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Título do Grupo: DIREITO À LIBERDADE RELIGIOSA NA PERSPECTIVA DO BRASIL DO 
SÉCULO XXI 

Líder do grupo: FRANCISCO JOSÉ PAULOS CABRAL  

Área predominante: Direito Constitucional/ Direito Civil 

Vigência do Projeto: jul/2013 – jul/2015 

Resumo: 

Em outubro de 2010 o Ministério Publico Federal (MPF) propôs Ação Civil Publica com pedido de 
liminar, visando anular concurso público do Comando da Aeronáutica para a contratação de 
religiosos (capelães). O MPF alegava que a realização de concurso publico, para contratação de 
pastores e sacerdotes para a prestação de assistência religiosa aos militares vai de encontro ao 
principio da laicidade estatal, o que tornaria tal seleção inconstitucional. 

Ao procurar subsídios para auxiliar a Advocacia-Geral da União (AGU) na defesa do Comando da 
Aeronáutica, verificou-se a escassez bibliográfica deste tema – liberdade religiosa e o Estado laico 
- no meio jurídico nacional. As poucas obras encontradas tratavam de temas isolados, tais como o 
uso de crucifixo em repartições publicas, ensino religioso nas escolas públicas, etc., porém sem 
aprofundamento do assunto no campo do respeito à liberdade religiosa como um direito 
fundamental e o seu trato em um Estado democrático de direito, onde se optou pela separação 
entre o Estado e a religião. 

Mais recentemente, o tema tem sido enfrentado com o acalorado debate sobre a possibilidade da 
legalização do casamento (civil) de pessoas do mesmo sexo, o que fere os princípios religiosos 
cristãos que orientam a formação da família, ou até mesmo com a discussão a respeito da 
possibilidade de fundação e funcionamento de igrejas que aceitam a prática de homossexualismo. 

Daí se viu a importância do estudo do tema e do aprofundamento da discussão no meio 
acadêmico e jurídico no âmbito constitucional, por se entender ser a liberdade religiosa um  direito 
fundamental. Assim, se verifica a importância do grupo de pesquisa sobre o tema no âmbito do 
ICESP, pois o mesmo buscou divulgar a importância do assunto, a necessidade de pesquisa e o 
estímulo ao debate no seio da Instituição. 

O grupo teve por objetivo principal conhecer aspectos relacionados ao direito à liberdade religiosa 
em um Estado laico, estudando os temas correlacionados, no que tange ao exercício de direitos 
individuais em confronto com princípios e dogmas religiosos em nossa sociedade. 

O grupo teve reuniões mensais presenciais na instituição. Por e-mail eram enviados textos para 
estimular e nortear o debate nestes encontros. Uma vez que a maioria dos membros eram alunos 
do líder do grupo, também havia debate em sala de aula, quando pertinente. Foi criado um grupo 
de discussão no aplicativo What’sUp, que permitia contato direto entre os membros do grupo e a 
discussão de temas que apareciam na mídia 

Durante o funcionamento do Grupo os alunos foram estimulados a escrever artigos sobre os 
diversos temas que apareceram durante a pesquisa, o que for realizado na forma de seus TCC, 
dos quais se destacam os temas : “direito à vida x aborto”, Infanticídio indígena, “O Estado e a 
Igreja sob à luz do direito fundamental e liberdade religiosa” “Direito ao descanso sabático x 
atividades acadêmicas (em elaboração/TCC I). 



1. Dados do Grupo de Pesquisa 

1.1 Pesquisadores:  

Nome Titulação CPF Nascimento 
Francisco José Paulos Cabral (líder)  Mestre  049.979.038-33  27/11/1964  

Adriano Portella de Amorim  Mestre  012.201.397-26  16/01/1972  

Rodrigo Freitas Palma  Mestre  639.296.430-49  06/11/1972  

 

1.2 Discentes: 

Ao longo do dois anos de funcionamento do Grupo de Pesquisa teve alternância de 
membros. Alguns alunos compareceram somente um semestre,. Outros participaram de reuniões 
de forma esporádica, motivo pelo qual não estão mencionados no quadro abaixo. Fizeram parte 
do grupo os seguintes alunos do ICESP: 

Nome Completo  CPF  Curso   

Bertoni Barboza de Oliveira  006.515.261-16  Dir. 8 o sem not   

Eliana Vieira de Calais Santos  398.402.121-68  Dir. 6 o sem not   

Érica de Carvalho Nascimento  095.438.867-41  Dir. 6 o sem not  

Jorge Luiz Ferraz  255.206.011-00  Dir. 9 o sem not  

Sanny Aparecida dos Anjos Cardoso  659.129.501-15  Dir. 6 o sem not  

Thiago Alves Bandeira 035.197.693-01 Dir. 5 o sem mat 

Antônio Carlos de Novais 368.881.921-72 Dir. 7 o sem mat 

Hérica Menezes Alencar 965.463.281-00 Dir. 7 o sem mat 

Adriana da Silva pereira Borges 016.939.151-54 Dir. 9 o  sem not 

Solange Sibelly Balduino 939.454.269-87 Dir. 8 o sem not 

Wilson Tadeu Lacerda da Silva 019.165.491-44 Dir. 7 o sem not 

Lucinalva Ribeiro Nascimento 037.844.121-30 Dir. 8o sem not 
 

1.3 Linhas de Pesquisa: 

A) Títulos das linhas de pesquisa desenvolvidas 

 1. Estudo do direito à liberdade religiosa como um direito fundamental; 

 2. O exercício do direito à liberdade religiosa em conflito com outros direitos fundamentais; 

 3. Neutralidade religiosa do Estado versus a intervenção estatal nos dogmas religiosos 



B) Objetivos para cada uma das linhas; 

 A linha de pesquisa no 1 tinha como objetivo geral verificar a classificação e o status do 
direito à liberdade religiosas como um direito fundamental, e para todos os efeitos, ser tratado 
como tal pela sociedade e pelo Estado. São exemplos de temas trabalhados nesta linha de 
pesquisa: “O caráter laico do Estado Brasileiro”, “A asserção da liberdade religiosa”, “O Direito e a 
liberdade religiosa”. 

 A linha de pesquisa no 2 tinha por objetivo geral verificar a possibilidade de se 
compatibilizar o exercício do direito à liberdade religiosa quando este se demonstrar estar em 
conflito com outros direitos fundamentais. Pode-se citar como temas/ propostas de artigos nesta 
linha: “A proibição de transfusão de sangue por parte de testemunhas de jeová” e “O infanticídio 
indígena: tradição religiosa em confronto com o direito à vida”, “O aborto versus direito à vida” 

 A linha de pesquisa no 3 tinha por objetivo discutir se a crença religiosa poderia ser 
alegada como motivo pra se relativizar o direito constitucional à vida, como no caso da. “religião e 
neutralidade do Estado”, “Liberdade religiosa na experiência brasileira”, “A liberdade religiosa e o 
estado democrático de direito” e “A intervenção estatal nos dogmas religiosos”, “a existência de 
símbolos religiosos em espaços públicos” 

 

2. Dados do Projeto de Pesquisa 

A) Introdução: 

 Em outubro de 2010 o Ministério Público Federal (MPF) propôs Ação Civil Pública com 
pedido de liminar, visando anular concurso público do Comando da Aeronáutica para a 
contratação de religiosos (capelães). 

O MPF alegava que a realização de concurso público, com recursos públicos, para 
contratação de pastores e sacerdotes para a prestação de assistência religiosa aos militares vai 
de encontro ao principio da laicidade estatal, o que tornaria tal seleção inconstitucional. 

Naquela época, também alegava o MPF que, “ainda que fosse franqueado à União 
contratar prestadores de assistência religiosa para atendimento de seus servidores, a escolha de 
apenas duas religiões, mesmo que majoritárias na sociedade feriria o principio da isonomia, 
segregando os seguidores de religiões minoritárias, ateus e agnósticos, gerando discriminação, 
inibindo os não católicos ou não evangélicos a adentrar nas Forças Armadas. 

O MPF pleiteou a anulação do referido concurso e a imposição da obrigação de não-fazer 
à União, para que esta se abstenha de lançar novos concursos públicos para Capelães de 
quaisquer Forças Militares, por entender que este concurso feriria o principio do Estado laico 
adotado em nossa Constituição. Ao procurar subsídios para auxiliar a Advocacia-Geral da União 
(AGU) na defesa do Comando da Aeronáutica, a fim de se permitir a realização deste concurso 
público, verificou-se a escassez bibliográfica deste tema – liberdade religiosa e o Estado laico - no 
meio jurídico nacional. 

As poucas obras encontradas tratam de temas isolados, tais como o uso de crucifixo em 
repartições públicas, ensino religioso nas escolas públicas, respeito do Poder público aos dias de 
guarda religiosa, etc., porém sem aprofundamento do assunto no campo do respeito à liberdade 
religiosa como um direito fundamental e o seu trato em um Estado democrático de direito, onde se 
optou pela separação entre o Estado e a religião. 

Assim foi proposto um projeto de pesquisa visando aprofundar o estudo e a discussão do 
tema no meio acadêmico. Percebe-se que a sociedade brasileira vive nos últimos anos alguns 
momentos de tensão, advindos de divergência de opiniões entre seguidores de segmentos 
religiosos e defensores de certas liberdades, tais como grupos favoráveis às relações 
homoafetivas, ou o aborto, por exemplo. Estas divergências passaram a barreira do debate teórico 



e estão sendo objeto de lutas judiciais. Os tribunais estão sendo procurados para a solução de 
conflitos em temas variados, que vão desde a utilização de símbolos religiosos em espaços 
públicos, até a liberação da interrupção da gravidez. 

Percebeu-se que as diferenças de opiniões entre grupos religiosos e os defensores destas 
liberdades aparentam ser irreconciliáveis, e parece estar havendo um certo embate, em que 
grupos organizados, como movimentos de Gays, Lésbicas e Simpatizantes (GLS) estão, via 
judiciário, enfrentando temas envolvendo valores cristãos, como os crucifixos nos tribunais, 
exibição de textos bíblicos em outdoors, etc. 

Mais recentemente, o tema tem sido enfrentado com o acalorado debate em nossa 
sociedade. Temas tais como o casamento (civil) de pessoas do mesmo sexo, que fere os 
princípios religiosos cristãos que orientam a formação da família; o ensino religioso obrigatório em 
escolas públicas; se o recente ativismo político, com base em valores religiosos seria contrário ao 
caráter laico do estado; ou até mesmo com a discussão a respeito da possibilidade de fundação e 
funcionamento de igrejas que aceitam a prática de homossexualismo. 

Tais ocorrências podem indicar uma tendência de adoção do laicismo em nossa 
sociedade, o que vai de encontro à liberdade religiosas e a neutralidade defendidas pelos 
princípios e valores de um Estado laico, motivo pelo qual o tema merece um estudo acadêmico. 

B) Justificativa: 

 Pelos fatores levantados e o grande conflito dos posicionamentos de vários setores da 
sociedade já se justifica a pesquisa: a importância do estudo do tema e do aprofundamento da 
discussão no meio acadêmico e jurídico é permitir que tanto a sociedade quanto o Estado 
brasileiro possam posicionar-se de maneira mais precisa nas inúmeras situações conflitantes, 
envolvendo o exercício ou não da liberdade religiosa em oposição a direitos individuais, o que tem 
se manifestado quase que diariamente em nosso país. 

Também se faz necessário o aprimoramento do suporte teórico sobre o direito à liberdade 
religiosa, pois o exercício do mesmo envolve uma interface com outros direitos e situações que 
são também tutelados juridicamente pelo Estado, o que reflete a complexidade do tema. 

Pelo exposto, a presente pesquisa se justifica, pois visa averiguar, no âmbito constitucional 
dos direitos fundamentais, como deve se dar o exercício do direito à liberdade religiosa em um 
Estado laico, e como se deve proceder para permitir o livre exercício deste direto quando o 
mesmo se demonstra conflitante com outros direitos e situações também tutelados pelo Estado 
democrático 

 

C) Objetivos do Grupo de Pesquisa 

 O grupo apresentou como objetivo geral conhecer aspectos relacionados ao direito à 
liberdade religiosa em um Estado laico, estudando os temas correlacionados, no que tange ao 
exercício de direitos individuais em confronto com princípios e dogmas religiosos 

D) Descrição metodológica das atividades e do funcionamento do grupo 

 Observados os limites da estabelecidos para a abordagem temática, a pesquisa foi 
desenvolvida por meio de levantamento bibliográfico sobre a liberdade religiosa, onde se procurou 
o nivelamento de conhecimento dos membros do grupo sobre o tema. 

 Também buscou-se a identificação de aspectos controvertidos na sociedade para 
discussão em grupo e o estudo crítico, por meio de reuniões de estudo com os alunos 
orientandos. 

 Os alunos recebiam por e-mail um texto base para estudo e compareciam a uma reunião 
mensal, aos sábados, realizada em uma das salas de aula da instituição, onde o tema era 



debatido. Foi criado também um grupo no aplicativo whatsup, para troca de opiniões e comentar 
assuntos que surgiam na mídia 

E) Descrição dos principais resultados das pesquisas e das atividades realizadas pelo Grupo; 

 O principal resultado do funcionamento do grupo de pesquisa foi despertar o assunto no 
meio acadêmico da instituição. Ao longo destes dois anos vários alunos procuraram participar do 
grupo ou obter informações, pois o tema despertou o interesse para elaboração de TCC do curso 
de Direito.  

3. Publicações 

As discussões sobre os temas do grupo de pesquisa inspiraram a redação do 
seguintes artigos acadêmicos, apresentados como TCC: “As interferências da religião no 
estado: a retirada dos crucifixos dos órgão públicos”;  Direito a vida versus liberdade 
religiosa: transfusão de sangue”. 

Atualmente estão em elaboração os seguintes artigos, que serão apresentados pelos 
alunos como TCC na instituição: “Infanticídio indígena: o direito à vida x crença religiosa” 
(Lucinalva Ribeiro); “O direito ao repouso sabático x obrigações cíveis” (Wilson Tadeu); 
“Liberdade religiosa: a intervenção Estatal nos dogmas da Igreja” (Solange Sibelly); “A alienação 
parental, com base em diferenças religiosas” (Hérica Menezes); “O direito ao aborto em caso de 
estupro em conflito com o direito à vida, com base em dogmas religiosos” (Antônio Novais). 

4. Imagens 

Foram feitas imagens das reuniões e apresentadas nos relatórios mensais. Seguem as imagens 
de algumas  reuniões: 

Reunião 01/11/2014 

 



 

Reunião 26/07/2015 

 

Reunião 07/03/2015 

 


