 

sobre a presença dos mesmos no espaço público. Cabe aos poderes públicos do Estado tal 

decisão, respaldando-se na qualidade de Estado de Direito Democrático, uma vez que não 

é função dos tribunais proceder à substituição das autoridades competentes nesse tipo de 

questão. Aos tribunais cabe tão somente a verificação das medidas tomadas pelas 

autoridades competentes nessa matéria, apurando se houve ou não violação de direitos, 

ou seja, o papel dos tribunais prende-se com a fiscalização da atuação do legislador ou do 

próprio governo no caso de que se eles atuaram ou não contra os direitos fundamentais 

das pessoas ou contra outros diplomas legais. Caso a decisão do tribunal venha ser 

proferida no sentido de que houve violação de algum direito em matéria de liberdade 

religiosa, então deverá basear-se de um sólido material probatório, provando que houve 

a passagem dos limites de coerção e doutrinação de pessoas243. 

                                                             
240 Cfr. MARTÍNEZ-TORRÓN, Javier. Simbolos religiosos institucionales…, ob. cit., pp. 109-110. 
241 Cfr. Ibidem, ob. cit., pp. 110. 
242 Cfr. Ibidem, ob. cit., pp. 110-111. 
243 Cfr. Ibidem, ob. cit., pp. 110-111. 



Falar sobre símbolos religiosos implica ainda fazer uma referência à liberdade de 

consciência. Esta liberdade trata-se de um aspecto da liberdade religiosa, que consiste no 

direito de o indivíduo formar a sua própria opinião sobre o que é moral ou imoral, tal 

como o direito que o indivíduo tem de conduzir a sua vida de acordo com suas convicções 

éticas244.  

Acerca dos conflitos em torno dos objetos e símbolos religiosos, Martínez-Torrón 

assegura que para que haja o pleno exercício do direito de todos, não deverão haver 

conflitos, ou seja, o direito de alguém só poderá surgir e ser exercido se não houver 

preterição ou violação do direito de outrem em casos de símbolos religiosos. À primeira 

vista, esta parece ser uma questão complicada, impondo-se várias dúvidas, desde logo, de 

como seria isso possível.  

A este respeito, o autor esclarece-nos de que podemos evitar a ocasião dos 

conflitos sobre tema ao proibir a exibição e a utilização dos símbolos religiosos nos 

espaços públicos. Contudo, afirma e conclui que, na realidade, os conflitos não são 

realizados ou propagados pelos símbolos públicos, mas sim por aqueles que arrogaram 

serem detentores de um direito radical de eliminar esses símbolos para que não sejam 

expostos.  

Desta passagem de Martínez-Torrón, quase que podemos retirar um conceito 

subentendido de intolerância por parte daqueles que se querem ver livres da exibição de 

tais símbolos perante o espaço público do Estado245. 

Assim sendo, nas sociedades ocidentais contemporâneas, tem havido um 

acréscimo acentuado de conflitos entre a liberdade de consciência e a obrigação legal de 

(não) fazer algo, isto é, há muitas pessoas que consideram um dever moral utilizar 

símbolos religiosos que expressa a sua religião. Todavia, este dever religioso pode 

afrontar certas regras e cláusulas convencionais estabelecidas por estes países. 

Normalmente as objeções de consciência são causadas por uma incompatibilidade de 

deveres morais com as leis/regulamentos246.  

Uma característica interessante dos conflitos relacionados aos símbolos religiosos 

é que, às vezes, as normas legais em questão são especificamente designadas para proibir 

                                                             
244 Cfr. MARTÍNEZ-TORRÓN, Javier. Religion and law..., ob. cit., pp. 62-63. 
245 Cfr. MARTÍNEZ-TORRÓN, Javier.  Símbolos religiosos institucionales…, ob. cit., p. 121. 
246 Cfr. MARTÍNEZ-TORRÓN, Javier. Religion and law..., ob. cit., pp. 88-89. 



expressões visíveis de religiosidade, como o caso da roupa feminina (burca e niqab) na 

Europa ligada ao Islão247.  

Neste sentido, encontramos algumas controvérsias entre os símbolos religiosos 

em diversos espaços do nosso dia-a-dia, como o uso e presença de símbolos religiosos 

em ambiente escolar248, o uso de símbolos religiosos pessoais em espaços públicos e no 

trabalho, tal como encontramos objeções ao uso de símbolos religiosos em instituições 

públicas.  

Em relação ao uso de símbolos religiosos em instituições públicas, Martínez-

Torrón diz-nos que nos últimos anos surgiram alguns casos sobre os símbolos religiosos 

cristãos visíveis que estão presentes em algumas instituições públicas.  

Normalmente estas alegações são apresentadas formalmente por objeções 

individuais inspirada por uma “consciência laica”, argumentando que a liberdade de 

consciência de pessoas que não comparticipam com determinada religião – ou com 

religião no âmbito da sua pluralidade – foi violada por ter que suportar uma presença de 

um símbolo religioso que consideravam “ofensivo” por conta de suas convicções – não 

necessariamente religiosas, como já dito.  

Verdadeiramente, a maioria destas reivindicações judiciais teve como base o 

interesse por parte dos demandantes de obter dos tribunais uma interpretação particular 

das consequências do princípio constitucional da neutralidade do Estado249. 

Martínez-Torrón indica-nos um caso decidido pela Suprema Corte de Castilha e 

Leão, em 2009, o caso em apreço iniciou-se com uma associação cultural, composta pelos 

pais de alguns estudantes, que exigia a retirada dos crucifixos das salas de aulas e dos 

restantes espaços comuns da escola250.  

O tribunal de primeira instância acatou o pedido e exigiu a retirada dos símbolos 

religiosos, com o fundamento de que a exibição de símbolos religiosos em um centro 

                                                             
247 Aqui podemos aludir ao Estado francês, que em 2010 aprovou uma Lei que proíbe o uso do véu islâmico 

em espaços públicos e em instituições de ensino dentro do território do estado. O artigo 1.º da mencionada 

lei dispõe que: “Ninguém pode, no espaço público, usar uma roupa destinada a esconder o rosto”. Cfr. Lei 

francesa n.º 2010-1192, de 11 de outubro de 2010, que proíbe a ocultação do rosto em espaços públicos. 
Disponível em: https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000022911670/. Acesso em 

30/06/2010. 
248 Aqui faz-se referência implícita ao emblemático caso Lautsi v. Italy (2011), do qual iremos aprofundar 

infra no ponto 2.2. 
249 Cfr. MARTÍNEZ-TORRÓN, Javier. Religion and law..., ob. cit., p. 94. 
250 Cfr. MARTÍNEZ-TORRÓN, Javier. Religion and law..., ob. cit., p. 94.Cfr. STSJ Castilla y León 

3250/2009 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª), 14 Dec. 2009. Disponível em: 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/e20873b040278905/20100107. Acesso em 

30/06/2021. 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000022911670/
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/e20873b040278905/20100107


educacional poderia gerar nos jovens estudantes o "sentimento" de que o Estado estava 

"mais próximo" das religiões cristãs do que das demais.  

Da sentença houve recurso, em que o órgão decisor anulou parcialmente a decisão 

de primeira instância. A corte, por um lado, rejeita qualquer interpretação “maximalista” 

do princípio constitucional da laicidade que conduza ao apagamento de todos os vestígios 

de religiões da vida pública.  

Por outro lado, a corte considerou ainda que a neutralidade do Estado obrigava a 

retirar da escola os símbolos religiosos cuja presença pudesse ser “emocionalmente 

perturbadora” para os alunos e contrária aos direitos dos pais de que os seus filhos fossem 

educados de acordo com as suas convicções251.  

Em consequência, a Corte decretou que os crucifixos deveriam ser retirados 

apenas das áreas comuns das escolas e das salas de aula frequentadas por alunos cujos 

pais reclamaram especificamente de sua presença; eles poderiam permanecer nas demais 

dependências se o conselho escolar assim o determinasse. 

Outro caso que chama atenção versa sobre a presença de enormes e bem visíveis 

cruzes cristãs em lugares públicos. Trata-se de uma cruz sobre um antigo castelo de 

origem islâmica em Murcia (Cristo de Monteagudo)252 e a outra sobre uma montanha 

perto de Orihuela (Cruz de la Muela)253, onde se encontrava desde o século XV e 

restaurada várias vezes por iniciativa popular.  

Em ambos os casos, a Suprema Corte confirmou as decisões dos Tribunais de 

Segunda Instância que se recusaram a retiradas de ambas as cruzes cristãs. O Supremo 

Tribunal fundamentou com base no respeito pelas tradições religiosas, amplamente 

embasadas na cultura do país. Para a Suprema Corte, na medida em que os símbolos 

religiosos são expressão de tradição e consenso social, eles constituem sinais de 

                                                             
251 Tal como exposto: “Concluye esta sentencia en que la exposición de un símbolo de una confesión 

determinada en las aulas restringe el derecho de los padres de educar a sus hijos según sus creencias y el 

derecho de los escolares a creer o no creer y ello constituye una violación de estos derechos (artículo 2 del 

Protocolo Nº 1, en relación con el artículo 9 de la Convención), toda vez que es una restricción incompatible 

con el deber del Estado de respetar la neutralidad en el ejercicio del servicio público, especialmente en el 
ámbito de la educación. Y en lo que es el núcleo de su razonamiento, afirma que la presencia del crucifijo 

puede hacer sentir a los alumnos que son educados en un ambiente escolar caracterizado por una religión 

en particular, hecho que puede ser estimulante para algunos pero emocionalmente perturbador para otros 

(v. §55)”. 
252 Cfr. STS 1798/2013 (Sala de lo Contencioso, Sección 7ª), 4 Mar. 2013. Disponível em: 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openCDocument/47c54a4d73e1a19615083799886dcf8705107db

6f15291e1. Acesso em: 30/06/2021. 
253 Cfr. STS 5166/2014 (Sala de lo Contencioso, Sección 7ª), 2 Dec. 2014. Disponível em: 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openCDocument/47c54a4d73e1a1967bc9935152f0167c38a5ba5

14dbcf72f. Acesso em: 30/06/2021. 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openCDocument/47c54a4d73e1a19615083799886dcf8705107db6f15291e1
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openCDocument/47c54a4d73e1a19615083799886dcf8705107db6f15291e1
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openCDocument/47c54a4d73e1a1967bc9935152f0167c38a5ba514dbcf72f
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openCDocument/47c54a4d73e1a1967bc9935152f0167c38a5ba514dbcf72f


identidade de uma comunidade e sua manutenção é apenas uma manifestação de respeito 

à tradição histórica254. Portanto, a Corte concluiu que sua mera presença em lugares 

públicos não pode ser considerada uma violação do dever de neutralidade do Estado ou 

uma imposição de crenças religiosas particulares e expressão de intolerância de não 

crentes. 

Por último, podemos ainda destacar um caso que incide sobre a imagem da 

Virgem Maria (Virgen de la Sapiencia) exposta em uma universidade pública 

espanhola255.  

A decisão do Tribunal espanhol vai no sentido de que os símbolos religiosos 

refletem a história das instituições, e é natural encontrar em Espanha uma cultura de 

vários símbolos, com várias conotações religiosas, que representam instituições públicas.  

Além disso, o Tribunal observou que nas sociedades contemporâneas, os símbolos 

passivos praticamente não influenciam as crenças das pessoas e, portanto, a liberdade 

religiosa dos indivíduos é segura, desde que ninguém seja obrigado a participar de ritos 

ou cerimônias em homenagem a esses símbolos. Na ausência de tal coerção, a Corte 

concluiu que a mera percepção subjetiva do delito não é suficiente para apreciar que a 

liberdade de ideologia ou religião foi violada. Contudo, apesar da decisão, a Universidade 

decidiu remover a imagem.  

 

2.1. A posição do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos em matéria de 

neutralidade e símbolos religiosos 

 

No plano regional europeu, o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem 

(doravante TEDH) é a instância judicial dos Direitos Humanos por excelência. Intervém 

subsidiariamente, por aplicação do sistema regional europeu de proteção dos Direitos 

Humanos introduzido pela CEDH, sendo o guardião dos direitos e liberdades 

fundamentais. Através da aplicação de normas internacionais regionais protetoras dos 

Direitos Humanos, o TEDH repõe a justiça.  

                                                             
254 Como podemos observar no caso do Criso de Monteagudo: “A este respecto, conviene recordar que los 

Estados tienen la misión de garantizar, permanecendo neutros e imparciales, el ejercicio de diversas 

religiones, cultos y creencias. Su papel es el de contribuir a garantizar el orden público, la paz religiosa y 

la tolerancia en una sociedad democrática, principalmente entre grupos opuestos”. 
255 Cfr. MARTÍNEZ-TORRÓN, Javier. Religion and law..., ob. cit., p. 94. Cfr. STC 130/1991. Disponível 

em: http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/1769. Acesso em: 30/06/2021.  

http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/1769


O TEDH lança mão em alguns casos do princípio da margem de apreciação, que 

consiste num engenho do próprio Tribunal europeu que permite que os Estados nacionais 

façam a melhor interpretação das obrigações resultantes da CEDH – vemos uma lógica 

de que os próprios Estados estão melhor colocados para avaliar a necessidade e o 

enquadramento das restrições e limitações. 

No momento atual da Europa, as políticas associadas aos Estados europeus que 

incidem sobre a matéria da liberdade religiosa – que devemos relembrar a sua previsão 

de forma ampla na CEDH no seu artigo 9.º, 14.º, e corroborada pelo artigo 2.º do 

Protocolo Adicional n.º 12 – têm gerado ações nos tribunais nacionais, em que não 

satisfeitos com as decisões, são passíveis de recurso para o TEDH pelos cidadãos 

afetados, a fim de reparar os danos causados pelos Estados. 

Assim sendo, faz-se necessária uma breve referência ao processo de decisão do 

TEDH em relação à neutralidade do Estado e uma ligação direta ao caso dos símbolos 

religiosos em espaço público.  

A conjetura do uso e presença de símbolos religiosos em espaço público 

comunitário europeu e da noção de neutralidade do Estado tem sido refletida na 

jurisprudência do TEDH. Este Tribunal tem proferido amplas decisões sobre os símbolos 

religiosos das mulheres muçulmanas, em que nestas decisões conseguimos perceber a sua 

ratio. 

O TEDH em casos diversos tem preferido considerar a aplicação do princípio da 

neutralidade do Estado em prol de outros direitos e garantias dos Estados europeus. Como 

exemplo vemos o caso Leyla Sahin v. Turkey256, em que Leyla, uma aluna de medicina 

da Universidade de Istambul, viu-se impedida de utilizar véu em espaços de ensino da 

universidade após a emissão de uma circular que indicia sobre a proibição da utilização 

destes vestuários. Em recurso ao TEDH para ver o seu direito positivo válido, Leyla 

deparou-se com a decisão do Tribunal de priorizar o princípio da neutralidade do Estado 

em prol obrigação do Estado de promover a igualdade de género257. 

Mais uma vez o TEDH preteriu a liberdade religiosa das minorias, ainda de acordo 

com as vestes pessoais das mulheres muçulmanas, no caso S.A.S v. France258. Aqui estava 

em causa a Lei francesa de 2010 que proíbe a utilização destas vestimentas em espaço 

público. O Tribunal corroborou a ideia do Estado francês de que a utilização de niqab ou 

                                                             
256 Cfr. http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-70956. Acesso em: 30/06/2021. 
257 Cfr. COSTA, Inês Granja. O tribunal europeu..., ob. cit., p. 34. 
258 Cfr. http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=002-9594. Acesso em: 30/06/2021. 

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-70956
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=002-9594


burqa seria motivo de exclusão e/ou isolamento das mulheres que os utilizem, invocando 

ainda que a utilização de véu no espaço público ia de encontro com a discriminação em 

razão do género259. 

Em uma das decisões mais recentes do Tribunal europeu, Ebrahimian v. 

France260, a liberdade religiosa foi uma vez mais preterida em razão da neutralidade do 

Estado, confirmando a decisão dos tribunais franceses de que uma funcionária pública 

não poderia utilizar o véu no exercício das suas funções num hospital de Paris.  

Não deixará de ser importante nessa matéria mencionar as orientações de 

Martínez-Torrón sobre a jurisprudência do TEDH, afirmando que, a partir destas decisões 

sobre liberdade religiosa e símbolos religiosos, foi possível retirar duas características 

que podem e devem ser imputadas aos Estados.  

A primeira característica é a da imparcialidade, que se prende com o facto de o 

Estado ser imparcial frente às religiões ou crenças. Assim, a única função do Estado deve 

ser, portanto, organizar o pluralismo religioso.  

A segunda característica é a da incompetência, que vai no sentido de que os 

Estados são incompetentes para julgar as doutrinas religiosas, isto é, esta característica 

diz-nos que os assuntos religiosos não são parte das competentes legítimas dos governos. 

Qualquer ingerência é tida como uma restrição injustificada à liberdade religiosa. 

Contudo, isso não significa uma indiferença aos resultados ou implicações que provêm 

da liberdade religiosa.  

Com isso vemos a ideia de que o TEDH não pode adotar decisões que impliquem 

a interpretação de princípios constitucionais sobre a matéria – uma vez que só atua em 

última instância, ou seja, quando os recursos nacionais se esgotarem –, já que esse 

trabalho está a cargo das políticas públicas dos Estados nacionais – e não necessariamente 

a cargo dos tribunais, mas da competência de outros poderes do Estado261.  

Dessas características extraem-se algumas consequências para os Estados, que 

devem seguir para efetivamente serem considerados neutros face aos assuntos religiosos. 

Apontam-se consequências de atuação de carácter jurídico por parte do Estado, ou seja, 

a atuação do Estado em relação ao fenómeno religioso deve ser de forma precisa, 

embasada numa lei clara e específica, fazendo com que haja uma diminuta 

discricionariedade por parte das entidades públicas; e de reconhecimento recíproco da 

                                                             
259 Cfr. COSTA, Inês Granja. O tribunal europeu..., ob. cit., p. 37. 
260 Cfr. http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-159070. 
261 Cfr. MARTÍNEZ-TORRÓN, Javier. Simbolos religiosos institucionales…, ob. cit., pp. 114-115. 



autonomia Estado-Religião. A isso associamos a ingerência mínima que deve ter o Estado 

em assuntos religiosos, sendo reduzida ao máximo possível262. 

2.2. A assimilação da natureza da simbologia religiosa: Lautsi vs. Italy 

 

Quando se debate acerca dos conflitos que envolvem símbolos religiosos 

presentes em locais públicos, faz-se necessária a menção ao precedente Lautsi vs. Italy 

(2009), decidido no âmbito do TEDH, em que ilustra o pleito entre uma ideologia secular 

e a crença religiosa. 

Em 2009, a 2ª Secção do TEDH analisou o pedido de uma mãe263, religiosamente 

ateia, sobre a admissibilidade e permanência de um crucifixo nas salas de aulas da escola 

pública que seus filhos frequentavam, na cidade de Abano Terme, em Itália. Soile Lautsi 

considerava que a presença e exibição da cruz nas salas de aula era uma ingerência 

incompatível com a sua liberdade de crença e de religião, além de implicar uma preterição 

ao seu direito de educar e ensinar os seus filhos de acordo com as suas crenças religiosas 

e filosóficas264. 

Assim sendo, da decisão do Tribunal resultou que a presença e exibição dos 

crucifixos nas salas de aula violava os direitos invocados por Lautsi, com o fundamento 

de que a liberdade religiosa na sua vertente negativa deve prevalecer sobre a liberdade 

religiosa na vertente positiva, ainda que esta última seja a maioria. 

O Tribunal ainda afirmou, no parágrafo n.º 56, que “a exposição de um ou de 

vários símbolos religiosos não pode justificar-se nem pelo pedido de outros pais que 

desejam uma educação religiosa conforme às suas convicções”. Além disso, assegurou 

que “o Estado tem o dever de defender a neutralidade confessional na educação pública, 

onde a frequência escolar é obrigatória, independentemente da religião, e que deve 

procurar inculcar nos alunos o hábito do pensamento crítico”265. 

                                                             
262 Cfr. MARTÍNEZ-TORRÓN, Javier. Simbolos religiosos institucionales…, ob. cit, p. 116-118. 
263 Com fundamentação legal no artigo 34.º da CEDH, que dispõe o seguinte: “O Tribunal pode receber 

petições de qualquer pessoa singular, organização não governamental ou grupo de particulares que se 
considere vítima de violação por qualquer Alta Parte Contratante dos direitos reconhecidos na Convenção 

ou nos seus protocolos. As Altas Partes Contratantes comprometem - se a não criar qualquer entrave ao 

exercício efectivo desse direito”. 
264 Estes direitos constam do artigo 2º (Direito à instrução) do Protocolo nº1 anexo à CEDH, que dispõe: 

“A ninguém pode ser negado o direito à instrução. O Estado, no exercício das funções que tem de assumer 

no campo da educação e do ensino, respeitará o direito dos pais a assegurar aquela educação e ensino 

consoante as suas convicções religiosas e filosóficas”. 
265 De acordo com a sentença: “56.  The display of one or more religious symbols cannot be justified either 

by the wishes of other parents who want to see a religious form of education in conformity with their 

convictions or, as the Government submitted, by the need for a compromise with political parties of 



Neste sentido, o Estado italiano foi condenado pelo Tribunal Europeu em 

unanimidade a indemnizar Lautsi em um valor razoável, o que gerou uma frenesim de 

críticas, sendo posteriormente passível de recurso para o Tribunal Pleno. 

Os argumentos que embasam o recurso do governo italiano são robustos e bastante 

fundamentados. Invoca a não aplicação da margem de apreciação do TEDH em matéria 

de relações entre o Estado e a religião, em que diz que deveria ser, então, o estado italiano 

a optar sobre a questão em apreço266 – isto vai de encontro ao papel do TEDH em procurar 

princípios orientadores para os países na forma de aplicar a CEDH, o que de facto não 

aconteceu.  

No corpo da sentença vemos ainda que o é necessário ter em consideração que um 

símbolo religioso pode ser interpretado de diversas maneiras, de pessoa para pessoa. No 

caso concreto do crucifixo, diz o Estado italiano que “o crucifixo deve ser considerado 

não apenas como um símbolo de um desenvolvimento histórico e cultural e, portanto, da 

identidade de nosso povo, mas também como um símbolo de um sistema de valores: 

liberdade, igualdade, dignidade humana e tolerância religiosa e, consequentemente, 

também da natureza laica do Estado - princípios que sustentam a nossa Constituição”267. 

Mais ainda é invocado que o símbolo da cruz representava centenária relação de 

grande proximidade entre o Estado Italiano e a religião Católica, em que tal relação 

sempre foi acompanhada de uma grande proximidade dos cidadãos italianos aos valores 

católicos.  

Neste contexto, o Tribunal, em decisão proferida em Plenário, anulou a decisão 

antecedente, acatando o argumento do Estado Italiano entendendo que cabe aos Estados 

aplicar uma ampla margem de apreciação em matérias que só cabem a eles próprios 

decidirem, tal como a exibição de símbolos religiosos, uma vez que a CEDH não impõe 

uma completa neutralidade religiosa na educação das escolas públicas268. 

                                                             
Christian inspiration. Respect for parents’ convictions with regard to education must take into account 

respect for the convictions of other parents. The State has a duty to uphold confessional neutrality in public 

education, where school attendance is compulsory regardless of religion, and which must seek to inculcate 

in pupils the habit of critical thought.” 
266 Parágrafos 33 e ss. da decisão. 
267 De acordo com o parágrafo 11.9: “It can therefore be contended that in the present-day social reality the 

crucifix should be regarded not only as a symbol of a historical and cultural development, and therefore of 

the identity of our people, but also as a symbol of a value system: liberty, equality, human dignity and 

religious toleration, and accordingly also of the secular nature of the State – principles which underpin our 

Constitution”. 
268  De acordo com o parágrafo 61 da decisão: “As a result, the Contracting States enjoy a wide margin of 

appreciation in determining the steps to be taken to ensure compliance with the Convention with due regard 

to the needs and resources of the community and of individuals”. Cfr. PUPPINCK, Grégor. The case of 

Lautsi v. Italy: a synthesis. In: “BYU Law Review”, vol. 3, 2012, p. 6. 



O Tribunal debruçou-se também sobre os argumentos de Lautsi, em que a sua 

percepção subjetiva não seria suficiente para estabelecer uma violação do seu direito, 

afirmando que não houve evidências de que a exibição de um símbolo religioso nas 

paredes da sala de aula pudesse influenciar os alunos269.  

Cingiu-se, por fim, à tolerância religiosa, em que argumentaram que como não 

houve proibição de Lautsi impor ao seu filho um ensino do secularismo, as escolas 

toleravam abertamente outros símbolos religiosos270.  

No caso de Lautsi, deveria, então, a liberdade religiosa de uma minoria 

antirreligiosa prevalecer sobre a liberdade religiosa positiva de uma maioria religiosa? A 

questão é levantada Manuel Fontaine Campos, que afirma que “a intolerência das 

minorias relativamente às maiorias seria, assim, institucionalizada” caso isso ocorresse. 

Aliás, o autor ainda avança no sentido de que, se tal decisão se tivesse mantido, estaríamos 

perante um resultado de teor laicista271. 

A neutralidade como princípio do Estado seria, então, dissipar toda e qualquer 

referências à religião que já fazem parte do desenvolvimento histórico do país? Seria, 

então, necessário rebatizar o nome de escolas, ruas ou hospitais cujos nomes possuem 

referências à religião? Seria, então, uma ofensa às minorias religiosas ou antirreligiosas a 

manutenção destes espaços públicos por parte do Estado? São perguntas levantadas por 

Manuel Fontaine que não podem deixar de ser levantadas neste caso. A história de um 

país não pode ser alterada em prol de uma minoria intolerante272.  

Daqui retira-se que, contrariamente ao entendimento comum da Suprema Corte 

norte-americana, o Tribunal não equipara neutralidade ao secularismo. Neutralidade aqui 

seria tida como uma tolerância ao pluralismo religioso, uma abertura às expressões 

visíveis das religiões ou outras filosofias da vida, como um meio de garantir o exercício 

da liberdade religiosa. Secularismo seria “uma atitude aberta e inclusiva, mais próxima 

da equidistância, que respeita a distinção e autonomia de áreas espirituais e temporais, 

                                                             
269 De acordo com o parágrafo 66 da decisão: “Be that as it may, the applicant's subjective perception is not 
in itself sufficient to establish a breach of Article 2 of Protocol No. 1.”. 
270 De acordo com o parágrafo 74 da decisão: “Secondly, according to the indications provided by the 

Government, Italy opens up the school environment in parallel to other religions (...)”. 
271 Cfr. CAMPOS, Manuel Fontaine. Da intolerância com as crenças minoritárias à intolerância com as 

crenças maioritárias – a propósito dos acórdãos do TEDH no caso Lausti. In: Atas do I Colóquio Luso-

Italiano Sobre A Liberdade Religiosa, Almedina, 2014, p. 229. 
272 Manuel Fontaine, a propósito da liberdade religiosa, relembra-nos que esta foi reconhecida em tempos 

“como forma de institucionalizar a tolerância da maioria face aos grupos religiosos minoritários, não pode 

hoje ser instrumentalizada para institucionalizar as intolerâncias das minorias face à religião maioritária”. 

Cfr. CAMPOS, Manuel Fontaine. Da intolerância com as crenças minoritárias..., ob. cit., p. 230. 



sem privatizar a religião ou excluí-la da área pública”, tal como explicita Puppinck273. 

Assim, o Tribunal Europeu proferiu uma visão pluralista, respeitando a garantia de 

educação de acordo com as convicções dos pais, tal como previsto na CEDH, e 

igualmente deu margem aos Estados de tratar como bem entenderem da relação com o 

fenómeno religioso. 

No contexto desta decisão, pronunciou-se Joseph Weiler num discurso oral 

perante à Grande Secção do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem em nome dos 

Estados terceiros intervenientes no caso Lautsi vs. Italy II274. Primeiramente, fala-nos do 

conceito de ‘laicité’, remetendo à neutralidade estabelecida durante a Revolução 

Francesa, no sentido de que não pode haver endosso à religião por parte do Estado, além 

de proibir a utilização de símbolos religiosos em espaço público. Weiler, com este 

conceito, pretende demonstrar que, através dessa visão, a religião está consignada à esfera 

privada da pessoa. Contudo, o autor apoia-se numa visão de respeito e tolerância pela 

religião, cada vez mais em busca da proteção da liberdade e pluralismo religioso.  

No mesmo sentido, Joseph Weiler afirma que o TEDH não é um oráculo, mas 

antes um parceiro de diálogo com os Estados Membros que são partes da CEDH, e que 

“a legitimidade e persuasão de suas decisões residem tanto em sua qualidade quanto em 

seu poder comunicativo”. Acrescenta que “quando existe uma prática constitucional 

diversa entre os Estados da Convenção - e certamente há nesta área - o Tribunal precisa 

ouvir, não apenas pregar, e ser visto como ouvinte”275. 

Com efeito, Weiler afirma perante a Grande Secção do TEDH que se o crucifixo 

permanecer, a mensagem imediata enviada será de apoio do Estado a uma religião, de 

não ser neutro, mas, em última instância, “ainda mais alarmante seria a situação se os 

crucifixos, que sempre lá estiveram, de repente fossem removidos”. Segue afirmando que 

“uma parede nua exigida pelo Estado, como na França, pode sugerir aos alunos que o 

Estado está tomando uma atitude anti-religiosa. (...) Da mesma forma, um crucifixo na 

parede pode ser percebido como coercitivo. Mais uma vez, depende do currículo para 

                                                             
273 Cfr. PUPPINCK, Grégor. The case of Lautsi v. Italy…, ob. cit., p. 3. 
274 Discurso disponível em: http://eclj.org/pdf/weiler_lautsi_third_parties_submission_by_jhh_weiler.pdf. 
275 “The European Court of Human Rights is not an Oracle. It is a dialogical partner with the Member States 

Parties to the Convention, and the legitimacy and persuasiveness of its decisions resides both in their quality 

and communicative power. The ECtHR is simultaneously reflective and constitutive of the European 

constitutional practices and norms. When there is a diverse constitutional practice among the Convention 

States – and there certainly is in this area – the Court needs to listen, not only preach, and to be seen to be 

listening”. Cfr. WEILER, Joseph H. H. Lautsi: crucifix in the classroom redux, in The European Journal of 

International Law, vol. 21, n.º 1, 2010, p. 1. 



contextualizar e ensinar às crianças nas salas de aulas italianas tolerância e 

pluralismo."276. 

O constitucionalista norte-americano afirma ainda que a posição estadunidense 

vai no sentido de que se quer um Estado democrático, este não pode ser religioso, ou seja, 

que o endosso à religião não condiz com um conceito de Estado de Direito Democrático. 

Todavia, a posição europeia vai no sentido de que temos e devemos respeito pelo direito 

à liberdade de religião de cada pessoa, de forma a que o pluralismo seja alcançado.  

Na visão de Weiler, os símbolos religiosos são importantes para que um Estado 

seja caracterizado como sendo um Estado de Direito Democrático, pois promove a própria 

democracia e a denominada coesão social.  

Finaliza os seus argumentos com a mensagem de que devemos ensinar e propagar 

a tolerância para evitar problemas de conflitos perante os símbolos religiosos e a sua 

utilização pelo Estado.  

Numa perspectiva crítica, há um argumento apresentado pelas partes que merece 

alguma notoriedade no contexto do caso Lautsi v. Italy (2011) que é a natureza do símbolo 

religioso.  

A este respeito, Horst Bredekamp, citado por Helmut Renders e Ana Lídia de 

Albuquerque, diz-nos que as imagens surgem ao homem de uma forma distante, que 

“neste efeito reside a razão pela qual a imagem é objeto de fascínio. Uma vez criada, 

torna-se independente e objeto de admiração referente”. Com isso vemos que um objeto 

adquire uma identidade mais forte e notável quando ele é identificado ou tratado como 

símbolo religioso277, tal como é o caso de uma cruz. 

Assim sendo, o símbolo religioso configura-se como uma representação do divino 

e, consequentemente, torna-se intocável. De acordo com Ernst Cassirer, mencionado 

Helmut Renders e Ana Lídia de Albuquerque, isso ocorre na ótica da perspectiva humana, 

em virtude da sua “qualidade da expressividade”. Cassirer explica-nos que “o signo se 

confunde com o significado, ambos estão fundidos. Os símbolos não representam a coisa, 

                                                             
276 Em suas palavras, Joseph Weiler expressa-se: “Make no mistake: A State-mandated naked wall, as in 

France, may suggest to pupils that the State is taking an anti-religious attitude. We trust the curriculum of 

the French Republic, to teach their children tolerance and pluralism and dispel that notion. There is always 

an interaction between what is on the wall and how it is discussed and taught in class. Likewise, a crucifix 

on the wall, might be perceived as coercive. Again, it depends on the curriculum to contextualize and teach 

the children in the Italian class tolerance and pluralism. There may be other solutions such as having 

symbols of more than one religion or finding other educationally appropriate ways to convey the message 

of pluralism”. 
277 Cfr. RENDERS, Helmut. ALBUQUERQUE, Ana Lídia. Cruz e chamas como logotipo, ornamento, arte 

litúrgica e símbolo religioso. Estudos de Religião, v. 32, n. 1, 159-190, jan.-abr., 2018, p. 177. 



mas se confundem com ela; o nome, a imagem, toma o lugar e os atributos da própria 

coisa que designa. Esse fato está na base da experiência mágica com o mundo”278.  

Vladimir Fernandes cita igualmente Cassirer, referindo que toda figura simbólica 

possui uma relação entre o signo e o significado. Todavia, essa relação não se dá na 

mesma medida entre as todas as formas simbólicas. No que concerne à religião, Cassirer 

acredita que há um afastamento entre o signo e o significado. Para o filósofo, a religião 

“aproxima-se mais da relação de representação”, em que efetivamente nesta não devemos 

tomar os signos e as imagens “como dotados de poderes da própria coisa, mas sim como 

formas convencionais de representação”279. 

Desta maneira, pode-se afirmar que os símbolos estão identificados muitas vezes 

com a origem cultural e geográfica de seus idealizadores e podem sofrer alterações 

conforme o período em que são utilizados280. Assim, não necessariamente uma cruz pode 

ter o significado de símbolo religioso que comumente é conhecida. Tal como invocado 

pelo Estado Italiano, pode ser um símbolo de uma relação centenária entre duas grandes 

instituições, tal como pode ser a representação simbólica de valores e princípios 

constitucionais.   

2.3. A incidência da laicidade e os símbolos religiosos 

 

Discussões são fomentadas cada vez em torno dos símbolos religiosos, em que a 

grande parte das pessoas invocam a laicidade do Estado como argumento principal de 

exclusão da exibição destes símbolos em órgãos públicos, escolas públicas ou em terras 

pertencentes ao domínio estatal. 

Indo objetivamente de encontro com o enfoque do acórdão que deu origem a este 

trabalho, a simbologia é destacada desde os primórdios da humanidade, onde já 

encontrávamos a sua presença nas escritas rupestres. Em termos semânticos, a palavra 

“símbolo” tem origem etimológica do latim “symbolum”, e do grego “simbolon”, 

significando “lançar com”.  

Os símbolos religiosos são demonstrados através de uma forma, um objeto, que 

representam ideais religiosos através do inconsciente. A cruz é um símbolo universal para 

                                                             
278 Cfr. RENDERS, Helmut. ALBUQUERQUE, Ana Lídia. Cruz e chamas..., ob. cit., pp. 177-178. 
279 Cfr. Ibidem p. 178, apud FERNANDES, Vladimir. “Mito e Religião na Filosofia de Cassirer e a Moral 

Religiosa”. In: Notadum, São Paulo, vol. 7, n. 11, 2004. 
280 Cfr. ARAÚJO, Thiago Nicolau. Hermenêutica e cemitérios: um olhar sobre o cemitério da santa casa 

em porto alegre. In: Ciencias Sociales Y Religión/Ciências Sociais e Religião, Porto Alegre, ano 16, n.20, 

p.82-95, 2014, p. 85. 



os cristãos, mas dentro do cristianismo poderá ter interpretações diferentes: para os 

católicos, a cruz simboliza a vitória, a ressurreição; para os evangélicos, representa dor, 

sofrimento – para ambos, simboliza imperativamente a morte de Jesus Cristo. 

No entanto, a discussão em torno dos símbolos religiosos vem à tona em relação 

à exibição dos mesmos em órgãos públicos do Estado. A retirada de símbolos religiosos 

de estabelecimentos públicos do Estado não se traduz em laicismo (que já devidamente 

identificado supra, não se confunde com laicidade – é antes uma hostilidade contra a 

religião e não a mera separação entre o instituto religioso e o estatal), mas ratifica o 

carácter laico do Estado, passando a preservar e a assegurar mais ainda a liberdade de 

religião. 

Daniel Sarmento refuta cerca de seis argumentos que são favoráveis à manutenção 

da exibição dos símbolos religiosos nos tribunais brasileiros. Entre tantos argumentos, 

Sarmento diz-nos que a presença de símbolos religiosos em sala de audiência, como a 

cruz, imprime uma incompatibilidade com o princípio da laicidade do Estado, estando 

relacionado com a neutralidade estatal. No direito brasileiro, a laicidade figura-se como 

um princípio constitucional correlacionado aos direitos fundamentais de liberdade 

religiosa e da igualdade, sendo visto como um mecanismo essencial para a democracia 

no contexto de uma sociedade caracterizada pelo pluralismo religioso. 

Sarmento explica que a laicidade consiste num mandamento constitucional prima 

facie, ou seja, um princípio constitucional que deve ser cumprido dentro do possível no 

caso concreto, podendo ser limitado em casos específicos, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade. A laicidade permite um certo suporte estatal à religião, desde que 

justificadas de acordo com razões constitucionalmente legítimas, como proteção de 

outros bens jurídicos cuja proteção constitucional é prevista281 282.  

Jónatas Machado refere que qualquer indício de vantagens concedidas por parte 

do Estado em relação a instituições, símbolos ou ritos de carácter religioso, pode ser vista 

como uma ingerência do fenómeno religioso no Estado pelos não crentes, prezando uma 

                                                             
281 Cfr. SARMENTO, Daniel. O crucifixo nos tribunais e a laicidade do estado. In: LOREA, Roberto 

Arriada (Org.) Em defesa das liberdades laicas. Porto Alegre: Livraria do advogado, 2008, cap. 11, pp. 189-

201. 
282 Cfr. Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 19.º, inciso I: “ 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; (...)”. 



religião e desvalorizando outras. Assim, qualquer vantagem obtida pela entidade pública 

Estado é “inerentemente coerciva”283. 

A jurisprudência estrangeira tem se pronunciado acerca da exibição de símbolos 

religiosos em escolas públicas. O Tribunal Constitucional Alemão pronunciou-se a 

respeito:  

“O art. 4, I, da Lei Fundamental, deixa a critério do indivíduo decidir 

quais símbolos religiosos serão por ele reconhecidos e adorados e quais 

serão por ele rejeitados. Em verdade, não tem ele direito, em uma 

sociedade que dá espaço a diferentes convicções religiosas, a ser 

poupado de manifestações religiosas, atos litúrgicos e símbolos 

religiosos que lhe são estranhos. Deve-se diferenciar disso, porém, uma 

situação criada pelo Estado, na qual o indivíduo é submetido, sem 

liberdade de escolha, à influência de uma determinada crença, aos atos 

nos quais esta se manifesta, e a os símbolos por meio dos quais ela se 

apresenta... O Estado, no qual convivem seguidores de convicções 
religiosas e ideológicas diferentes ou mesmo opostas, apenas pode 

assegurar suas coexistências pacíficas quando ele se mantém neutro em 

matéria religiosa”284. 

 

O acórdão reproduzido supra estabelece a inconstitucionalidade da exibição dos 

crucifixos em salas de aula de escolas da Alemanha. O mesmo entendimento foi 

compreendido no contexto do caso já mencionado, Lautsi vs. Italy, decidido pelo Tribunal 

Europeu dos Direitos Humanos, em sua primeira decisão.  

Não obstante ser compreensível os argumentos de proibição da ostentação de 

símbolos religiosos em espaço público do Estado, encontramos uma doutrina 

(minoritária) que defende a sua manutenção. Fernando Capez, debatendo sobre uma ação 

civil pública intentada pelo Ministério Público Federal que pedia que fossem retirados 

das repartições públicas do estado de São Paulo todos os símbolos religiosos285, afirma:  

 

“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 

                                                             
283 Cfr. MACHADO, Jónatas. Liberdade religiosa numa comunidade constitucional inclusiva: dos direitos 
da verdade aos direitos dos cidadãos. Coimbra: Coimbra Editora, 1996, pp. 348-349. 
284 Cfr. BVerfGE 93, 1 1 BvR 1087/91 Kruzifix-decision "Crucifix Case (Classroom Crucifix Case)". 

Disponível em: https://law.utexas.edu/transnational/foreign-law-translations/german/case.php?id=615 

(versão em inglês). 
285 Cfr. Ação Civil Pública nº 2009.61.00.017604-0, intentada pelo Procurador Regional dos Direitos do 

Cidadão, Jefferson Aparecido Dias, que argumenta: “inúmeras pessoas se dirigem aos prédios da União, 

diariamente, para as mais variadas atividades, de caráter administrativa ou judiciária, e têm a sua liberdade 

de crença ofendida diante da ostentação pública de símbolos religiosos não relacionados com a fé que 

professam". Disponível em: 

https://direito.mppr.mp.br/arquivos/File/ModeloACPRetiradaCruxifixosSP.pdf 



para contentar a intolerância e a supremacia da vontade de um restrito 

grupo de pessoas”286. 

 

Assim, o autor explica-nos que essa discussão apenas serve para reascender o 

conceito de tolerância (neste caso, intolerância), uma vez que visa à vontade apenas de 

um grupo de pessoas. A tolerância nada mais é do que “uma virtude que torna a paz 

possível e contribui para substituir uma cultura de guerra por uma cultura de paz”287. 

O autor acrescenta que a laicidade não é inimiga da religião. Um Estado que se 

denomine laico não é um Estado que abomine a religião ou que “se antepõe a símbo los 

de convicções religiosas”, mas considera-se um Estado não confessional. Por isso, um 

dos argumentos para a discussão acesa na doutrina brasileira é a de que a Constituição 

Federal brasileira de 1988 não conformou um Estado ateu, mas antes um Estado não 

confessional.  

Um Estado que tenha por indicador sociopolítico a democracia, conhecido por 

Estado de Direito Democrático, deve ser guiado pelos pressupostos da liberdade em todos 

os sentidos. Se todos os símbolos religiosos devessem ser retirados do espaço público 

(órgãos, repartições públicas do Estado, terras públicas do Estado), o que aconteceria, por 

exemplo, ainda recorrendo à exemplos brasileiros, com o Cristo Redentor, o maior 

símbolo internacionalmente reconhecido da cidade do Rio de Janeiro e do Brasil? 

Posto que a laicidade do Estado corresponde a uma separação da Igreja e do 

fenómeno estatal, a retirada de símbolos religiosos do espaço público corresponderá a 

uma efetiva expressão da laicidade? A jurisprudência brasileira tem debatido com 

excelência sobre o tema, em que podemos ver uma decisão da Justiça Federal de São 

Paulo acerca da Ação Civil Pública referida supra, no entendimento de que “a presença 

de símbolos religiosos em prédios públicos não ofende os princípios constitucionais da 

laicidade do estado nem de liberdade religiosa”288. 

Com efeito, a juíza federal Maria Lúcia Lencastre Ursaia, da 3ª Vara Cível Federal 

de São Paulo, recorre aos ensinamentos do sociólogo mexicano Roberto Blancarte, 

afirmando em sua sentença que “o estado laico é a primeira organização política que 

                                                             
286 Cfr. CAPEZ, Fernando. Laicidade não significa hostilidade contra a fé. Conjur, 2009. Disponível em: 

http://www.conjur.com.br/2009-set-01/nao-religiao-oficial-naosignifica-hostil-crencas 
287 Cfr. Declaração de Princípios sobre a Tolerância, aprovada pela Conferência Geral da UNESCO em 

sede de sua 28ª reunião, no dia 16 de novembro de 1995. Disponível em: 

http://www.dhnet.org.br/direitos/sip/onu/paz/dec95.htm 
288 Cfr. PORFÍRIO, Fernando. Rejeitado pedido para tirar crucifixo de locais públicos. Conjur. 2009. 

Disponível em: https://www.conjur.com.br/2009-ago-21/laicidade-nao-expressa-eliminacao-simbolos-

religiosos 



garantiu as liberdades religiosas. É preciso lembrar que a liberdade de crença, a liberdade 

de culto e a tolerância religiosa que delas emanam podem ser alcançadas graças ao Estado 

laico, e não contra ele”289 290.  

A juíza, à semelhança do acórdão do Supremo Tribunal Federal norte-americano 

que deu origem a este trabalho, recorreu a argumentos de formação histórico-cultural do 

Estado brasileiro para justificar a presença de símbolos religiosos, justificando que “é 

natural a presença de símbolos religiosos em espaços públicos, sem qualquer ofensa à 

liberdade de crença, garantia diferenciada, aquele símbolo nada representa assemelhando-

se a um quadro ou escultura, adereços decorativos’291.  Efetivamente, no parágrafo 9.º da 

decisão judicial afirma que “a laicidade não pode se expressar na eliminação dos símbolos 

religiosos, mas na tolerância aos mesmos”, corroborando o entendimento de que laicidade 

e tolerância podem coexistir, tal como os símbolos religiosos em espaço público. 

Validamente, esta é uma matéria em plena discussão. Tal como o conceito de 

laicidade é uma discussão que vem a ser construída, os entendimentos sobre a exposições 

dos símbolos religiosos ainda divergem a doutrina, mas se tivermos em conta a 

jurisprudência, consegue-se extrair pensamentos e ensinamentos jurídicos relevantes 

sobre a matéria. Argumentos históricos, culturais, todos são válidos para que a liberdade 

seja alcançada e perpetuada.  

  

                                                             
289 Cfr. BLANCARTE, Roberto. El porqué de un estado laico. In: Los retos de la laicidad y la secularización 

en el mundo contemporáneo. Cidade do México: El Colegio de México, 2008. pp. 27-46. 
290 Cfr. Decisão da Ação Civil Pública nº 2009.61.00.017604-0, parágrafo 8.º, disponível em: 

https://www.jfsp.jus.br/documentos/administrativo/NUCS/decisoes/2009/2009-08-20-Simbolos.pdf 
291 Cfr. Ibidem, parágrafo 9.º. 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta dissertação de mestrado debruçou-se ao longo de seu estudo sobre a questão 

dos símbolos religiosos em exibição em terras públicas do Estado, além da sua 

manutenção com encargos públicos. 

Do presente estudo conclui-se que os EUA incutiram uma série de direitos 

fundamentais ainda na segunda metade do século XVIII, dando origem ao direito à 

liberdade religiosa e a implementação do seu livre exercício, levando alguns anos para 

chegarmos à compreensão que temos hoje da sua extensão.  

No que concerne às decisões judiciais do Supremo Tribunal Federal dos EUA em 

matéria de liberdade religiosa e símbolos religiosos, identificamos um padrão decisório 

com base numa apreciação casuística do caso em concreto, preconizando sempre a sua 

neutralidade e a sua relação de separação absoluta com as confissões religiosas. A 

Suprema Corte, no entanto, procura estabelecer entendimentos conceptuais sobre 

atividades e símbolos de teor religioso e a relação entre a base da causa (o ato 

condenatório por parte dos autores) e a sua relação com a 1ª Emenda da Constituição, 

salvaguardando que todas as perspectivas sejam exploradas.  

Seguidamente, a neutralidade do Estado e o princípio de liberdade religiosa são 

pilares fundamentais em questões de simbologia religiosa e espaço público. Encontramos 

aqui uma neutralidade que advém de uma abstenção do Estado de favorecer qualquer 

confissão religiosa, mas também proíbe o tratamento discriminatório de um perante o 

outro. Essa neutralidade é alcançada através de um reconhecimento recíproco da 

autonomia dos Estado e da religião, sendo a interferência da primeira perante a segunda 

a mínima possível, em situações de necessidade extrema e devidamente fundamentada. 

Este princípio deve, ainda, estar presente perante uma sociedade plural, aberta e livre.  

O conceito de liberdade religiosa surge-nos numa liberdade de escolha, de 

personalidade, de pensamento, de pertença, de vontades, de autoafirmação, tudo isso sem 

interferência do Estado. Encontra-se associada ao princípio basilar da nossa Constituição, 

a dignidade da pessoa humana. Deste direito floresce ainda a capacidade dos indivíduos 

de procederem a juízos próprios de moralidade, adequando-o aos seus próprios valores e 

convicções, contribuindo para uma melhor formação da consciência dos indivíduos que 

o exercem.  

Relacionamos este direito ao princípio da laicidade do Estado e sua dupla vertente: 

Estado independente da religião e a religião autonomizada do Estado. A laicidade 



pressupõe, então, uma sociedade movida a princípios de ordem natural e não por uma 

influência religiosa – não implica ateísmo. Caso contrário, será uma sociedade fechada, 

sem a capacidade de abertura para a implementação deste direito. O Estado exclui a 

religião do âmbito estatal, mas ao mesmo tempo que o faz, deve fazê-lo com respeito, 

recorrendo aos seus princípios basilares constitucionais.  

Em sociedades modernas existe espaço para a conjugação de diferentes grupos, 

diferentes visões e pensamentos, desde que haja em sua base princípios basilares de 

igualdade, tolerância e respeito. Estes princípios são conclusivos do presente estudo, 

encontrando-se incutidos nos conceitos operatórios mencionados que, devidamente 

articulados e garantidos pelo Estado, agem na prossecução dos direitos fundamentais, 

além de impedir a sua violação. 

A interpretação e compreensão destes conceitos tidos como orientadores permite-

nos, então, chegar à matéria fulcral deste estudo. Efetivamente o aspecto discutido é em 

até que ponto a exibição de símbolo religioso em espaço público do Estado pode ser uma 

violação da neutralidade deste.  

Como foi discutido, sem a existência do direito base da liberdade religiosa, não 

existia a neutralidade do Estado. Vivemos atualmente em sociedades modernas, em que 

aplicam cada vez mais o Estado de Direito Democrático, com espaço e abertura para o 

sentimento de pertença a todos os indivíduos, seja qual for a sua convicção religiosa.  

A imposição da liberdade de um grupo minoritário não pode sobrepor-se a 

liberdade de um grupo maioritário, principalmente quando implica alterar circunstâncias 

que já estão incutidas numa sociedade há muitos anos. O valor histórico-cultural de uma 

sociedade não pode ser preterido em virtude de pensamentos intolerantes e fechados. 

Em síntese, o caso em concreto American Legion v. American Humanist Ass. 

(2019), o caminho de apreciação prática traçado foi o melhor escolhido. As linhas gerais 

de discussão devem ir em torno da compreensão da natureza do símbolo, a sua 

representação. O significado e o intuito do símbolo dizem mais do que a sua estrutura em 

si; o fator-tempo e o fator-histórico são fundamentais na compreensão dessas 

perspectivas.  

Esta é uma discussão que não tem o seu fim breve. Espera-se que no futuro se 

possa encontrar discussões mais afloradas e ricas, que contribuam para a melhor troca 

científico-jurídico do entendimento dos direitos fundamentais, das relações entre o Estado 

e a Igreja e entre os diferentes grupos sociais que estão presentes nas sociedades plurais 

e abertas.   
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