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RESUMO 
 

Considerando a relevância da liberdade religiosa enquanto direito fundamental e 
humano já ratificado por normativa e jurisprudência internacionais, bem como 
previsto na Constituição Federal de 1988, o presente trabalho centra-se no estudo 
de um direito que dela decorre, quando em correlação com a liberdade de 
expressão. Trata-se da análise do proselitismo religioso, no que tange à sua 
previsão legal enquanto liberdade de expressão religiosa e o alcance de seu 
exercício em âmbito público através de manifestações religiosas que buscam a 
conversão de fiéis, tuteladas pelo Estado por fazer parte do núcleo essencial da 
liberdade religiosa. Divide-se o estudo em três planos metodológicos que orientaram 
a pesquisa, sintetizados em um primeiro esforço descritivo das noções do direito, 
com revisão de literatura; uma abordagem analítica das possibilidades de ingerência 
no direito, com estudo de caso e jurisprudência; e, por fim, e resultado prospectivo 
que se reverbera na esfera judicial, quando é chamado a restringir o direito. A 
finalidade da pesquisa é de ordem prática, porquanto expõe critérios introduzidos 
pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RHC 134.682 para fixar etapas de 
juízos de desigualação que importem às ações ajuizadas visando a censurar 
manifestações religiosas sob o fundamento de discriminação, do art. 20 da Lei no 
7.716/89. O resultado é a divulgação de um método objetivo de verificação de 
discurso proselitista que deve ser empregado por um órgão jurisdicional para 
identificar, caso a caso e de forma técnica, se está configurado discurso 
discriminatório passível de restrição pelo Estado-juiz. 
 
  
Palavras-chave: Direitos humanos. Direitos fundamentais. Religião. Proselitismo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 

Considering the significance of freedom of religion as a fundamental and human right 
ratified by international law and jurisprudence, and by the Federal Constitution of 
1988, this research focuses on the study of another right that derives from it, when in 
correlation with freedom of expression. It is an analysis of religious proselytism, not 
only in its legal prediction as ‘freedom of religious expression’, but also in the legal 
scope in which its exercise was predicted, especially in public sphere, through 
speeches that seek the conversion of people. Proselytism is protected by the State 
for being part of the essential nucleus of religious freedom. Methodologically 
speaking, the study is divided into three plans that guides its development. In the first 
one, an effort to describe the object, through literature review; then, an analytical 
approach to the possibility of legal interference in the right, through case-study and 
jurisprudence; and, finally, a prospective essay that intends to help the judicial 
sphere when judicial power is called to restrict the right of religious expression. The 
purpose of the research is a practical one, since it exposes criteria introduced by the 
Federal Supreme Court in the judgment of RHC 134.682 to establish stages of 
unequal judgments regarding religious manifestations in lawsuits that intends to 
banish religious discrimination, as it is exposed the Brazilian legislation. The result is 
the disclosure of a method that is able to verify what a proselytizing speech is. An 
objective criteria that must be used by any court to identify, case-by-case and in a 
technical way, if the speech is discriminatory, and therefore can be restricted by the 
State. 
  
Key words: Human rights. Fundamental rights. Religion. Proselytism. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

A existência de crenças religiosas se confunde com a própria história da 

civilização, na medida em que o fenômeno religioso resvala a experiência do 

indivíduo consigo e, simultaneamente, se manifesta em grandes movimentos 

coletivos1. O homem primitivo pensava e atuava coletivamente, não podendo 

subsistir sozinho2, inclusive em matéria religiosa. A comunidade, a tribo, dispunha de 

crenças religiosas que a definiam como tal, e todos os seus membros a 

compartilhavam de forma natural3, de modo que é possível dizer que o ser humano 

sociável é um ser religioso em comum. 

Superada a fase primitiva que associava religião à tribo, a fenomenologia da 

religião aponta que as religiões tenderam à expansão, à universalização4, quando 

passaram a apresentar uma dinâmica que se desenvolve até a ideia de “missão”, 

que adquire um caráter enquanto atividade essencial da comunidade. Daí exsurge o 

esforço em empreender uma propaganda consciente de uma doutrina, de culto, e, 

em geral, da propriedade de uma religião.5 O que define a passagem de religiões 

tribais às religiões universais, portanto, é a existência de um anúncio religioso, 

também compreendido como proselitismo. O homem religioso dedica-se a uma 

missão quando leva para fora da comunidade religiosa o convite a uma conversão6, 

à adesão de uma nova crença. 

No campo do Direito, o proselitismo constitui, hoje, manifestação simultânea 

dos direitos fundamentais à liberdade religiosa e à liberdade de expressão, 

configurando modalidade de liberdade de expressão religiosa7, também reconhecido 

                                                 
1 MIRANDA, Jorge. Estado, Liberdade Religiosa e Laicidade. Observatório da Jurisdição 
Constitucional, Brasília, Ano 7, n. 1, jan./jun. 2014. p. 2. 
2 G. VAN DER LEEUW, Fenomenología de la religión. Trad. E. de la Peña. México, 1975; apud 
SALINAS, Santiago Bueno; DEL MORAL, María Jesús Gutiérrez. Proselitismo religioso y Derecho. 
Granada: Editorial Comares, 2002. p. 2. 
3 Idem. 
4 Idem. 
5 G. VAN DER LEEUW, op. cit., p. 583, apud SALINAS, DEL MORAL, op. cit., p. 3. 
6 A conversão seria a substituição de uma forma de ser/viver/crer por outra e corresponde a ritos de 
iniciação em religiões. No Cristianismo, por exemplo, o Batismo. 
7 Conforme entendimento adotado por TAVARES, André Ramos. O direito fundamental ao discurso 
religioso: divulgação da fé, proselitismo e evangelização. Disponível em: 
http://www.cjlp.org/direito_fundamental_discurso_religioso.html. Acesso em: 29 jun. 2019; FACHIN, 
Luiz Edson. Direito Fundamental e Expressão religiosa. Revista Justiça e Cidadania. Edição 214, jun. 
2018. Rio de Janeiro ISSN 1807-779; e SANTOS, Milene Cristina. O Proselitismo religioso entre a 
Liberdade de expressão e o Discurso de ódio: a “Guerra santa” do Neopentecostalismo contra as 
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como um direito humano. A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, 

em seu art. XVIII, estabelece que todo ser humano tem direito à liberdade de 

pensamento, consciência e religião, o que inclui “a liberdade de mudar de religião ou 

crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença, pelo ensino, pela prática, 

pelo culto e pela observância, em público ou em particular.”8 

Entretanto, o uso do termo “proselitismo” também pode estar lastreado por 

uma acepção negativa9, quando é associado a discursos religiosos considerados 

abusivos ou discriminatórios10, que instam a atuação do Poder Judiciário em sede de 

demandas judiciais.  

Em âmbito internacional, a controvérsia semelhante foi objeto do caso 

Kokkinakis vs. Grecia no Tribunal Europeu de Direitos Humanos (TEDH), cuja 

sentença pronunciada em 25 de maio de 1993 distinguiu o anúncio religioso e o 

proselitismo abusivo.11 Entendeu o Tribunal que não teria havido um proselitismo 

abusivo que ensejasse criminalização do recorrente, da forma como está previsto no 

ordenamento jurídico grego. Dar testemunho com as palavras e gestos estaria 

estritamente ligado à existência da liberdade de religião, no parecer do TEDH. A 

Comissão Interamericana dos Direitos Humanos chegou a uma conclusão similar, 

embora o caso não se referisse diretamente ao proselitismo12. 

                                                                                                                                                         

Religiões afro-brasileiras. 2012. 245f. Dissertação (Mestrado em Direito, Estado e Constituição) – 
Faculdade de Direito, Universidade de Brasília, Brasília, 2012. 
8 ASSEMBLEIA GERAL DA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. (1948). Declaração Universal 
dos Direitos Humanos (217 [III] A). Paris. Disponível em: https://nacoesunidas.org/wp-
content/uploads/2018/10/DUDH.pdf. Acesso em: 28 jun. 2019.  
9 SALINAS, DEL MORAL, op. cit., p. 10. 
10 SANTOS, op. cit., p. 13-16. Como na visão da autora, “O discurso religioso da demonização, 
utilizado com finalidades proselitistas desde o cristianismo primitivo, redundou em inúmeros atos de 
violência e intolerância religiosa ao longo da história, a qual infelizmente se repete em todo território 
nacional. As abundantes notícias de jornal e a proliferação de inquéritos policiais e processos judiciais 
atestam o potencial ofensivo e intolerante do discurso e a necessidade de refletir sobre sua 
legitimidade e limites.” 
11 TRIBUNAL EUROPEU DE DIREITOS HUMANOS. Caso Kokkinakis vs. Grecia. Strasburg: 25 de 
maio de 1993. Disponível em: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-57827%22]}. 
Acesso em: 28 de jun. de 2019. 
12 Caso Ortiz c. Guatemala (sentença de 16 de outubro de 1996) que dizia respeito ao sequestro, 
detenção e tortura de uma freira católica por parte do governo de Guatemala. A Comissão 
interamericana determinou que a violência infligida à freira tivesse violado, interalia, o direito dela à 
liberdade religiosa protegida pela Convenção. COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS 
HUMANOS. Case Ortiz c. Guatemala. Guatemala, 18 de out. de 1996. Disponível em: 
https://www.womenslinkworldwide.org/files/2909/gjo-icmhr-319610526-en-pdf.pdf. Acesso em: 28 de 
jun. 2019. 
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No Brasil, embora o termo “proselitismo” encontre correspondência somente 

em dois dispositivos legais13, os quais não oferecem uma definição precisa do seu 

significado e do seu alcance, são crescentes os casos de ajuizamento de demandas 

nas quais se aponta discriminação em discursos de líderes religiosos. É o caso de 

ações civis públicas que buscam a retirada de vídeos com cultos neopentecostais 

divulgando sessões de “descarrego” ou “exorcismos” nas quais supostos demônios 

identificam-se como entidades pertencentes ao universo das religiões afro-

brasileiras, bem como confessam os males que estariam causando aos fiéis14.  

Nesse contexto, embora o destaque conferido ao tema da liberdade, no 

campo das ciências jurídicas, aparente ter perdido seu caráter inédito em razão da 

quantidade pesquisas15 que se debruçaram sobre o tema, é crescente o apelo ao 

acadêmico do Direito por material que auxilie na aplicação de soluções em casos 

concretos. Em especial, a temática da liberdade de expressão religiosa, que abarca 

não somente campos de conhecimento distintos16, mas reclama a produção de 

substrato atual que auxilie nos conflitos cada vez mais crescentes envolvendo 

religião e poder público17, quando se pretende obter de um provimento jurisdicional 

de restrição a discursos proselitistas.  

A laicidade do Estado não afasta a necessidade de tutela da liberdade 

religiosa18, o que inclui garantir que um fiel possa manifestar a sua fé em âmbito 

público, inclusive com o propósito evangelizador. A distinção entre esfera religiosa e 

esfera política, no que tange à promoção de discussões ou embates públicos, ao 
                                                 
13 Na Lei nº 9.612/98 da Radiodifusão Comunitária “é vedado o proselitismo de qualquer natureza na 
programação das emissoras de radiodifusão” (art. 4º, §1º), declarado inconstitucional pelo Supremo 
Tribunal Federal na ADIN nº 2.566; e na Lei nº 9.394/96 de Diretrizes e Bases da educação nacional 
“O ensino religioso, de matrícula facultativa, é parte integrante da formação básica do cidadão e 
constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental [...] vedadas 
quaisquer formas de proselitismo” (art. 33, caput). 
14 Com posterior julgamento em instância recursal pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região: 
TRF2, 7ª Turma Especializada, AI 01010439420144020000, Rel. Des. Fed. REIS FRIEDE, E-DJF2R 
16.09.2014; TRF2, 5ª Turma Especializada, AI 00061821420174020000, Rel. Des. Fed. RICARDO 
PERLINGEIRO, E-DJF2R 08.06.2018. 
15 Basta conferir em rápida pesquisa sobre o tema em depósito virtual Google Acadêmico, com o filtro 
“Direito”, para obter o resultado de 18.400 trabalhos. Acesso em 29 jun. 2019. 
16 Como Filosofia, História, Sociologia, Teologia. 
17 A título de exemplo são os casos repercutidos pela mídia: “Vítima de intolerância religiosa, menina 
de 11 anos é apedrejada na cabeça após festa de Candomblé”, disponível em: 
<https://glo.bo/2kKyneZ> Acesso em: 1 jun. 2018; “Criminosos obrigam mãe de santo a destruir 
próprio terreiro em Nova Iguaçu”, disponível em: <https://glo.bo/2xykqJD> Acesso em: 1 jun. 2018; 
“Pastora quebra imagens de santa e vídeo repercute na internet”, disponível em: 
<https://glo.bo/2iFM7oE> Acesso em: 1 jun. 2018. 
18 Cf. PERLINGEIRO, Ricardo. OLIVEIRA, Amanda. Estado e religião: uma relação possível para a 
tutela da liberdade religiosa como direito humano fundamental. p. 31-68. In: PERLINGEIRO, Ricardo 
(org). Liberdade Religiosa e direitos humanos. Niterói: NUPEJ, 2019. 
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mesmo tempo, não impede a atuação estatal na censura de eventual manifestação 

que configure discurso discriminatório, o que se evidencia pela redação do art. 20 da 

Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, quando define como crime a prática, indução 

ou incitação de discriminação ou preconceito de religião, incluindo falas de líder 

religioso. Tratar-se-ia, nesse último caso, não de anúncio evangelizador a ser 

protegido, mas de discurso, embora aparentemente evangelizador, com finalidade 

dissonante daquela originária do proselitismo.  

É sobre essa exígua fronteira entre a necessidade de salvaguardar o direito à 

liberdade de expressão religiosa e o chamado do Poder Judiciário à solução de lides 

relativas à limitação de alegado discurso discriminatório que se debruça o presente 

trabalho. Em que pese ser necessária uma apresentação completa que abarque 

noções e limitação do proselitismo, a finalidade da pesquisa é de ordem prática. 

Pretende-se, ainda que de forma inicial, abrir espaço acadêmico para questionar o 

método de verificação de um discurso proselitista que deve ser empregado por um 

órgão jurisdicional, especificamente em demandas que digam respeito ao atrito 

liberdade de expressão religiosa versus discurso com potencial conteúdo 

discriminatório.  

Para tanto, tanto, dividiu-se o objeto de estudo em três planos: (1) descritivo, 

(2) analítico e (3) prospectivo. Destaque-se que a metodologia utilizada para o 

desenvolvimento do trabalho consiste em revisão de literatura e estudo de caso, 

mediante a análise comparativa da aplicação de entendimento jurisprudencial. 

No primeiro plano, “Noções sobre liberdade de expressão religiosa”, uma 

definição e apresentação dos fundamentos teóricos e jurídicos que permitam a 

compreensão do referido direito.  

No segundo plano, “Dos limites e ingerência do Estado no direito”, são 

expostas as limitações ao exercício desse direito fundamental, com a introdução dos 

critérios aplicados pelo Supremo Tribunal Federal para a restrição em casos 

concretos, sob inspiração da doutrina de Norberto Bobbio19, para identificação de 

discurso discriminatório que não diz respeito ao típico proselitismo. Cuida-se da 

aferição das três etapas de “juízos de desigualação”, demonstradas no julgamento 

do Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 134.682 referente ao livro “Sim, Sim! 

                                                 
19 Filósofo político italiano, 1909-2004. Na sua obra, discorre sobre juízos de desigualação que 
culminam na eliminação de direito fundamental alheio. BOBBIO, Norberto. Elogio da serenidade. São 
Paulo: Editora Unesp, 2000, p. 108. 
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Não, Não!”, do sacerdote católico Jonas Abib. Em seguida, mediante análise de dois 

precedentes do Tribunal Regional Federal da 2ª Região versando sobre mesma 

controvérsia [vídeos com suposto conteúdo discriminatório], porém com soluções 

distintas, buscar-se-á perquirir como o critério introduzido pela Suprema Corte deve 

ser aplicado, esforço esse que teve como resultado o terceiro plano do trabalho. 

No terceiro plano, “Parâmetros de um Estado laico: prospectiva pessoal”, 

elabora-se um parecer opinativo com outras três condições necessárias à solução 

de lides judiciais, as quais deveriam ser aferidas juntamente com os critérios 

adotados pela Suprema Corte. Trata-se de simples ensaio pessoal da autora acerca 

do tema.  

É preciso compreender em quais hipóteses se protege ou se limita um direito 

à liberdade de expressão religiosa e de qual forma pode o julgador fazê-lo, técnica e 

eficazmente.  

O que por vezes se verifica são fundamentações subjetivas ou até 

metajurídicas em decisões de órgãos jurisdicionais, impróprias à característica de 

Estado laico, tanto por suprimir manifestações genuínas de religiões que 

desempenham o papel evangelizador, quanto pelo risco de se atribuir à qualquer 

conduta sob fundamento de proselitismo religioso, até mesmo as que firam a 

dignidade da pessoa humana, um alcance ilimitado. 
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1 NOÇÕES SOBRE LIBERDADE DE EXPRESSÃO RELIGIOSA 
 

A conversão de fé pode ser vista como um ato pessoal de implicações 

coletivas, porquanto a convicção religiosa interna compreende, de igual maneira, 

uma manifestação externa, segundo ritos ou cultos, e um agir segundo um ethos 

religioso, passível de identificação comunitária20.  

Por esse motivo, a organização de crenças comuns transformou-se em 

importante fator de coesão social21. Igrejas, confissões ou comunidades religiosas 

influenciam na constituição de um dever moral comum aos seus praticantes, sendo, 

por essa razão, pouco possível separar a crença pessoal da crença religiosa por 

conta da formação de uma identidade única.22 O fenômeno religioso é também 

fenômeno social23, razão pela qual passou a ser tutelado pelo Estado, 

principalmente após as revoluções liberais do século XVIII, como “direito à liberdade 

religiosa”, passando a figurar como direito fundamental. 

A primeira inclusão da “liberdade religiosa” em texto de lei, enquanto primeiro 

e fundamental direito do cidadão24, se deu nos Estado Unidos da América, na 

Declaration of Rights da Virgínia, de 12 de junho de 1776, segundo a qual todos os 

homens têm igual direito ao livre exercício de religião, segundo os ditames da 

consciência (art. 16), sentido completado posteriormente pelo conjunto das primeiras 

dez emendas à constituição norte-americana, conhecido como Bill of rights. O 

segundo grande marco se deu na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão 

de 1789, na França, quando dedicou o seu art. 10 ao preceito de que nenhuma 

pessoa deve ser molestada por suas opiniões, incluindo opiniões religiosas, desde 

que sua manifestação não perturbe a ordem pública estabelecida pela lei.25  

                                                 
20 PERLINGEIRO (2019), op. cit., p. 32.  
21 MACHADO, Jonatas. Liberdade religiosa numa comunidade constitucional inclusiva. Coimbra: 
Coimbra Editora, 1996. p. 93. 
22 ALMEIDA, Lacerda de. A Igreja e o Estado. Suas relações no Direito Brasileiro. Rio de Janeiro: 
Revista dos Tribunais, 1924 (apud SCAMPINI, José. A Liberdade religiosa nas Constituições 
brasileiras: estudo filosófico-jurídico comparado. Parte II. A liberdade religiosa na República. Revista 
de informação legislativa, Brasília, v. 11, n. 42, p. 385, abr./jun. 1974). 
23 “Em primeiro lugar, porque o indivíduo só pode realizar-se plenamente quando vive em sociedade; 
segundo lugar, porque a sociedade está integrada por indivíduo.” SCAMPINI (II), op. cit., p. 385. 
24 CARDIA, Carlo. Principi di Diritto Ecclesiastico. Tradizione europea, legislazione italiana. Torino: G. 
Giappichelli Editore, 2005, p. 57. 
25 Tradução nossa de “Nul ne doit être inquiété pour ses opinions même religieuse, pourvu que leur 
manifestation ne trouble pas l'ordre public etabli par la loi.” 
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Impende destacar que se está diante de um contexto histórico do surgimento 

do Estado moderno, resultado de um processo de secularização a partir do qual se 

fixa uma autonomização entre religião e política, separando o poder público do 

poder religioso para conferir ao Estado uma posição de imparcialidade, que 

posteriormente desemboca na noção de laicidade. Trata-se de uma forma de 

relação entre Estado e Religião que compreende a não identificação entre poder 

político e poder religioso e a separação do Estado em relação a uma confissão 

religiosa26, definição entendida por alguns como a do Estado secular.27  

A secularização28, portanto, representou a ruptura histórica entre a esfera 

política e a religiosa, cujo ápice resultou no Estado moderno, o qual passou a dispor, 

em si, a própria legitimidade, e, enquanto soberano, a única fonte de direito no 

âmbito territorial.29 A religião conheceu a perda de sua posição central em diversas 

esferas sociais, porquanto se passou a defender o afastamento de todo fundamento 

de base teológica para o Estado e sua atuação.  

Sendo assim, não mais se admitia a fundamentação de direitos com base no 

Direito Natural clássico, mas sim no indivíduo em si.30 O Estado torna-se, então, 

“sem opinião”, por se submeter ao único imperativo que considera legítimo, criado 

por ele próprio, a lei31. Trata-se do marco histórico da sistematização do catálogo 

dos direitos fundamentais manifestados em Declarações de direitos e Cartas 

políticas do século XVIII, resultado da confluência de elementos cristãos e 

                                                 
26 MIRANDA, Jorge. Estado, Liberdade Religiosa e Laicidade. Observatório da Jurisdição 
Constitucional, Brasília, Ano 7, n. 1, jan./jun. 2014, p. 6.  
27 O Estado secular constitucional é entendido como o Estado democrático, no qual o poder político e 
o seu exercício são regulados por uma lei fundamental. “Poder político passa a ser visto como um 
mandato, limitado no tempo e no escopo, cujos detentores são responsáveis perante a sociedade 
pelo modo que utilizam o poder. Mais ainda, é o Estado em que a norma é determinada em um 
processo público discursivo, passível de mudança, e no qual a participação dos cidadãos na 
formação da vontade coletiva será garantida, bem como a sua liberdade individual e a sua igualdade 
em relação ao governo”. GRIMM, Dieter. Conflicts Between General Laws And Religious Norms. 
Cardozo Law Review, v. 30, n. 6, p. 2372, 2009, tradução nossa. Citado em PERLINGEIRO, (2019), 
op. cit., p. 48. 
28 Para entendimento do tema, recomenda-se: DE OLIVEIRA, Elton Somensi. Laicidade, laicismo e 
secularização, in: DIP, Ricardo; FERNANDES, André Gonçalves (orgs). Laicismo e Laicidade no 
Direito. Rio de Janeiro: Quartier Latin, 2017, p. 137-140. 
29 CARDIA, op. cit., p. 72-73. 
30 PÊCEGO, Daniel Nunes. Da educação religiosa em escolas públicas. 2007. 108f. Dissertação 
(Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de 
Janeiro, 2007, p. 22-24 Sob inspiração da escola espanhola do direito natural, os autores jus-
racionalistas do Século XVII formulam a teoria dos direitos fundamentais, depois assumida pelo 
liberalismo iluminista. 
31 SANTOS, Jair. A liberdade Religiosa segundo Tocqueville in: DIP, op. cit., p. 28. 
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elementos liberais,32 na qual prevalece a ideia de autonomia do sujeito e fonte 

racional para a legitimidade do ordenamento estatal.33 É nesse contexto que se 

torna necessário o nascimento da forma jurídica da liberdade religiosa, como nos 

citados documentos Declaration of Rights, com a posterior Constituição Americana 

(1791), e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789). 

Séculos mais tarde, após apresentados diversos modelos de relação Estado e 

Religião34, a liberdade religiosa adquiriu o status de direito humano com a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, que proclama, em seu art. 

XVIII, que toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e de 

religião, o que implica ter ou adotar religião ou uma crença de sua escolha, bem 

como manifestar a religião ou a convicção, sozinho ou em comum, tanto em público 

como em privado, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pelos ritos.35   

Conclusão outra não pode advir da leitura dos dispositivos, dispostos em 

documentos históricos e internacionais, senão a de que o direito fundamental e 

humano à liberdade religiosa agrega, simultaneamente, um aspecto interno de 

consciência individual e um aspecto externo de manifestá-la em ambiente privado ou 

na comunidade com outros, seja em público, seja dentro de um círculo com aqueles 

que compartilham uma mesma fé.36 É a dimensão do agere licere37 mediante a qual 

os cidadãos podem atuar com suas próprias convicções e mantê-las frente a 

terceiros. 

No que tange à dimensão do novo caráter missionário da religião, cabe o 

destaque para o aspecto externo da liberdade religiosa. Embora seja imperioso 

elucidar, aqui, a compreensão da ramificação do direito à liberdade religiosa em seu 

âmbito interno, é no ambiente público que a manifestação religiosa encontra maior 

                                                 
32 ADRAGÃO, Paulo Pulido. A Liberdade Religiosa e o Estado. Coimbra: Almedina, 2002, p. 115. 
33 “Iluminismo que considera a razão como única fonte do conhecimento. Desta concepção 
individualista do liberalismo decorre uma atitude de rejeição de qualquer autoridade ou conhecimento 
que não fosse criticamente julgados pelo próprio sujeito. Daqui resulta o princípio da razão 
independente em consequência à oposição de verdades tidas por absolutas, objetivas. É esta raiz 
racionalista do pensamento liberal que explica a luta dos Estados liberais da Europa continental no 
séc. XIX com a Igreja religiosa, conhecida como questão religiosa”. ADRAGÃO, op. cit., p. 74. 
34 Para saber mais sobre o tema: PERLINGEIRO (2019), op. cit., p. 33-68. 
35 Em seu texto completo: “Todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e 
religião; este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa 
religião ou crença, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, em público ou em 
particular.” SÁNCHEZ, Marcos González; SÁNCHEZ-BAYÓN, Antonio. RIDE – Regulación Ibero 
Americana de Derecho Eclesiástico. Madrid: Delta Publicaciones Universitarias, 2011, p. 22-23.  
36 PERLINGEIRO (2019), op. cit., p. 35. 
37 Uma ação externa, citado em PERLINGEIRO (2019), op. cit., p. 35. 
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embate, especialmente em razão da secularização do Estado. Ainda que não se 

fundamente mais em bases divinas, o aparato estatal continua responsável pela 

tutela da liberdade religiosa, inclusive quando se torna laico.  

A laicidade compreende a doutrina de imparcialidade do Estado democrático, 

na qual não há a adoção de uma religião oficial pelo Estado, com a igualdade de 

tratamento a todas as confissões religiosas para garantir o direito à liberdade dos 

crentes e não crentes38.   

No entanto, em razão de se conhecer a relevância do religioso para a vida em 

sociedade, há uma imparcialidade estatal, e não neutralidade.39 A tutela da liberdade 

religiosa se dá em um duplo aspecto, negativo e positivo. Deve o Estado privar-se 

de ingerir na livre consciência, crença e culto de cada cidadão e, ao mesmo tempo, 

garantir a manifestação religiosa de cada pessoa, especialmente em âmbito público.  

Sendo assim, a laicidade dita positiva40 é aquela que compreende que o 

Estado é laico, mas os indivíduos, que compõem a sociedade e atuam na esfera 

pública, não. Por essa razão, adota-se uma posição de busca pela efetivação da 

liberdade religiosa como direito fundamental.  

Considerando que a crença religiosa de um indivíduo também se orienta para 

o comunitário, tornou-se um desafio para o Estado laico garantir a livre propagação 

da fé. Considerando que a religião se manifesta e se anuncia sobretudo por meio da 

comunicação de ideias, é possível dizer que não existe liberdade religiosa e de 

crenças sem liberdade de expressão41. À intersecção entre liberdade de expressão e 

liberdade religiosa se refere a denominada liberdade de expressão religiosa, 

também entendida por proselitismo. 

 

 

 

 

                                                 
38 PERLINGEIRO (2019), op. cit., p. 56. 
39 “O estado não deve ser neutro nem estar absolutamente separado. Nem ser estranho perante a 
religião. Mas, antes, deve ser sensível à relevância social positiva do fenômeno religioso na 
comunidade política.” ADRAGÃO, op. cit., p 512-513. 
40 “La laicidade es um concepto de contenido positivo, que trae como corolario primordial el respecto, 
la autonomía y la cooperación” BLANCO, María. Libertad religiosa y laicidad: una aportación de 
derecho global. Persona y Derecho, [S.l.], n.60, p. 195-208, 2009, p. 201. Também em PALOMINO, 
Rafael. Laicismo, Laicidad y libertad religiosa: la experiência norteamericana proyectada sobre el 
concepto de religión. Persona y Derecho, [S.l.] , n.53, 2005. p. 61. 
41 SALINAS; DEL MORAL, op. cit., p. 10. 
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1.1 DEFINIÇÃO  
 

Por proselitismo entende-se o direto de manifestar a própria fé, anunciá-la aos 

demais, e buscar convencê-los da veracidade e do acerto da crença que se 

professa42, com fim último de expandir a comunidade de adeptos da fé por meio da 

conversão religiosa43. Cuida-se de conceito que rememora a ideia do anúncio 

religioso, que passou a caracterizar as religiões com foco na universalização da fé e 

na evangelização, principalmente nas religiões ditas universalistas, como é o caso 

do Cristianismo.  

No Cristianismo, é conferida especial importância à missão evangelizadora, 

em razão do mandamento basilar de Jesus Cristo: “Ide ao mundo inteiro, proclamai 

o Evangelho a todas as criaturas. Quem crer e for batizado será salvo.”44. Também 

nesse sentido, foram as palavras de Pedro nos Atos dos Apóstolos, com um 

chamado à conversão e ao batismo45. A Igreja Católica é assim definida em razão 

da palavra grega καθολικός (katholikos), que significa "universal", "geral" ou 

"referente à totalidade." É, essencialmente, universal: para todos. Desse modo, os 

fiéis são chamados não somente à expressão da crença, mas a assumirem uma 

atitude evangelizadora para demais pessoas, buscando a conversão de outros à 

religião. Em sentido semelhante versa o Judaísmo com sua tendência de acentuar a 

unicidade e a universalidade da divindade nacional46. 

Nesse ponto, cabe destacar que a atitude evangelizadora importa a 

consideração de se estar defendendo uma crença superior às demais. É natural de 

um crente se pautar pela premissa de que defende a religião verdadeira47, sem a 

qual não haveria razão para adotar uma missão de conversão de não crentes. Deste 

modo, a propagação da fé ou o proselitismo religioso busca, valendo-se da 

afirmação de superioridade teleológica de sua doutrina em relação às demais48, 

convencer aos demais de que aderirem àquela crença em específico. Sendo assim, 

                                                 
42 SALINAS, DEL MORAL, op. cit., p. 10. 
43 SANTOS, op. cit., p. 101. 
44 Marcos, 16, 15, Bíblia. 
45 “Convertei-vos e cada um peça o batismo em nome de Jesus Cristo, para conseguir perdão dos 
pecados. Assim, recebereis o dom do Espírito Santo. Pois a promessa foi feita para vós e vossos 
filhos, assim como para todos aqueles – tão numerosos – que Deus irá chamar” (Atos dos Apóstolos, 
2,38-39, Bíblia). 
46 Conforme exposto por TAVARES, op. cit., s.p. 
47 Idem. 
48 Utiliza-se, aqui, expressão de Jônatas Machado empregada por TAVARES, op. cit., s.p. 
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a pretensão proselitista pode incluir a negação de validade das demais 

manifestações religiosas para proclamar a própria como a correta.  

A intromissão do Estado nas atuações das religiões universalistas para 

censurar discursos religiosos visando a conversão de fiéis não é permitida, seja por 

via judicial ou legal49. Isso porque o proselitismo abarca dois direitos fundamentais 

que constituem o seu exercício: a liberdade religiosa e a liberdade de expressão, 

que asseguram, portanto, a necessidade de sua proteção50. Contudo, adianta-se de 

antemão que, assim como nenhum direito fundamental é absoluto, também a 

liberdade de expressão religiosa possui um limite enquanto direito fundamental, 

como se verá mais adiante. 

 

1.2  PREVISÃO NORMATIVA E JURISPRUDENCIAL 
 

A Constituição Federal de 1988 consagrou a liberdade religiosa 

especialmente no art. 5º, inciso VI, segundo o qual é “inviolável a liberdade de 

consciência e de crença51, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e 

garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias.” A 

discussão cara ao trabalho não é tanto o fundamento legal para o exercício desse 

direito, mas o âmbito de proteção52 desse mesmo direito, em especial no espaço 

                                                 
49 “Esta conduta nulifica importante dimensão da liberdade religiosa, mais precisamente a liberdade 
de crença ou de sua divulgação, implicando a negação, inclusive, da própria religião, que perde sua 
identidade e, desta feita, estar-se-á manietando a dignidade da pessoa humana. A positivação da 
liberdade religiosa ampla pressupõe estes elementos” TAVARES, op. cit., s.p. 
50 São exemplos de manifestações religiosas que estariam asseguradas ao se invocar o livre 
exercício da expressão: a realização de orações e cantos coletivos; a leitura de livros sagrados; o 
ensino religioso dado aos filhos; a escrita de trabalhos religiosos; o uso de vestimentas religiosas; o 
uso de símbolos religiosos; a realização de rituais religiosos. As pregações, protestos e proselitismos 
religiosamente embasados enquadram-se igualmente nessa categoria de direitos. SANTOS, op. cit., 
p. 102. 
51 “A íntima relação que se estabelece entre a liberdade religiosa e a liberdade de consciência tem 
tanto de real como de decisivo para o correcto entendimento da primeira.” MACHADO, op. cit., p. 193. 
52 “Âmbito de proteção é o âmbito dos bens protegidos por um direito fundamental; e bens protegidos, 
nessa definição, são ações, estados ou posições jurídicas nos respectivos âmbitos temáticos de um 
direito de defesa” (BOROWSKI, Martin. Grundrechte als Prinzipien. Baden-Baden: Nomos, 1998. p. 
184., apud SILVA, Virgílio Afonso da. Direitos fundamentais. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2011. p. 
72). Para Alexy, âmbito de proteção é, ao lado da “intervenção”, elemento que integra o suporte fático 
de um direito fundamental (ALEXY, Robert. Theorie der grundrechte. Baden-Baden: Nomos, 1994. p. 
273 et seq.)”, PERLINGEIRO, Ricardo. Princípios sobre o direito de acesso à informação oficial na 
América Latina. Revista de Investigações Constitucionais, Curitiba, v. 3, n. 2, p. 143-197, maio/ago. 
2016, p. 157. 
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público53, porquanto a determinação da área de regulamentação da liberdade 

religiosa não é suficiente para a solução de eventuais conflitos envolvendo discurso 

proselitista. 

 A segunda parte do dispositivo constitucional remonta à externalidade da fé 

em cultos religiosos, bem como à proteção dos locais de culto e suas liturgias. 

Caberia, no entanto, compreender o inciso VI do art. 5º da Constituição Federal 

enquanto direito de divulgação de crenças54, proibindo a coação externa [pelo 

Estado ou por terceiro] não apenas no foro íntimo do indivíduo para crer, mas 

também quando exterioriza sua crença ou visão de mundo55, guardando íntima 

relação com a liberdade de expressão (art. 5º, inciso IX) compondo a liberdade de 

expressão religiosa ou liberdade de divulgação da crença56. 

Impende consignar que não há previsão expressa do termo “liberdade de 

expressão religiosa” ou “direito ao proselitismo” no texto constitucional, tampouco 

em outros diplomas jurídicos57. O reconhecimento da necessidade de sua tutela 

decorre de interpretação deduzida da Constituição dos dispositivos que dela 

integram, em conformidade com uma interpretação sistemática que leva em 

consideração, ainda, a previsão normativa em tratados ou documentos 

internacionais, incorporados ao ordenamento brasileiro.  

Trecho mais próximo a uma exposição do direito de divulgação da crença 

encontra-se na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 (DUDH) 

(Resolução nº 217 A III da Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York, 10 

de dezembro de 1948), em seu art. XVIII58, no qual se identifica a “liberdade de 

mudar de religião ou de convicção” e a liberdade de manifestar esta religião ou 

crença “pelo ensino, pela prática, pelo culto e pelo rito”, isolada ou coletivamente, 

                                                 
53 “Fato é que o simples pensar e crer de um indivíduo, por ocorrer em seu interior, nunca trouxe 
problemas para o convívio em sociedade, mas sim o seu expressar, o ato de tornar público suas 
crenças, valores e ideias de vida, de dizer aquilo que se julga ser certo ou errado, justo ou injusto. É 
essa liberdade de expressão que gera conflitos sociais; esses conflitos, porém, em certa medida, são 
saudáveis para o convívio em sociedade, pois proporcionam uma reflexão sobre os valores adotados 
pela comunidade, momento em que podem ser revistos e transformados.” FEITOZA, Fernanda 
Bezerra Martis. Liberdade Religiosa dos indígenas: desafios para grupos missionários no Brasil in: 
SANTANA, Uziel; MORENO, Jonas; TAMBELINI, Roberto (orgs.) O direito de liberdade religiosa no 
Brasil e no mundo. São Paulo: ANAJURE, 2014. 
54 Assis destacado por TAVARES, op. cit., s.p. 
55 Idem. 
56 Idem. 
57 No ordenamento jurídico grego, a difusão ou o proselitismo religioso é concebido em apartado da 
liberdade religiosa, daí haver previsão de criminalização na 4ª seção da Lei 1363/1968 daquele país. 
SALINAS, DEL MORAL, op. cit., p. 192-193.  
58 SÁNCHEZ, op. cit., p. 22-23. 
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em público ou particular.”59. Note-se que não se contempla o proselitismo religioso, 

mas a redação do artigo XVIII que afeta a liberdade religiosa orienta nesse sentido, 

quando inclui expressamente o anúncio religioso e tudo o que ele comporta: 

manifestação individual e coletiva, ensino, direito de mudar de religião60. Cuida-se de 

uma completa descrição dos direitos do anúncio religioso. 

A liberdade religiosa se complementa com o direito à não discriminação por 

motivo algum (art. II) “Todos os seres humanos podem invocar os direitos e as 

liberdades proclamados na presente Declaração, sem distinção alguma, 

nomeadamente de [...] religião [...] ou de qualquer outra situação.”61; e com o direito 

à liberdade de expressão (art. XIX) “Todo o indivíduo tem direito à liberdade de 

opinião e de expressão, o que implica o direito de não ser inquietado pelas suas 

opiniões e o de procurar, receber e difundir, sem consideração de fronteiras, 

informações e ideias por qualquer meio de expressão.”62 O anúncio religioso, 

portanto, decorre da amplitude do direito à liberdade de expressão, com cláusula 

genérica limitadora do exercício dos direitos e liberdades humanas, consoante a 

qual podem ser estabelecidas restrições legais com vistas a promover “o 

reconhecimento e o respeito dos direitos e liberdades dos outros e a fim de 

satisfazer as justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar numa 

sociedade democrática (art. XXIX)63. Não se mencionam restrições específicas à 

liberdade de manifestações das crenças religiosas. 

O texto foi completado com outras declarações e tratados, especialmente o 

Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos (PIDCP) (Resolução 2200 A XXI da 

Assembleia Geral das Nações Unidas, Nova York, 16 de dezembro de 1966), 

absorvido pelo ordenamento jurídico brasileiro em 24 de abril de 1992 após 

aprovação do Decreto nº 226, de 12 de dezembro de 1991. O PIDCP confere 

                                                 
59 ASSEMBLEIA GERAL DA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (1948), op. cit., s. p. 
60 SALINAS, DEL MORAL, op. cit., p. 134. 
61 ASSEMBLEIA GERAL DA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (1948), op. cit., s. p. 
62 Idem. 
63 “Artigo 29° 1.O indivíduo tem deveres para com a comunidade, fora da qual não é possível o livre e 
pleno desenvolvimento da sua personalidade. 2.No exercício deste direito e no gozo destas 
liberdades ninguém está sujeito senão às limitações estabelecidas pela lei com vista exclusivamente 
a promover o reconhecimento e o respeito dos direitos e liberdades dos outros e a fim de satisfazer 
as justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar numa sociedade democrática. 3.Em 
caso algum estes direitos e liberdades poderão ser exercidos contrariamente e aos fins e aos 
princípios das Nações Unidas.” Idem. 
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destaque à liberdade religiosa em seu art. 1864, repetindo o disposto na Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, com alguns acréscimos: impedimento de medidas 

coercitivas que restrinjam a liberdade de ter ou adotar uma religião ou crença de sua 

escolha (art. 18.2) e a possibilidade de limitação à liberdade de manifestar a própria 

religião ou crença somente quando previsto em lei (art. 18.3), especialmente com o 

fim de proteger a segurança, a ordem, a saúde ou a moral públicas ou os direitos e 

as liberdades das demais pessoas. 

A Declaração sobre a eliminação de todas as formas de intolerância e 

discriminação fundadas em religião ou em convicções (Resolução 36/55 da 

Assembleia Geral das Nações Unidas, Nova York, 25 de novembro de 1981)65, por 

sua vez, traz seu art. 1º redação idêntica ao art. 18 do PIDCP, com novidades 

apenas no que tange ao art. 2º, quando especifica as garantias contra a intolerância 

e a discriminação por motivos de religião ou convicções66, e ao art. 6º, cuja tentativa 

é concretizar o conteúdo da liberdade religiosa, embora não expresse o anúncio 

religioso67. O art. 6º detalhou desdobramento do direito fundamental à liberdade 

                                                 
64 “1. Toda pessoa terá direito a liberdade de pensamento, de consciência e de religião. Esse direito 
implicará a liberdade de ter ou adotar uma religião ou uma crença de sua escolha e a liberdade de 
professar sua religião ou crença, individual ou coletivamente, tanto pública como privadamente, por 
meio do culto, da celebração de ritos, de práticas e do ensino. 2. Ninguém poderá ser submetido a 
medidas coercitivas que possam restringir sua liberdade de ter ou de adotar uma religião ou crença 
de sua escolha. 3. A liberdade de manifestar a própria religião ou crença estará sujeita apenas à 
limitações previstas em lei e que se façam necessárias para proteger a segurança, a ordem, a saúde 
ou a moral públicas ou os direitos e as liberdades das demais pessoas. 4. Os Estados Partes do 
presente Pacto comprometem-se a respeitar a liberdade dos pais e, quando for o caso, dos tutores 
legais - de assegurar a educação religiosa e moral dos filhos que esteja de acordo com suas próprias 
convicções.” ASSEMBLEIA GERAL DA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. (1966). "Pacto 
Internacional de Direitos Civis e Políticos (2200 A XXI). Nova York. Disponível em: 
http://www.refugiados.net/cid_virtual_bkup/asilo2/2pidcp.html. Acesso em: 28 jun. 2019. 
65 ASSEMBLEIA GERAL DA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. (1981). "Declaração sobre a 
eliminação de todas as formas de intolerância e discriminação fundadas em religião ou em 
convicções” (Resolução 36/55). Nova York. Disponível em: http://bit.ly/32bWCr1. Acesso em: 28 jun. 
2019. 
66 Art. 2º “§1. Ninguém será objeto de discriminação por motivos de religião ou convicções por parte 
de nenhum Estado, instituição, grupo de pessoas ou particulares. §2. Aos efeitos da presente 
declaração, entende-se por " intolerância e discriminação baseadas na religião ou nas convicções" 
toda a distinção, exclusão, restrição ou preferência fundada na religião ou nas convicções e cujo fim 
ou efeito seja a abolição ou o fim do reconhecimento, o gozo e o exercício em igualdade dos direitos 
humanos e das liberdades fundamentais.” Idem. 
67 Artigo 6º “Conforme o "artigo 1º" da presente Declaração e sem prejuízo do disposto no "§3 do 
artigo 1º", o direito à liberdade de pensamento, de consciência, de religião ou de convicções 
compreenderá especialmente as seguintes liberdades: a) A de praticar o culto e o de celebrar 
reuniões sobre a religião ou as convicções, e de fundar e manter lugares para esses fins. b) A de 
fundar e manter instituições de beneficência ou humanitárias adequadas. c) A de confeccionar, 
adquirir e utilizar em quantidade suficiente os artigos e materiais necessários para os ritos e costumes 
de uma religião ou convicção. d) A de escrever, publicar e difundir publicações pertinentes a essas 
esferas. e) A de ensinar a religião ou as convicções em lugares aptos para esses fins. f) A de solicitar 
e receber contribuições voluntárias financeiras e de outro tipo de particulares e instituições; g) A de 
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religiosa, essencial para o reconhecimento do proselitismo como direito68, como (i) 

as liberdades de escrever, publicar e difundir publicações religiosas (alínea d) e (ii) 

de estabelecer e manter comunicações com indivíduos e comunidades sobre 

questões de religião ou convicções no âmbito nacional ou internacional (alínea i).  

No âmbito regional, a Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969, 

igualmente conhecida como “Pacto de San José da Costa Rica”, demonstrou no art. 

12 “a liberdade de professar e divulgar sua religião ou suas crenças, individual ou 

coletivamente, tanto em público como em privado”69, apontando a necessidade do 

reconhecimento do proselitismo como direito integrante da liberdade religiosa. 

Embora o conteúdo do proselitismo religioso não fique delimitado de forma 

expressa nos documentos internacionais, a jurisprudência do Tribunal Europeu de 

Direitos Humanos (TEDH) abordou diretamente a relação entre proselitismo e 

liberdade religiosa, no emblemático caso Kokkinakis vs. Grecia (sentença de 25 de 

maio de 1993).  

No caso, o recorrente, Minos Kokkinakis, cidadão grego, converteu-se 

Testemunha de Jeová em 1936 e passou a enfrentar acusações e processos no 

sistema criminal grego desde a tipificação do crime de proselitismo na Grécia, 

consoante a 4ª seção da Lei 1363/1968, vedando qualquer tentativa, direta ou 

indireta, de interferir com as crenças religiosas de uma pessoa com uma convicção 

religiosa diferente, com o objetivo de minar essas crenças, tanto induzindo-o de 

qualquer forma ou prometendo algo ou através do apoio moral ou assistência 

material, como através de meios fraudulentos ou aproveitando-se da sua 

inexperiência, confiança, necessidade, baixo intelecto ou ingenuidade70. Trata-se de 

uma das poucas previsões em ordenamentos jurídicos em âmbito internacional em 

que o proselitismo está expressamente proibido. Kokkinakis foi preso mais de 60 

(sessenta) vezes por proselitismo. 

                                                                                                                                                         

capacitar, nomear, eleger e designar por sucessão os dirigentes que correspondam segundo as 
necessidades e normas de qualquer religião ou convicção. h) A de observar dias de descanso e de 
comemorar festividades e cerimônias de acordo com os preceitos de uma religião ou convicção. i) A 
de estabelecer e manter comunicações com indivíduos e comunidades sobre questões de religião ou 
convicções no âmbito nacional ou internacional.” Idem. 
68 SANTOS, op. cit., p. 108. 
69 CONVENÇÃO AMERICANA DOS DIREITOS HUMANOS. (1969). Pacto San Jose da Costa Rica. 
San José. Disponível em: http://bit.ly/2Ny4AYc. Acesso em: 28 jun. 2019. 
70 As fronteiras da tolerância: Liberdade religiosa e proselitismo na Convenção Europeia dos Direitos 
do Homem, pp. 187-188, apud SANTOS, op. cit., p.123. 
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A controvérsia cingia-se em perquirir se a restrição penal grega apresentava-

se conforme aos requisitos legítimos de limitação à liberdade religiosa, expressos no 

art. 9º, §2º, da Convenção Europeia de Direitos Humanos71 e ao princípio da 

proporcionalidade. Na sentença72, o TEDH confirmou que as liberdades de 

consciência, crença e expressão são fundamentais às sociedades democráticas, 

reconhecendo a manifestação das convicções religiosas como desdobramento da 

liberdade de crença, da qual necessariamente decorre a liberdade de mudar de 

religião. Declarou, ademais, a compatibilidade da Constituição grega com o artigo 9º 

da CEDH, porquanto se trataria de tipificação criminal com o propósito de coibir 

proselitismo que violasse direitos de personalidade e dignidade73. O entendimento 

do Tribunal foi no sentido de se estabelecer uma diferenciação entre “proselitismo 

impróprio ou abusivo” e “testemunho cristão”, embora não tenha apresentado uma 

conceituação clara74. Apenas a primeira conduta seria tipificada como crime pelo 

ordenamento jurídico grego, enquanto o segundo seria constitucionalmente 

amparado.  

O precedente Kokkinakis vs. Grecia demonstrou sua utilidade para o início de 

um esforço em elaborar o conceito de proselitismo. Extrai-se do referido precedente 

que a análise da restrição estatal à liberdade religiosa deve possuir uma finalidade 

legítima, averiguando se está em consonância com a observância do princípio da 

legalidade, cumulado com o princípio da proporcionalidade (se a restrição grega foi 

pautada em lei que seja idônea, necessária e proporcional, inclusive na expressão 

de seu conteúdo quando define o que seria proselitismo do tipo incriminador).  

                                                 
71 Art. 9° “Liberdade de pensamento, de consciência e de religião 1. 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 privado, por meio do culto, do ensino, de práticas e da 
celebração de ritos. 2. A liberdade de manifestar a sua religião ou convicções, individual ou 
colectivamente, não pode ser objecto de outras restrições senão as que, previstas na lei, constituírem 
disposições necessárias, numa sociedade democrática, à segurança pública, à protecção da ordem, 
da saúde e moral públicas, ou à proteção dos direitos e liberdades de outrem.” EUROPEAN COURT 
OF HUMAN RIGHTS. Convenção Europeia dos Direitos Humanos. Guatemala, 18 de out. de 1996. 
Disponível em: https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_POR.pdf. Acesso em: 28 de jun. 
2019.  
72 TRIBUNAL EUROPEU DE DIREITOS HUMANOS, Kokkinakis v. Grecia, op. cit., s. p.  
73 TAD STAHNKE. Proselytism and the Freedom to Change Religion in International Human Rigths 
Law, pp. 288 e ss; apud SANTOS, op. cit., p. 125. 
74 Para melhor análise do caso, recomenda-se: SANTOS, op. cit., p. 122-133 e BIAZI, Chiara Antonio 
Sofia Mafrica. O conceito de proselitismo na jurisprudência da Corte Europeia dos Direitos Humanos: 
Os Casos Kokkinakis C. Grécia e Larissis e Outros C. Grécia. Revista Direito em debate do 
Departamento de Ciências Jurídicas e Sociais da UNIJUÍ, n. 37, p. 162-189, jan./jun. 2012.  
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Ante o exposto, constata-se que tanto os documentos internacionais que 

ratificam a liberdade religiosa com direito humano, quanto a previsão constitucional 

brasileira que a estabelece como direito fundamental, não oferecem uma definição 

clara do alcance do discurso religioso associado ao proselitismo. No entanto, a 

liberdade de expressão religiosa pode ser depreendida enquanto direito humano 

fundamental por se tratar de aspecto externo e inerente à crença de um indivíduo, 

essa sim de foro interno e impassível de imposição do Estado de quaisquer 

restrições ao seu exercício ou abrangência75. 

O caso Kokkinakis, julgado pelo TEDH76, ampliou a matéria ao considerar 

constitucional o dispositivo grego que criminaliza o proselitismo, mas a ser aplicado 

segundo uma análise da proporcionalidade da medida e finalidade da propagação 

religiosa, de modo a coibir a minoração de direitos fundamentais de terceiros, 

também em observância ao princípio da legalidade. A jurisprudência do Tribunal 

Europeu não impõe uma legislação aos Estados para aceitar ou proibir o 

proselitismo, porém pretende definir parâmetros para os Estados que decidam 

legislar sobre limites penal ou administrativo do anúncio religioso77.  

Especificamente com o caso grego, notou-se que não se trata de investigar se 

a lei contraria o proselitismo, mas a sua forma de aplicação, devido à peculiaridade 

do ordenamento jurídico grego que busca censurar o proselitismo do tipo abusivo, 

analisando a finalidade e o emprego de meios para a externalização do anúncio 

religioso. Sendo assim, a proibição do proselitismo, na Grécia, não representaria 

simples censura àquele discurso do tipo inerente à liberdade religiosa de anúncio e 

conversão de fiéis, porquanto representaria evidente afronta a um direito humano. 

Os diplomas internacionais igualmente apontaram a possibilidade de 

estabelecer restrições à manifestação religiosa, mas apenas em hipóteses previstas 

em lei e segundo balizas específicas que dizem respeito à proteção da segurança, 

ordem, saúde ou moral públicas; bem como os direitos ou liberdades das demais 

pessoas (art. 18. 3 do PIDCP). Quando se trata de países que sequer dispõem de 

                                                 
75 Porque se trata de adesão a uma crença e a liberdade de manter, renunciar ou mudar de religião, 
amplamente defendido nos documentos internacionais e sem previsão de restrição por se tratar de 
foro íntimo da pessoa, vinculado ao princípio da dignidade da pessoa humana. 
76 Outros casos de destaque sobre a matéria: Caso Otto-Preminger-Institut vs. Austria (sentença de 
20 de setembro de 1994) e Wingrove vs. Reino Unido (sentença de 25 de novembro de 1996). 
77 SALINAS, DEL MORAL, op. cit., p. 184. 
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dispositivos legais que definam quando, de fato, o proselitismo religioso transpassa 

os lindes de sua proteção, evidencia-se uma margem obnubilada.  

Nessa penumbra se situa o Brasil, sem qualquer estipulação legal nesse 

sentido. Após a apresentação da normativa e jurisprudência internacionais, em 

comparação com o ordenamento jurídico brasileiro, inferir-se-ia a imprescindibilidade 

do estabelecimento em lei de critérios que distingam o proselitismo religioso 

constitucionalmente protegido do discurso violador de direitos fundamentais de 

terceiros. Entretanto, tal esforço, aqui não recomendado, abarcaria um risco 

significativo de se criar dispositivo legal eivado de inconstitucionalidade, por violação 

ao direito à liberdade de expressão religiosa.78  

As duas principais previsões legais referente à liberdade religiosa que 

tangenciam o tema do discurso religioso, são o art. 20 da Lei nº 7.761/89, 

responsável por definir os crimes de raça e de cor, bem como de discriminação 

religiosa: “Art. 20. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, 

cor, etnia, religião ou procedência nacional. Pena: reclusão de um a três anos e 

multa.”; e o título V do Código Penal, que dispõe sobre os crimes contra o 

sentimento religioso, em especial o art. 208 “Escarnecer de alguém publicamente, 

por motivo de crença ou função religiosa; impedir ou perturbar cerimônia ou prática 

de culto religioso; vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso Pena – 

detenção, de um mês a um ano, ou multa.”  

Não há, todavia, previsão constitucional de reserva de lei para limitação do 

direito à liberdade religiosa, razão pela qual é necessário elucidar, ao menos, o 

esclarecimento das restrições possíveis ao direito à liberdade de expressão religiosa 

pelo Estado, principalmente em razão da instauração de conflitos, em sede judicial, 

que objetivam coibir manifestações religiosas sob o fundamento de apresentarem 

caráter discriminatório perante demais confissões, com base no art. 20 da Lei nº 

7.761/89.79  

                                                 
78 Como foi o caso do §1º do art. 4º da Lei nº 9.612 que institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária 
e vedou “proselitismo de qualquer natureza” , “§ 1º É vedado o proselitismo de qualquer natureza na 
programação das emissoras de radiodifusão comunitária”, e reconhecido como inconstitucional pela 
Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2566, sob relatoria do Min. Alexandre de Moraes (vencido) e 
relatoria para o voto pelo Min. Edson Fachin (DJE  23.10.2018). BRASIL. Supremo Tribunal Federal. 
Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.566. Relator para acórdão: Ministro Edson Fachin. Data de 
julgamento: 22 de maio de 2018. Disponível em: < http://bit.ly/2RR9UV8>. Acesso em 31 de julho 
2018. 
79 “Art. 20. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou 
procedência nacional. Pena: reclusão de um a três anos e multa.” 
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2  DOS LIMITES E DA INGERÊNCIA DO ESTADO NO DIREITO 
 

Quando se está diante de uma avença judicial instaurada por discurso 

religioso com potencial conteúdo discriminatório, configura-se um aparente quadro 

de atrito entre liberdade de expressão religiosa, de um lado [conjugação do art. 5º, 

incisos IV, VI e IX da Constituição Federal, inaugurando a liberdade para manifestar 

ideias e crenças com o fim de angariar mais adeptos à confissão religiosa, inclusive 

abarcando argumentação que negativa as demais]; e, de outro, liberdade religiosa 

ou tutela do sentimento religioso [inviolabilidade da liberdade de crença, devendo 

haver lei a punir “qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades 

fundamentais”, com fulcro no art. 5º, incisos VI e XLI da Constituição Federal].  

Sendo, ainda, objetivo da República Brasileira “promover o bem de todos, 

sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer formas de 

discriminação” (art. 3º, inciso IV da Constituição Federal), como encontrar a fronteira 

limitante da expressão religiosa na qual o proselitismo religioso está imiscuído?  

Com efeito, o exercício livre dos direitos fundamentais suscita conflitos entre 

diferentes espécies e titulares de direitos fundamentais. Sendo o Estado o 

responsável por tutelar os direitos fundamentais, especialmente quando estão sob o 

risco de interferência de outros, e por interpretar e aplicar as leis em conformidade 

com os mesmos direitos fundamentais80, é necessário que haja a sua ingerência 

mediante fixação de limites (em abstrato) e restrições (em concreto)81. 

Cumpre, aqui, assinalar quando é possível que um discurso do tipo 

proselitista corresponda à expressão passível de ingerência por parte do Estado (e, 

consequentemente, por parte de um órgão jurisdicional), em razão da proteção de 

outros direitos fundamentais ou da configuração do que a lei consideraria 

“discriminação de religião” via discursos ou gestos de um crente. 

Em consonância com a normativa e jurisprudência internacional, destaca-se 

que as limitações a direitos fundamentais dependem de uma lei que seja qualificada, 

oriunda de um processo legislativo, e proporcional82. Em Kokkinakis vs. Grecia, 

                                                 
80 PIEROTH, Bodo; SCHLINK, Bernhard. Grundrechte Staatsrecht II. 28. ed. Heidelberg: C. F. Müller, 
2012. p.c29, 27, apud PERLINGEIRO (2016) op. cit., p. 159. 
81 Idem. 
82 Idem. 
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mesma solução veio à lume quanto à possibilidade de restrição ao direito à liberdade 

de expressão religiosa, qual seja, conforme os princípio de legalidade e 

proporcionalidade.   

A reserva em lei83 necessária à fixação de um limite à direito fundamental, 

contudo, deve incluir uma disposição clara acerca da essencialidade da possível 

ingerência, razão pela qual deve o legislador apresentar o conteúdo, o fim e a 

extensão da autorização para tal ingerência. Padecendo a lei de uma redação 

imprecisa, sem que se tenha procedido à definição do núcleo dessa essencialidade, 

a decisão sobre os pressupostos das ingerências nos direitos fundamentais ficaria a 

cargo das autoridades administrativas, o que seria vedado conforme entendimento 

do Tribunal Constitucional Federal alemão84. 

Em se tratando de limites à liberdade de expressão religiosa, não somente 

não há previsão legal que preveja o conteúdo, o fim e a extensão da autorização 

para uma eventual ingerência do Estado nesse direito fundamental, como a redação 

do diploma legal que estipula crime de discriminação de religião não oferece 

conteúdo que se refira expressamente à proselitismo religioso.  

Em razão do art. 5º da Constituição Federal, inciso XLI, “a lei punirá qualquer 

discriminação atentatória dos direitos e liberdade fundamentais”, juntamente com o 

inciso XLII “a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à 

pena de reclusão, nos termos da lei”, a Lei nº 7.716 foi, em 5 de janeiro de 1989, 

redigida com a definição de crime “Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou 

preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional” (art. 20).  
                                                 
83 “Segundo Pieroth e Schlink, há direitos fundamentais que estão sujeitos a limitações com base em 
leis simples, sem justificativas, em que os legisladores têm ampla margem para apreciar o perigo a 
outros direitos fundamentais; há direitos fundamentais submetidos a limitações em leis que precisam 
estar justificadas (reserva de lei qualificada), em que a margem do legislador é mais reduzida; e há 
direitos fundamentais não sujeitos a limitações legais, casos em que não cabe ao legislador mais do 
que reforçar os limites do alcance dos âmbitos de proteção dos direitos fundamentais.”, idem. 
84 Idem. O autor cita trecho da do Tribunal Supremo alemão e discorre melhor sobre a teoria da 
essencialidade: “BUNDESVERFASSUNGSGERICHT (BVerfG) [Federal Constitutional Court]. 2 BvR 
883/73; 2 BvR 379/74; 2 BvR 497/74; 2 BvR 526/74. j. 28 Oct. 1975. Available at: 
<http://bit.ly/1PgId0J>. Sobre a teoria da essencialidade: “De acordo com essa teoria, o legislador é 
obrigado a ´tomar ele próprio todas as decisões essenciais em áreas normativas fundamentais, 
sobretudo na área do exercício dos direitos fundamentais, na medida em que este exercício esteja 
acessível à regulação do Estado´, isto é, o legislador não pode delegar essas decisões essenciais à 
Administração. A reserva de lei reforça-se, pois, no sentido de uma reserva de parlamento” 
(PIEROTH, Bodo; SCHLINK, Bernhard. Grundrechte Staatsrecht II. 28. ed. Heidelberg: C. F. Müller, 
2012. p. 64). Ver também WOLF, Hans J.; BACHOF, Otto; STOBER, Rolf. Direito Administrativo. v. 1. 
Tradução de Antônio F. de Souza. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2006. p. 441-442. “A parte 
ampliada da reserva da lei tem a sua base na dimensão dos direitos fundamentais e, em 
consequencia, não resulta constituída, mas sim concretizada pela teoria da essencialidade 
(MAURER, Hartmut. Derecho administrativo alemán. México: UNAM, 2012, p. 118).” 
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Inexiste, no ordenamento jurídico brasileiro, uma lei capaz de estipular, de 

forma precisa, os parâmetros para eventual ingerência no direito à liberdade de 

expressão religiosa associada ao proselitismo. Tampouco se poderia falar em 

proporcionalidade da referida lei. Caberia verificar se a lei de ingerência é idônea, 

necessária e proporcional85 no sentido estrito à proteção de outros direitos 

fundamentais, porém não é o caso. 

Em se tratando de liberdade de expressão religiosa, e considerando a 

inexistência de legislação que verse sobre a matéria, restaria saber se é possível 

conceber a ingerência de um direito à liberdade religiosa de terceiro, potencialmente 

afetado por um discurso discriminatório eivado de preconceito de religião (nos 

termos do art. 20 da Lei nº 7.716/89), no direito à expressão religiosa de quem 

discursa. Nesse caso, proceder-se-ia à dúvida se é justificável censura [restrição, em 

concreto] à uma manifestação religiosa que pretende realizar proselitismo. Tal 

concepção poderia ser extraída do fato de que os direitos fundamentais não sujeitos 

à reserva de lei, como a liberdade religiosa, também entram em colisão com outros 

direitos fundamentais.   

Entretanto, cuida-se de um caso peculiar. Não se está diante de uma análise 

de conflito de direitos fundamentais [liberdade de expressão religiosa do 

manifestante versus liberdade religiosa ou tutela do sentimento religioso do afetado]. 

Tampouco é possível verificar suposta ilegalidade ou desproporcionalidade da Lei nº 

7.716/89, porque impassível de enquadrá-la como um diploma que decorra de uma 

limitação à liberdade de expressão religiosa prevista constitucionalmente. 

No caso do proselitismo religioso, a aferição da possibilidade de ingerência se 

dará em razão de uma indagação anterior à eventual constatação de um conflito 

entre direitos fundamentais: o discurso a ser analisado em eventual demanda judicial 

que o aponta como do tipo incriminador da Lei 7.716/89, é, de fato, proselitista?  

Reside aqui a dificuldade do julgador: a solução nunca se dará pela aplicação 

de um juízo de ponderação entre direitos fundamentais, mas na análise, objetiva e 

técnica, do discurso [proselitista ou não, a depender da conclusão] em destaque. 

Da mesma forma se entenderia se a lide imputasse a um crente o crime 

previsto no art. 208, do título V, do Código Penal, que dispõe sobre os crimes contra 
                                                 
85 “A idoneidade do meio não significa que a lei tenha que alcançar o fim, mas que, ao menos, o 
facilite; necessidade implica não haver outra situação que o Estado possa criar para o mesmo fim; 
proporcionalidade no sentido estrito supõe ser a lei “bem ponderada” equilibrada, razoável ou 
suportável.” Idem. 
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o sentimento religioso. Se o indivíduo escarnece de “alguém publicamente, por 

motivo de crença ou função religiosa” ou vilipendia “publicamente ato ou objeto de 

culto religioso” (elementos do tipo penal incriminador), a conclusão é a de que se 

trata de discurso criminoso, mas não discurso proselitista inerente à liberdade de 

expressão religiosa. 

Isso porque a manifestação religiosa do tipo proselitista deve respeitar 

sempre a dignidade da pessoa humana, nunca configurando discurso que elimine ou 

explore direito fundamental de terceiro, segundo a teoria dos juízos de desigualação 

de Norberto Bobbio e aplicados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do 

Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 134.68286 referente ao livro “Sim, Sim! 

Não, Não!”, do sacerdote católico Jonas Abib, como se passará a expor adiante. Se 

é transpassada a terceira etapa do juízo de desigualação, não é discurso 

proselitista.  

Sendo o proselitismo parte do direito à liberdade de expressão religiosa, deve 

ele necessariamente ser protegido pelo Estado, sob pena de restrição 

inconstitucional à direito fundamental e humano, o que não é admissível. Um 

discurso inicialmente proferido como religioso pode, eventualmente, ser censurado, 

no caso de ser constatada o seu caráter discriminatório.  

Tais assertivas são ratificadas pelo recente entendimento do STF na Ação 

Declaratória de Inconstitucionalidade nº 2.566, quando se entendeu pela 

inconstitucionalidade do § 1º do art. 4º da  Lei  9.612/1998, que vedava “proselitismo 

de qualquer natureza” na programação das emissoras de radiodifusão comunitária. 

O Tribunal, por maioria, vencidos os Ministros Alexandre de Moraes (relator) e 

Luiz Fux, entendeu que o dispositivo visou a evitar o desvirtuamento da radiodifusão 

comunitária, usada para fins a ela estranhos, “tanto que, ao tratar de sua 

programação, os demais artigos da lei lhe permitiram a maior amplitude e liberdade, 

compatíveis com suas finalidades.”87 E considerou que, por não existir direitos 

absolutos, ilimitados e ilimitáveis, caberá ao intérprete dos fatos e da norma, no 

contexto global em que se insere, no exame de casos concretos, no controle difuso 

                                                 
86 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.566. Relator para 
acórdão: Ministro Edson Fachin. Data de julgamento: 22 de maio de 2018. Disponível em: < 
http://bit.ly/2RR9UV8>. Acesso em 31 de julho 2018. 
87 Idem.  
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de constitucionalidade e legalidade, nas instâncias próprias, “verificar se ocorreu, ou 

não, com o proselitismo, desvirtuamento das finalidades da lei.”88  

O pedido formulado na ação foi julgado procedente, ratificando que a 

liberdade de expressão “representa tanto o direito de não ser arbitrariamente privado 

ou impedido de manifestar seu próprio pensamento quanto o direito coletivo de 

receber informações e de conhecer a expressão do pensamento alheio” e que a 

liberdade religiosa “não é exercível apenas em privado, mas também no espaço 

público, e inclui o direito de tentar convencer os outros, por meio do ensinamento, a 

mudar de religião.” O discurso proselitista “é, pois, inerente à liberdade de expressão 

religiosa.”89 

Considerando a liberdade política, haveria de ser livre a manifestação do 

pensamento e a formulação de discurso persuasivo e o uso do argumentos críticos, 

porquanto o consenso e debate público informado “pressupõem a livre troca de 

ideias e não apenas a divulgação de informações”90, mas essa aferição se daria no 

caso concreto.   

Como corolário lógico, conclui-se que a proteção constitucional à liberdade de 

expressão religiosa não é de todo ilimitada. Conquanto se defina a liberdade de 

expressão religiosa como inerente ao direito à religião e a sua respectiva 

manifestação externa, inclusive com o objetivo de anunciar a fé para fins de 

evangelização, tal prerrogativa não pode ser usada como justificativa para um 

discurso alegadamente religioso que induza, seja por meio de ações, ou até mesmo 

palavras, uma literal guerra dita “santa” e imune à limitação91.  

Eis que a tutela da expressão religiosa não significa o seu uso irrestrito 

quando se trata de uma finalidade destoante da própria razão de ser da religião, 

como anúncio à adesão do fiel, por livre vontade, ao seu conjunto de dogmas de fé. 

O discurso do tipo proselitista a ser restringido é somente aquele que se 

desconfigura enquanto tal e passa a enquadrar-se como simples discurso 

discriminatório. É a tese do presente trabalho, razão pela qual se reclama o 

                                                 
88 Idem. 
89 Idem. 
90 Idem. 
91 “[...] descabe potencializar o proselitismo por si, para fins de reconhecimento da realização de uma 
espécie reprovável de guerra santa, que é mantida com base no discurso odioso” FACHIN, op. cit., p. 
14. 
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balizamento técnico e objetivo a ser ofertado aos órgãos jurisdicionais para 

identificação de uma manifestação religiosa enquanto proselitista (ou não).  

 

2.1 CRITÉRIOS PARA AFERIÇÃO DE CONDUTA DISCRIMINATÓRIA 
 

O proselitismo deve ser usado, como sua definição proclama, enquanto 

método de persuasão e atração de futuros fiéis, mas jamais como escudo 

argumentativo para a distribuição de conteúdo que explore, escravize ou elimine um 

indivíduo ou grupo inimigo92. Esse foi o entendimento da 1ª Turma do Supremo 

Tribunal Federal, ao apontar três fases de desigualação, inspiradas na obra de 

Norberto Bobbio, que desembocariam em discriminação apta a ser restringida pelo 

Poder Judiciário, inclusive com sanções no âmbito do Direito Civil, Constitucional e 

Penal. 

Embora se entenda pela distinção e autonomia das esferas religiosa e política 

quando se trata de um Estado laico, a laicidade não afasta o dever do Estado de 

imiscuir-se em disputas religiosas quando verificada a transgressão de um direito 

fundamental93. Eis que nenhum direito ou garantia fundamental, mesmo a liberdade 

religiosa garantida no art. 5º, inciso VI da Constituição Federal, ostenta caráter 

absoluto94, devendo ser exercitada nos lindes traçados no texto constitucional.  

No entanto, constata-se que se está diante de uma zona cinzenta, que por 

vezes suscita a dúvida acerca do grau de tecnicidade com que um julgador emprega 

em lides a que é chamado a solucionar, justamente em matéria de liberdade 

religiosa.  

                                                 
92 “Tolerância, no âmbito da liberdade de expressão religiosa, pressupõe, sim, um discurso contrário 
às demais religiões, em sua pretensão proselitista. A conversão de adeptos de outras religiões há de 
se dar pela persuasão dos argumentos, não pela força ou violência” TAVARES, op. cit., s. p.  
93 A tutela da liberdade religiosa como direito humano e fundamental abarca um aspecto negativo e 
outro positivo, pelo Estado. A necessidade de garantir tal direito a todos os cidadãos convoca a 
atuação estatal, porquanto é responsável por dirimir eventuais colisões entre direitos fundamentais, 
como seria em uma hipótese de liberdade de expressão religiosa versus liberdade religiosa.  
94 Há de se destacar que a liberdade religiosa não possui caráter absoluto, devendo ser exercitada de 
forma harmoniosa com os demais direitos e garantias fundamentais protegidos pela Constituição 
Federal. “As liberdades públicas não podem ser entendidas em sentido absoluto, em face da natural 
restrição resultante do princípio da convivência das liberdades, pelo que nenhuma delas pode ser 
exercida de modo danoso à ordem públicas e às liberdades alheias” GRINOVER, Ada Pellegrini. 
Liberdades públicas e processo penal. São Paulo: Editora RT, 1982, p. 251, citado no voto proferido 
pelo Min. Edson Fachin no RHC 134.682. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Ordinário em 
Habeas Corpus RHC 134.682. Relator: Ministro Edson Fachin. Data de publicação: 23 de outubro de 
2018. Disponível em: < http://bit.ly/2RR9UV8>. Acesso em 15 de maio de 2019. 
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A título de exemplo, tem-se o caso emblemático do bispo da Igreja Universal 

do Reino de Deus Sérgio Von Helder que, em um programa televisivo “Despertar da 

Fé”, em 1995, promoveu chutes a uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, de 

devoção da religião católica95. Nesse caso, apontou-se para a lesão a sentimento 

religioso96, ensejando a persecução criminal do bispo neopentecostal com 

fundamento no crime tipificado no art. 208 do Código Penal, bem como no disposto 

no art. 20 da Lei nº 7.716 de 1990, que tipifica o discurso de ódio religioso. No 

entanto, houve quem defendesse tal conduta como simples discurso de condenação 

espiritual de uma manifestação religiosa contra outra religião, com ponto de vista 

religioso do que seria certo e errado, de modo que seria descabida a criminalização 

do discurso do bispo.97 

A dificuldade em detectar o que configura um discurso religioso como 

discriminatório ou como livre expressão de natureza proselitista demonstra a 

necessidade de serem fixados critérios mais objetivos a serem adotados por órgãos 

julgadores, que estejam alijados de valoração subjetiva [e indevida] do Estado em 

matéria religiosa98. 

O primeiro fundamento para a construção de uma sistemática de valoração de 

um discurso religioso para aferir se este galga o status de discurso discriminatório e, 

portanto, a ser objeto de sanção, é o da laicidade do Estado. Isso porque um dos 

princípios norteadores da relação entre o Estado laico e as confissões religiosas, 

além da cooperação e da liberdade religiosa99, é o da autonomia100, com a 

                                                 
95 Com repercussão a ponto de ganhar página própria no site de colaboração, Wikipedia. Disponível 
em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Chute_na_santa. Acesso em: 30 jun. 2019. 
96 “As palavras e gestos do bispo, por mais ofensivas fossem às crenças católicas, não objetivavam 
negar a católicos e afrodescendentes o seu direito de pertencer à comunidade jurídica e de ter os 
mesmos direitos que os outros cidadãos, nem tampouco violou o direito à liberdade religiosa de 
ninguém. Ao chutar a imagem de Nossa Senhora Aparecida, o bispo Von Helder pretendia mostrar 
em público sua crença religiosa de que a adoração é um erro”, ALMEIDA, Fábio Portela Lopes. 
Liberalismo político, constitucionalismo e democracia, 2006. 316f. Dissertação (Mestrado em Direito) 
– Faculdade de Direito, Universidade de Brasília, Brasília, 2006. Disponível em: http://bit.ly/2LGFqo1. 
Acesso em 28 jun. 2019., p. 59.   
97 Idem. 
98 “Os juízes não devem agir como censores ou árbitros do bom gosto” LEWIS, Anthony. Liberdade 
para as ideias que odiamos: uma biografia da Primeira Emenda à Constituição americana. Trad: 
Rosana Nucci. São Paulo: Aracati, 2011, p. 99; apud FACHIN, op. cit., p. 12. 
99 Como explicitado CIFUENTES, Rafael Llano. Relações entre a Igreja e o Estado à Luz do Vaticano 
II, do Código de Direito Canônico de 1983 e da Constituição Brasileira de 1988. 2.ed. Rio de Janeiro: 
José Olympio, 1989. PÊCEGO, op. cit., p. 33-57. Trata-se de exposição principiológica adotada em 
PERLINGEIRO (2019), op. cit., p. 56-61. Princípio de liberdade, igualdade e cooperação nas relações 
entre comunidade política e comunidade religiosa regidas pela laicidade são expostas em: BLANCO, 
op.cit., p. 201. 
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delimitação correta das competências tanto do Estado quanto da Religião, cada qual 

com jurisdição e matéria próprias, sem prevalência de uma sobre a outra.  

Embora o Estado laico101 reconheça a relevância do fator religioso no meio 

social, de modo que contribui para a garantia de espaço para que cada confissão 

religiosa atenda à finalidade espiritual da sociedade, ele está restrito à cognição de 

matéria secular. Ao pertencer a uma ordem autônoma, distante da espiritual, uma 

autoridade política [ou um ente julgador] laica não apenas seria impedida de impor 

preceitos políticos às crenças, mas seria incapaz de adentrar no juízo de valor de 

elementos típicos da ordem religiosa102.  

Dessa forma, quando se trata de embate comunicativo acerca de uma 

afirmação de fé contra outra, como seria em um típico caso de proselitismo, o 

Estado secular é incapaz de afirmar qual dos dois atores estaria correto, passando a 

privilegiar a “doutrina da tolerância”103104. A negativa de fundamentação de si mesmo 

em razões religiosas, efeito de uma modernidade que estabelece uma cisão entre a 

ordem natural e a ordem sobrenatural do mundo, relega um indiferentismo ao que 

fosse religioso. Sob a justificativa de ausência de comprovação empírica, à ordem 

sobrenatural passa a destinar-se dois tipos de atitudes: a crença em sua inexistência 

(postura ateia) ou, se existente, impassível de cognição por parte do Estado (a 

postura cética ou agnóstica)105. A partir da modernidade, então, afigura-se 

descabida a discussão, ao menos na esfera pública e pelo poder político, acerca da 

                                                                                                                                                         
100 “[...] o princípio da autonomia não representa a incomunicabilidade entre o Estado laico e as 
confissões religiosas. É possível que haja um reconhecimento recíproco entre ordem pública e ordem 
religiosa, sem prejuízo das suas autonomias, que resulta em uma relação de coordenação”. 
PERLINGEIRO (2019), op. cit., p. 58. 
101 No sentido da laicidade, e não laicismo. 
102 É por essa razão que “[...] há soberania da Igreja em seu ordenamento autônomo em matéria 
religiosa, e há soberania do Estado no ordenamento estatal em matéria política (i.e. Direito Público).” 
PERLINGEIRO (2019), op. cit., p. 57. 
103 Como se vê na seguinte afirmação: “Com efeito, as nuanças da sociedade brasileira impõem, 
como condição de vida em comunidade, que as posições divergentes sejam mutuamente 
respeitadas, reclamando-se tolerância em relação ao diferente.” FACHIN, op. cit., p. 13. 
104 Típico após séculos XVII e XVIII, quando tolerância religiosa passou a ser um conceito legal, com 
governos elaborando editais que impunham à oficiais e à população, que acreditavam no poder da lei, 
a serem tolerantes em seus comportamentos ante minorias religiosas, como Luteranos, Huguenots e 
Papistas. HABERMAS, Jurgen. Intolerance and discrimination. International Journal of Constitucional 
Law. Volume 1, Numebr 1, 2003, p. 2. 
105 PEREIRA, Vitor Pimentel. Mentalidade Iconoclasta e Direito à Liberdade Religiosa na Sociedade 
Plural: O caso da destruição de centros espíritas no Rio de Janeiro. Revista de Direito da Cidade, Rio 
de Janeiro, v. 5, n. 1, p. 351-373, 2013, p. 363. 
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existência de uma religião verdadeira106107, temática que passa a estar reservada a 

um âmbito externo (teológico) às discussões públicas108.  

Por essa razão, no Estado secular moderno, o debate acerca de Verdade 

deixa de existir como protagonista em discussões públicas, sendo suprimida pela 

ideia de um Estado plural109 e tolerante. Não há mais uma pretensão estatal de 

impor uma religião ou de manter a unidade de fé em torno de uma religião 

verdadeira. Buscará o Estado a empreender seus esforços contra qualquer 

imposição religiosa que possa existir entre membros da sociedade, salvaguardando 

o direito de cada um em crer e professar a religião que julgar verdadeira, segundo 

sua própria consciência110. 

Entretanto, considerando ser a tolerância e a proteção da manifestação de 

pontos de vistas diversos os elementos que caracterizam a sociedade plural, teria o 

Estado legitimidade para coibir manifestações de indivíduos que acreditassem na 

existência de uma única religião verdadeira e que, portanto, buscassem levar outros 

à mesma crença, mediante o proselitismo?111  O papel do Estado, nessa hipótese, 

não seria a de descartar a possibilidade de expressão de uma religião verdadeira, 

mas apenas garantir a não discriminação de qualquer indivíduo, por um pensamento 

diferente.  

Impedir a discriminação de indivíduos em razão de pensamento religioso 

diverso, contudo, não pode ser considerado sob uma ótica generalizante, ausente de 

critérios que auxiliem na configuração de atitude discriminatória que reclame a 
                                                 
106  Uma vez secularizando-se, o Estado passa a negar a fundamentação de si mesmo em razões 
religiosas, e ampara-se no uso público da razão para proferir decisões judiciais ou instituir atos da 
Administração Pública (HABERMAS, Jürgen. A inclusão do outro: estudos de teoria política. Trad: 
George Sperber; Paulo Astor Soethe. São Paulo: Loyola, 2002, p. 79). Dessa forma, crê-se que não 
mais se configura como tarefa do Estado reconhecer religião ou crença verdadeira ou conferir 
legitimidade a um axioma teológico. 
107 Não se adota a posição, por parte da autora, da insignificância deste debate, pelo contrário. A 
existência de uma Verdade deve ser frisada, ao menos por apresentação de posição pessoal, que 
não exclui a necessidade de impedir a coação externa da consciência de indivíduos para aderir à 
Verdade. “De fato, se as pessoas não fossem capazes de crer que suas respectivas religiões fossem 
melhores ou mais verdadeiras, que razão teriam para aderir a elas em detrimento de outras, a não 
ser por uma mera questão de tradição (e.g., a afirmação: “pertenço a tal ou qual religião pois nela 
nasci e minha família a ela pertence”)”, também em PEREIRA, op. cit., p. 364. 
108 PEREIRA, op. cit., p. 363. 
109O mais influente doutrinador no âmbito do tema das razões públicas foi John Rawls, em seu 
“Liberalismo Político”, no qual defende o pluralismo racional, entendido como uma base púbica de 
justificação neutra e racional distante de elementos metafísicos. Há uma separação entre o político e 
o metafísico, com a adoção de critérios de justiça supostamente imparciais, a ser abarcado pelo 
Estado laico. RAWLS, John. Political liberalism. New York: Columbia University Press. 1996, p. 176 e 
479. 
110 PEREIRA, op. cit., p. 366 
111 Idem.  
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ingerência do Estado. Nem todo discurso que evidencie diferenças ou até mesmo 

juízo de superioridade consubstancia, automaticamente, preconceito ou 

discriminação112, sob pena de se abrir uma zona cinzenta a ser desvendada por um 

órgão jurisdicional, o qual é competente para realizar juízo de valor sobre 

argumentação religiosa; e de se esvaziar o núcleo essencial da liberdade de 

expressão religiosa113, porquanto se utiliza de argumentação que nega ou refuta 

crenças alheias pela finalidade do anúncio religioso visando a conversão de fiéis114.  

Por essa razão, importa expor a doutrina de Norberto Bobbio, o qual descreve 

três etapas de juízo de desigualação que, uma vez ultrapassadas cumulativamente, 

culminaria em discurso discriminatório. Desse modo, abre-se caminho para a 

observância de critérios mais objetivos que auxiliem um julgador na tarefa de aferir a 

necessidade de restringir um discurso, possivelmente atinente ao exercício da 

liberdade de expressão religiosa, em um caso concreto. 

A primeira etapa corresponde a um juízo cognitivo em que se reconhecem as 

diferenças entre os indivíduos. No entendimento do jurista, seria a constatação da 

diversidade entre as pessoas, bem como entre grupos, em um juízo de fato: “os 

homens são de fato diferentes entre si”115 De uma afirmação de que os homens são 

desiguais não decorreria um juízo descriminante. 

A segunda etapa diz respeito a um juízo valorativo, cujo objeto é a 

hierarquização entre dois grupos já considerados como desiguais (primeira 

etapa).116 Nesta, imprime-se um juízo de valor referente a um primeiro grupo 

enquanto superior em relação a um segundo117, e em diferentes âmbitos. Traça-se 

uma desigualação que se assemelha a uma visão maniqueísta: bom versus mau, 

civilizado versus bárbaro, virtuoso versus viciado, verdadeiro versus falso.  

                                                 
112 FACHIN, op. cit., p. 13. 
113 Idem. 
114 “[...] a criminalização do proselitismo em termos genéricos traduzir-se-ia, não na proteção de um 
bem fundamental devidamente identificado, mas sim na proibição de uma conduta religiosa, 
independentemente do impacto que a mesma pudesse vir a ter, ou não, nos bens fundamentais 
constitucional e penalmente tutelados. Tal solução, ao transferir para as autoridades administrativas 
vastos poderes de restrição do direito à liberdade religiosa, deve ter-se, evidentemente, como 
constitucionalmente inadmissível.” MACHADO, op. cit., p 229. 
115 BOBBIO, Norberto. Elogio da serenidade. São Paulo: Editora Unesp, 2000, p. 108. 
116 Idem. 
117 "[...] Da relação superior-inferior podem derivar tanto a concepção de que o superior tem o dever 
de ajudar o inferior a alcançar um nível mais alto de bem-estar e civilização, quanto à concepção de 
que o superior tem o direito de suprimir o inferior. […] Somente quando a diversidade leva a este 
segundo modo de conceber a relação entre superior e inferior é que se pode falar corretamente de 
uma verdadeira discriminação, com todas as aberrações dela decorrentes.” BOBBIO, op. cit., p. 109. 
Nesse caso, tem-se a passagem para a terceira etapa. 
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Enquanto a primeira etapa afirma a diferença entre dois indivíduos ou grupos 

mediante constatação de fato, a ser sustentada por dados objetivos; a segunda é 

marcada por uma valoração positiva ou negativa que estabelece uma relação 

hierárquica entre grupos, em que um sempre será melhor que o outro, geralmente 

por dados subjetivos ou até mesmo argumentos religiosos.  

A comparação entre religiões para expressar o valor superior de uma delas, 

de modo a intentar apresentá-la como a mais adequada ou verdadeira, é da 

essencialidade da liberdade de expressão religiosa.118 Isso porque o embate 

religioso usualmente abarca a concepção de que determinada religião irá ajudar o 

terceiro a alcançar um nível mais alto de salvação, fundamento para a prática 

proselitista impulsionada pela missão salvífica a que se destina grande parte das 

religiões mediante o anúncio religioso e a evangelização119.  

Esta conduta não implicaria discriminação, sendo necessária a passagem 

para a última etapa, a partir da qual o superior se coloca em posição de suprimir o 

inferior, ensejando a prática discriminatória, a ser, por conseguinte, considerada 

legalmente (penalmente) censurável, nos termos do art. 20 da Lei 7.716/89. 

Precedida necessariamente das anteriores para a configuração de discurso 

discriminatório, portanto, a última fase de desigualação consiste em um juízo 

mediante o qual se exterioriza a necessidade ou legitimidade de exploração, 

escravização ou eliminação do indivíduo ou grupo tido por inferior (na segunda 

etapa)120. Deve haver uma evidente ultrapassagem de simples manifestação de 

superioridade para uma intenção deliberada de prevalecer sobre um outro, violando 

a dignidade humana dos praticantes de determinada religião.  

E, assim, apenas quando constatada a tríplice desigualação que seria cabível, 

em razão da prevalência do princípio da dignidade da pessoa humana, a vedação de 

discurso que intente eliminar, suprimir ou reduzir direitos fundamentais sob razões 

religiosas121. Nessa hipótese, também seria tríplice a sanção: tutela inibitória ou 

reparatória no Direito Civil; mecanismos protetivos dos direitos fundamentais na 

                                                 
118 FACHIN, op. cit., p. 13. "[…] é natural do discurso religioso praticado pelas Igrejas, em especial 
pelas instituições daquelas religiões de pretensão universalista, pregar o rechaço às demais religiões. 
Esta postura integra o núcleo central da própria liberdade de religião.” (TAVARES, op. cit., s. p.) 
119 “Esta é a pedra angular, por exemplo, do cristianismo, presente na sua missão de evangelizar [...] 
reputada como um dever, mas não apenas do cristianismo.” Idem. 
120 BOBBIO, op. cit., p. 108. 
121 FACHIN, op. cit., p. 14. 
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Constituição Federal; e, quando cabível, a censura penal respectiva que o sistema 

jurídico possa oferecer, no Direito Penal. 

A aferição dos três juízos de desigualação (cognitivo, valorativo e supressão) 

foi aplicada em caso emblemático julgado pelo Supremo Tribunal Federal, por 

ocasião do julgamento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 134.682 pela 

primeira turma e sob relatoria do Ministro Edson Fachin, do qual resultou o 

trancamento de ação penal movida contra um sacerdote da Igreja Católica, Jonas 

Abib, autor de críticas ao espiritismo em obra literária e acusado de incitação à 

prática discriminatória (art. 20, Lei nº 7.716/89). 

 

2.2 ETAPAS DE JUÍZOS DE DESIGUALAÇÃO NO RHC 134.682 
 

No caso em análise, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal (STF) 

decidiu, por maioria, dar provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus (RHC) 

nº 134.682122 para determinar o trancamento da ação penal movida pelo Ministério 

Público da Bahia contra o sacerdote católico Jonas Abib, denunciado por suposta 

incitação à discriminação religiosa, crime previsto no art. 20, parágrafos 2º e 3º, da 

Lei nº 7.716/89, em razão do teor de livro de sua autoria intitulado “Sim, Sim, Não, 

Não - Reflexões de cura e libertação”.  

Na peça inicial, apontou-se a existência de afirmações tidas como 

discriminatórias e preconceituosas contra a religião espírita e a religiões de matriz 

africana, como a umbanda e o candomblé, incitando a destruição e desrespeito a 

seus objetos de culto. Foram destacadas frases como “hoje se esconde nos rituais e 

nas práticas do espiritismo, da umbanda, do candomblé [...]” e que “o espiritismo é 

como uma epidemia e como tal deve ser combatido: é um foco de morte”, havendo 

indicação, inclusive, de queima de material referente à crença que condenava na 

obra. 

O argumento de defesa do sacerdote, fundador da comunidade católica 

Canção Nova, cuja missão é evangelizar pelos meios de comunicação social123, foi 

                                                 
122 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Ordinário em Habeas Corpus RHC 134.682. Relator: 
Ministro Edson Fachin. Data de publicação: 23 de outubro de 2018. Disponível em: 
<http://bit.ly/2RR9UV8>. Acesso em 15 de maio de 2019. 
123 Conforme disposição no sítio eletrônico: “A Comunidade Canção Nova é uma comunidade 
carismática católica, fundada por padre Jonas Abib e reconhecida pelo Pontifício Conselho para os 
Leigos como associação internacional privada de fiéis, dotada de personalidade jurídica (cfr. CIC, 
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no sentido de que as declarações contidas no livro configurariam proselitismo, não 

representando um discurso de ódio contra as religiões mencionadas. A finalidade da 

sua publicação seria convencer católicos hesitantes, que também recorrem ao 

espiritismo ou à umbanda. Dessa forma, os fatos ao sacerdote imputados estariam 

acobertados pela liberdade de expressão e de religião, de modo que a manifestação 

de opinião em nome da fé católica não legitimaria a deflagração da ação penal.  

O voto condutor do acórdão foi proferido pelo Ministro Edson Fachin, que 

inicialmente destacou a delicadeza do tema124, reforçando que não se mostra 

adequado um juízo moral frente ao conteúdo das publicações imputadas ao 

paciente. Corroborando com as assertivas aqui já formuladas, referentes ao 

processo de secularização do Estado, entendeu que descaberia ao Poder Judiciário 

censurar, por razões metajurídicas (porque inadequadas), manifestações de 

pensamento, de modo que “eventual infelicidade de declarações e explicitações 

escapa do espectro de atuação do Estado-Juiz”, conforme salientou o relator. 

Na elaboração do seu voto, delineou o agasalho constitucional da liberdade 

religiosa no ordenamento jurídico brasileiro, abrangendo o livre exercício de 

consciência, crença e culto, o qual relacionou à escolha de convicções “de optar, ou 

não, por determinada religião, de empreender proselitismo e de explicitação de atos 

próprio de religiosidade”, fazendo menção ao conteúdo doutrinário de Gomes 

Canotilho (2007, p. 609)125. Desse modo, entendeu pela natureza externa das 

                                                                                                                                                         

cân. 298-311; 321-329) e tem sua sede na cidade de Cachoeira Paulista  (SP), Diocese de Lorena, 
São Paulo – Brasil. [...]” Disponível em: https://comunidade.cancaonova.com/quem-somos/ Acesso 
em 29 jun. 2019 
124 “Com efeito, se por um lado, é incontroverso que alcançar uma sociedade simultaneamente livre e 
tolerante constitui um dos objetivos da República, de outro, é preciso reconhecer a dificuldade da 
consecução dessa finalidade em um cenário permeado por dogmas intocáveis e que têm 
fundamentos eminentemente emocionais e dissociados de verificações racionais. Esses entraves 
apenas se acentuam em uma sociedade cada vez mais formada por indivíduos vocacionados a 
olhares internos despidos de maior alteridade”, destacou o relator. Note-se a preocupação em evitar 
argumentos subjetivos ou emocionais que não são suficientes para tratar do tema pelo aspecto 
jurídico, que deve utilizar verificações racionais, até mesmo em razão da segurança jurídica quanto 
às prováveis soluções para casos semelhantes referentes à limitação da liberdade de expressão 
religiosa. 
125 Nesse sentido, cumpre transcrever trecho da doutrina, pelo destaque dado ao direito ao 
proselitismo “A liberdade de consciência consiste essencialmente na liberdade de opção, de 
convicções e de valores, ou seja, a faculdade de escolher os próprios padrões de valoração ética ou 
moral da conduta própria ou alheia. A liberdade de religião é a liberdade de adotar ou não uma 
religião, de escolher uma determinada religião, de fazer proselitismo num ou noutro sentido, de não 
ser prejudicado por qualquer posição ou atitude religiosa ou antirreligiosa. A liberdade de culto é 
somente uma dimensão da liberdade religiosa dos crentes, compreendendo o direito individual ou 
coletivo de praticar atos externos de veneração próprios de uma determinada religião” (GOMES 
CANOTILHO, JJ. Moreira, Vital. Constituição da República Portuguesa Anotada. Vol. 1. 1ed. 
Brasileira. São Paulo. 2007. P. 609) citada no voto que integrou acórdão do HC 134.648. 
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condutas religiosas, de modo que são asseguradas mediante a tutela da liberdade 

de expressão, “assegurando-se, em tal medida, a explicitação de compreensões 

religiosas do indivíduo e atuações conforme a crença.”126 

O cerne da controvérsia cingia-se em perquirir, no caso concreto, a 

conformidade constitucional das opiniões explicitadas pelo sacerdote católico e se 

desbordavam, ou não, dos limites do exercício das liberdades constitucionalmente 

asseguradas, com uma aparente colisão entre as liberdades de expressão e o 

repúdio ao racismo, tendo em vista que o tipo penal previsto na Lei nº 7.716/89 

decorreu do comando de criminalização expresso no art. 5º, inciso XLII127.  

Em seguida, houve por bem o relator verificar os limites do exercício da 

liberdade de expressão religiosa de acordo com as particularidades de explicitações 

dessa natureza, porquanto denotam a característica da universalidade de religiões, 

ao buscarem a conversão do maior número de pessoas. A imitação do proselitismo 

“indispensável à consecução das finalidades de religiões que se pretendem 

universais”128 configuraria um ataque ao núcleo essencial da liberdade de expressão 

religiosa.  

O fundamento para a posição merece destaque, porquanto se considerou 

como pacífico o entendimento de que o proselitismo religioso, mesmo com os 

elementos que o marcam, como a negação e a desconsideração das demais 

religiões, “gerando, em certo grau, uma animosidade”129, seria compreensível por se 

tratar de elemento integrante da liberdade religiosa. E, portanto, seria natural do 

discurso religioso praticado pelas Igrejas, em especial pelas instituições daquelas 

religiões de pretensão universalista, pregar o rechaço às demais religiões.  

Sendo assim, ainda que acarrete comparações “incômodas”130, o proselitismo 

não materializaria, por si só, o espaço normativo dedicado à incriminação de 

condutas preconceituosas, porquanto é desdobramento do núcleo essencial do 

direito à liberdade de expressão religiosa. Por conseguinte, negar a sua prática 
                                                 
126 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Ordinário em Habeas Corpus RHC 134.682. Relator: 
Ministro Edson Fachin. Data de publicação: 23 de outubro de 2018. Disponível em: 
<http://bit.ly/2RR9UV8>. Acesso em 15 de maio de 2019. 
127 BRASIL. Constituição Federal. Art. 5º, inciso XLII “a prática do racismo constitui crime inafiançável 
e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei”, sendo então definido no art. 20 da Lei 
7.716/89, publicada três meses após a promulgação do texto constitucional. 
128 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Ordinário em Habeas Corpus RHC 134.682. Relator: 
Ministro Edson Fachin. Data de publicação: 23 de outubro de 2018. Disponível em: < 
http://bit.ly/2RR9UV8>. Acesso em 15 de maio de 2019. 
129 Idem. 
130 Idem. 
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configuraria restrição excessiva às liberdades constitucionais. Logo, observações 

desigualadoras (juízo valorativo, atinente ao proselitismo), ainda que incitem 

animosidade, não podem ser enquadradas, necessariamente, como preconceito ou 

discriminação.131 

O relator procedeu à investigação, no caso concreto, se o proselitismo 

religioso empregado é aquele constitucionalmente admitido ou se configura hipótese 

que desborda das balizas da liberdade de expressão religiosa, constituindo condutas 

discriminatórias e preconceituosas e, portanto, passíveis de adequação ao tipo penal 

do art. 20 da Lei nº 7.716/89.  

Nesse ponto, aplicou as etapas de juízo de desigualação expostas por 

Bobbio, destacando que a terceira fase se contenta com o juízo de, sob qualquer 

aspecto, violar a dignidade humana dos praticantes de determinada religião, com o 

intuito de supressão ou redução de direitos fundamentais sob razões religiosas. Tal 

conduta configura, em si, conduta discriminatória e, nessa medida, não albergada 

pela Constituição e sujeita, em tese, à censura penal. Sendo assim, seria necessário 

precisar o sentido de exploração e eliminação, que diria respeito à “prerrogativa de 

subjugar o indivíduo considerado inferior.”132 

Na decisão, se define o discurso proselitista como “dever de auxílio a adeptos 

de outras religiões, vistas como equivocadas”133, objetivando assegurar que o outro 

alcance o mesmo nível moral em que o agente se vê inserido e alcançar, pela fé, 

adeptos de outras confissões religiosas, não se qualificando intrinsecamente como 

discriminatório. Indispensável seria verificar o especial fim de “supressão ou redução 

da dignidade do diferente, elemento que confere sentido à discriminação que atua 

como verbo núcleo do tipo.”134  

Uma afirmação de superioridade direcionada à realização de uma suposta 

salvação, “apesar de indiscutivelmente preconceituosa, intolerante, pedante e 

prepotente”135, encontraria guarida na liberdade de expressão religiosa, sem 

preencher o âmbito proibitivo da norma penal incriminadora.  

                                                 
131 Idem. 
132 Idem. 
133 Idem. 
134 Idem. 
135 Nesse ponto, cabe ressaltar que, não obstante o Ministro dizer que não julgaria, julgou. BRASIL. 
Supremo Tribunal Federal. Recurso Ordinário em Habeas Corpus RHC 134.682. Relator: Ministro 
Edson Fachin. Data de publicação: 23 de outubro de 2018. Disponível em: < http://bit.ly/2RR9UV8>. 
Acesso em 15 de maio de 2019. 
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Note-se que a decisão buscou enquadrar o que ensejaria a identificação da 

terceira fase de desigulação: somente quando um superior supõe deter o dever e, ao 

mesmo tempo, a prerrogativa de subjugar o indivíduo considerado inferior, buscando 

suprimir-lhe ou reduzir-lhe direitos fundamentais sob razão religiosa. Como destaca, 

é necessário estar expressa o intuito de supressão ou redução da dignidade do 

diferente. 

No que tange às fases anteriores [juízo cognitivo e juízo valorativo], denota-se 

que o seu conjunto não configuraria conduta criminosa, mesmo quando se trata de 

um superior pretendendo prestar auxílio ao considerado inferior com o fim de 

resgatá-los ou salvá-los de suas respectivas crenças, vistas como inferiores, não se 

qualifica como discriminatório. 

O que se extrai do julgado é que devem ser observados não somente os 

meios empregados para persuasão, como explicitado no voto, mas a própria 

finalidade da conduta religiosa analisada: com qual fim se utiliza de tais palavras ou 

se opta por tais ações? Qual parece ser a finalidade desse discurso, em específico?  

Caso se conclua por uma evidente intenção de suprimir ou reduzir a 

dignidade do terceiro, tem-se uma aparente expressão religiosa, mas passível de 

restrição. De acordo com a tese do presente trabalho, se estaria, na verdade, diante 

de censura a simples discurso ou ação discriminatória, mas sob fundamento 

religioso, porquanto esvaziou a sua natureza  de anúncio religioso ou evangelizador. 

O proselitismo inerente à liberdade de expressão religiosa, quando empregado com 

meios lícitos (por persuasão, e não uso da força) e destinado ao fim universalista 

que pretendem algumas religiões, não preenche o âmbito proibitivo da norma penal 

incriminadora. 

Na demanda apreciada pela 1ª Turma do STF, o entendimento foi no sentido 

que as frases136 utilizadas pelo sacerdote, as quais pareciam discriminatórias de 

                                                 
136 “O demônio, dizem muitos, "não é nada criativo". Ele continua usando o mesmo disfarce. Ele, que 
no passado se escondia por trás dos ídolos, hoje se esconde nos rituais e nas práticas do espiritismo, 
da umbanda, do candomblé e de outras formas de espiritismo. Todas essas formas de espiritismo 
têm em comum a consulta aos espíritos e a reencarnação." (págs. 29/30); "Os próprios pais e mães-
de-santo e todos os que trabalham em centros e terreiros são as primeiras vítimas: são 
instrumentalizados por Satanás. (...) A doutrina espírita é maligna, vem do maligno. (...)" (pág 16); "O 
espiritismo não é uma coisa qualquer como alguns pensam. Em vez de viver no Espírito santo, de 
depender dele e ser conduzida por Ele, a pessoa acaba sendo conduzida por espíritos malignos. (...) 
O espiritismo é como uma epidemia e como tal deve ser combatido: é um foco de morte. O 
espiritismo precisa ser desterrado da nossa vida. Não é preciso ser cristão e ser espírita, (...) Limpe-
se totalmente!" (págs. 17/18); "Há pessoas que já leram muitos livros do chamado "espiritismo de 
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início, se coadunam com a finalidade da obra em reconhecer a distinção entre os 

grupos religiosos e explanar a inviabilidade do sincretismo religioso, com a 

prevalência do catolicismo. De modo que os dizeres contidos no livro não 

representavam a intenção de incentivar fiéis católicos à escravização, exploração ou 

eliminação das pessoas adeptas ao espiritismo. A vinculação operada entre o 

espiritismo e características malignas seriam expressão de uma suposta 

superioridade da religião católica sobre as demais, não representando a eliminação 

dos adeptos do espiritismo137. 

Sendo assim, após aplicação dos juízos de desigualação e análise 

pormenorizada dos trechos retiradas da obra literária, considerando o público e a 

finalidade de sua publicação, concluiu-se que a conduta do sacerdote católico se 

encontraria dentro dos limites das liberdades constitucionais, não preenchendo o 

tipo incriminante do art. 20 da Lei nº 7.716/89, única hipótese que autorizaria a 

intervenção do Direito Penal. Deu-se, por maioria dos votos138, provimento ao 

recurso para o fim de determinar o trancamento da ação penal. O livro "Sim, Sim, 

Não, Não – Reflexões de Cura e Libertação", do Pe. Jonas Abib, está protegida pela 

liberdade de expressão religiosa.  

 

 

2.3 ANÁLISE COMPARATIVA DE PRECEDENTES  
 

Após explanação do julgado do Supremo Tribunal Federal baseado nas três 

fases de juízos de desigualação de Norberto Bobbio, cumpre explicitar dois 

                                                                                                                                                         

mesa branca", de um kardecista muito intelectual que realmente fascina - as coisas do inimigo 
fascinam. Desfaça-se de tudo. Queime tudo. Não fique com nenhum desses livros. (...)" (pág.43). 
137 Conforme se observa nos seguintes trechos: “Não estou falando contra as pessoas espíritas, 
contra as pessoas que frequentam umbanda, candomblé, mas estou falando aos cristãos que são 
inocentes úteis: sem saber dos fatos, vão e fazem tudo isso, só para conseguir o que desejam e do 
jeito que desejam.”; “Não estamos condenado os espíritas, mas o espiritismo. Estamos denunciando 
a obra covarde, suja, desleal que o inimigo tem feito, enganando muita gente, retirando os filhos de 
Deus da salvação de Jesus, arrancando os filhos de Deus dos braços de Jesus e os jogando nas 
garras do lobo. Podemos dizer sem medo que, infelizmente, os espíritas são as primeiras vítimas 
deste embuste do demônio. Não estamos contra eles: estamos contra aquele que os enganou. (…) 
São filhos de Deus, são filhas de Deus! Ele os quer resgatar a todos, sem exceção. Não estamos 
condenando os espíritas nem seus entes queridos, que foram vítimas do espiritismo. Pelo contrário, 
estamos afirmando que Deus quer salvá-los”, destacados no voto. 
138 Apenas o Ministro Luiz Fux entendeu não ser o caso de trancamento da ação penal (“sinto-me 
ainda não preparado para esse fim, até para me permitir poder digredir mais adiante”), tendo 
acompanhado o relator os Ministros Rosa Weber, Marco Aurélio e Luiz Roberto Barroso. 
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precedentes do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) versando sobre 

mesmo objeto, porém com soluções opostas. Trata-se de agravos de instrumento 

interpostos em sede de ações civis públicas ajuizadas pelo Ministério Público 

Federal em razão de supostos vídeos com conteúdo discriminatório relativo às 

religiões de matriz afro-brasileira.  

No primeiro caso, a 7ª Turma Especializada do TRF2 procedeu ao julgamento 

de agravo interno e agravo de instrumento139 interpostos pelo Ministério Público 

Federal em face de decisão que indeferira a antecipação de tutela pleiteada pelo 

parquet, em sede de Ação Civil Pública, objetivando que vídeos potencialmente 

“ofensivos e fomentadores do ódio, da discriminação e da intolerância contra as 

religiões de matrizes africanas”140, elencados na inicial, fossem retirados da internet, 

no prazo de 72 (setenta e duas) horas, cominando-se multa diária. 

Os fatos teriam sido apurados em procedimento administrativo instaurado 

pelo Ministério Público Federal a partir da representação da Associação Nacional de 

Mídia Afro. O autor da representação alegou, em síntese, que os conteúdos 

divulgados disseminavam a intolerância e a discriminação contra as religiões de 

matrizes africanas, dado que as mensagens associavam as referidas religiões à 

figura do “diabo”, tendo o parquet passado, conforme relata em usa peça inicial, a 

realizar uma análise do conteúdo questionado. Dela, se depreenderia “que as 

mensagens de fato ofendem, disseminam preconceito, intolerância, discriminação e 

difundem o ódio, a hostilidade, o desprezo, a violência.”141 Ponderados os fatos à luz 

do ordenamento jurídico vigente, restaria “evidente que os conteúdos divulgados na 

internet configuram abuso do exercício de liberdade de expressão, e não o exercício 

de um direito.”142 

A 7ª Turma Especializada do TRF2 decidiu, por unanimidade, pelo provimento 

parcial dos recursos e a retirada dos referidos vídeos. No voto, identificou a 

liberdade religiosa como modalidade da liberdade de expressão e da liberdade de 

consciência, porém “sujeita a limitações no que se refere ao exercício de outros 

direitos fundamentais e, sobretudo, à dignidade da pessoa humana.”143 Contudo, em 

                                                 
139

 BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 7ª Turma Especializada, Agravo de instrumento 
0101043-94.2014.4.02.0000. Relator: Desembargador Federal Reis Friede. Data de publicação: 16 de 
setembro de 2014. Disponível em: <http://bit.ly/2YzWX4O>. Acesso em 30 de junho 2019. 
140 Como consta no relatório do acórdão. 
141 Idem. 
142 Idem. 
143 Idem. 
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caso de conflito, dever-se-ia “proceder a uma cuidadosa ponderação entre os 

interesses envolvidos, observando-se, em todo e qualquer caso, o critério da 

proporcionalidade como norteador na busca da solução para o conflito 

apresentado.”144 Se é possível a prevalência de um direito sobre outro em casos de 

conflito, mais correto ainda seria proceder nesse sentido em situações “em que o 

conflito é apenas aparente”, conforme consta no voto condutor do acórdão. 

Considerou a Turma que a pretensão de uma das partes envolvidas não estaria 

incluída no âmbito de proteção do direito que evoca, porquanto um “discurso de ódio 

(conjunto de manifestações de teor discriminatório e destinadas a incitar o ódio e até 

mesmo a violência)”145 não estaria abarcado pela liberdade de expressão.  

Era a hipótese dos autos. A conclusão foi pela plausibilidade jurídica do 

pedido (para a concessão da tutela, nos termos provisória, consoante art. 300 do 

Código de Processo Civil), considerando que a se trataria de veiculação de vídeos 

“potencialmente ofensivos e fomentadores do ódio, da discriminação e da 

intolerância contra as religiões de matrizes africanas”146, não correspondendo ao 

legítimo exercício do direito à liberdade de expressão. O conteúdo merecia ser 

retirado da rede mundial de computadores, razão pela qual se deu parcial 

provimento ao recurso interposto.147 

Nota-se que a metodologia para solucionar a controvérsia não resta clara, 

tendo sido citada um vislumbre da técnica de ponderação em hipótese de conflito de 

direitos fundamentais, observando-se o critério de proporcionalidade. Constatou-se, 

na verdade, que o embate de interesses distintos seria apenas aparente, não 

podendo ser tutelada a pretensão de uma das partes nem como liberdade de 

expressão. Quando explicita a definição de “discurso de ódio”, para logo em seguida 

atribuí-la ao conteúdo dos vídeos, a decisão deixou de realizar uma análise 

pormenorizada que relacionasse o discurso religioso que se pretendia limitar com o 

provimento jurisdicional e a sua configuração enquanto discriminatório ou “de ódio”.  

A conclusão ali encontrada de que a veiculação de vídeos potencialmente 

ofensivos e fomentadores da intolerância contra as religiões de matrizes africanas, 

que “não corresponde ao legítimo exercício do direito à liberdade de expressão”148, 

                                                 
144 Idem. 
145 Idem. 
146 Idem. 
147 Idem. 
148 Idem. 
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pode ser uma afirmativa verdadeira, considerando que é possível restringir a 

expressão religiosa quando esta é precedida de um discurso discriminatório. 

Todavia, uma vez inexistentes os parâmetros para se chegar à referida constatação 

de que se tratava de discurso de ódio, o que se depreende do julgado é que a 

valoração do discurso presente nos vídeos se deu por critério subjetivos do Juízo ad 

quem. Ou, no mínimo, obscuros. 

Destaca-se que o acórdão foi prolatado em data [16.09.2014] anterior ao 

julgamento do HC 134.682 [17.12.2016], razão pela qual não se pretende afirmar, 

aqui, que a posição que o Juízo rechaçou a aplicação da aferição das três etapas de 

Juízo de desigualação exposta pelo julgado do STF, mas que tão somente a 

desconhecia e padeceu de imprecisão na metodologia empregada. 

No segundo caso, a 5ª Turma Especializada do TRF2 negou provimento, por 

unanimidade, a agravo de instrumento149 interposto em sede de Ação Civil Pública 

ajuizada pelo Ministério Público Federal, objetivando a quebra de sigilo dos dados 

cadastrais e dos usuários responsáveis pela publicação e divulgação de vídeos com 

conteúdo referente às religiões de matriz africana e a retirada de tal material da 

internet.150  

O agravante apontou a existência de cenas audiovisuais relativas a um culto 

itinerante promovido periodicamente pela Igreja Universal do Reino de Deus, 

denominado “Duelo dos Deuses”, no qual um bispo conduzia sessões de supostos 

exorcismos “de entidades demoníacas” do corpo de um ou mais dos presentes. As 

supostas entidades, durante os exorcismos filmados, identificavam-se como 

divindades das religiões afrobrasileiras, tais como Ogum de Ronda, Xangô da 

Pedreira, Iansã do Fogo. O bispo ainda fazia declarações usando denominação 

específica utilizada pelo Candomblé e pela Umbanda, vinculando entidades das 

religiões de matriz africana (orixás) à figura do “diabo” ou entes espirituais valorados 

como negativos.  

O parquet alegou, para a configuração de probabilidade jurídica do pedido 

necessária à concessão da tutela de urgência (art. 300 do Código de Processo 

Civil), que os vídeos disseminavam intolerância religiosa direcionada ao grupo 

                                                 
149

 BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 5ª Turma Especializada, Agravo de instrumento 
0006182-14.2017.4.02.0000. Relator: Desembargador Federal Ricardo Perlingeiro. Data de 
publicação: 7 de junho de 2018. Disponível em: <http://bit.ly/30cQjSu>. Acesso em 30 de junho 2019. 
150 Idem. 



49 
 

religioso em questão, reclamando a retirada dos mesmos da rede mundial de 

computadores, em razão da existência de conteúdo discriminatório, constante do 

tipo penal do art. 20 da Lei 7.716/89. 

O entendimento da 5ª Turma Especializada, em voto sob relatoria do 

Desembargador Federal Ricardo Perlingeiro, foi no sentido de negar provimento ao 

agravo de instrumento, adotando como fundamentação a necessidade de aferir se 

era, no caso, hipótese a ensejar a censura dos vídeos. Isso porque a verificação de 

indícios ato discriminatório à religião, nos termos do art. 20 da Lei nº 7.716/89 

deveria ser sinal para a concessão do pedido de fornecimento de dados advindos de 

aplicações de internet, os quais, em contrapartida, na hipótese de serem 

constatados, ratificam a plausibilidade jurídica do pedido de retirada de conteúdo da 

rede mundial de computadores, uma vez que é medida assegurada no parágrafo 3º 

do art. 20 da Lei nº 7.716/89.  

Para tanto, recorreu-se ao precedente do Recurso Ordinário em Habeas 

Corpus nº 134.682, para apontar que há uma correlação entre liberdade de 

expressão e liberdade religiosa. Nessa toada, um indivíduo não poderia ser privado 

de expor a sua crença ou de afirmá-la como verdadeira frente às demais, à exceção 

delimitações previstas em lei que digam respeito à ordem pública e às demais 

liberdade alheias, “dado que, como direito e garantia fundamental, a liberdade 

religiosa não dispõe de caráter absoluto.”151 

Por ser considerada inadequada a implementação de juízo moral frente ao 

conteúdo religioso de afirmações, a avaliação haveria de ser feita de maneira 

criteriosa, de modo a averiguar a observância ou não dos limites do exercício das 

liberdades constitucionais, “inclusive daquela que diz respeito à liberdade de 

expressão religiosa, que abrange o direito de empreender proselitismo e de explicitar 

atos próprios de religiosidade.”152 Investigar, no caso concreto, se o proselitismo 

religioso empregado, constitucionalmente admitido, teria desbordado das balizas da 

liberdade de expressão religiosa. 

Procedeu-se, em seguida, à análise do caso concreto, conforme as fases dos 

juízos de desigualação expostas pelo STF, com a finalidade de conferir se o método 

de persuasão inerente ao contexto religioso nos autos foi empregado com o intuito 

proselitista, sem perpassar a terceira etapa. Somente após atestada a existência de 
                                                 
151 Idem. 
152 Idem. 
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conteúdo que se enquadra na etapa final, correspondente à supressão ou redução 

dos direitos fundamentais de terceiros sob razões religiosas, se configuraria conduta 

ou discurso discriminatório.  

O voto condutor do acórdão destacou que, ainda que a associação entre o 

sagrado de uma religião e entidades demoníacas promova uma repulsa pelo caráter 

depreciativo de uma crença em relação à outra, seria necessário verificar se a 

liberdade de expressão religiosa de quem a proferiu perpassa, de fato, o terceiro 

juízo. Isso porque somente se justificaria a censura às manifestações de 

pensamento, inclusive aquelas que referentes à liberdade de expressão religiosa, 

quando reconhecida a conduta discriminatória. 

No entendimento do Juízo, não foi constatada a existência de imperativos 

direcionados aos adeptos das crenças afrobrasileiras com o intuito de lhes suprimir 

direitos fundamentais, “mas sim alegações quanto à procedência ou natureza 

teológica de entidades espirituais, objetivando a conversão ou a “salvação” de 

adeptos de uma religião”153, embora mediante métodos de persuasão não razoáveis 

ou questionáveis (sessões de exorcismo registradas em vídeo e “confissões” de 

supostos demônios). A conclusão foi, portanto, pela ausência de conduta 

discriminatória, a ser aferido em análise mais meticulosa do conteúdo dos vídeos 

pelo Juízo a quo em cognição exauriente. Ao agravo de instrumento foi negado 

provimento.154 

Mediante breve análise comparativa entre as ementas que compõe ambos os 

acórdãos, verifica-se que a aplicação, no segundo caso, da aferição das etapas de 

juízos de desigualação possibilitou uma descrição mais clara dos elementos 

constantes dos autos, porquanto se passou a perquirir o alcance do conteúdo 

contido nos vídeos e, por conseguinte, a correta adequação, ou não, dos fatos 

imputados aos demandados ao tipo penal constante do at. 20 da Lei nº 7.716/89.  

Para tanto, foi importada a explicação dos critérios apresentados no HC 

134.682, aplicando-os ao caso concreto, com expressa associação das três etapas à 

demanda em apreço. 

Embora o primeiro decisum entenda pela constatação de discurso de ódio e 

discriminatório contido nos vídeos, deixa de especificar por quais razões jurídicas a 
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manifestação religiosa passou então a se “discurso de ódio” e, por conseguinte, 

passível de limitação. 

Cumpre conferir destaque, nesse ponto, à preocupação da segunda decisão 

em utilizar critérios objetivos e jurídicos que subsidiassem o julgador, devido à 

incapacidade de o Estado decidir sobre valores que não são de sua competência, 

mas restritos a discussões teológicas que não lhe compete participar. Isso porque as 

assertivas proferidas nos vídeos de exorcismo seriam afetas ao universo de 

verdades religiosas impassível de valoração por parte do Estado, o qual, “uma vez 

secularizando-se, passa a negar a fundamentação de si mesmo em razões 

religiosas, e ampara-se no uso público da razão para proferir decisões judiciais.155” 

Por conseguinte, não sendo mais tarefa do Estado reconhecer religião ou 

crença verdadeira ou conferir legitimidade a um axioma teológico (v.g. a 

denominação atribuída ao suposto demônio como orixá), a referida veracidade dos 

elementos espirituais deveria se dar em um ambiente externo (teológico) à 

discussão jurídica do caso. 

Observa-se, no segundo precedente, um afastamento do Juízo ad quem de 

uma valoração subjetiva que seria inadequada, uma vez que a secularização do 

Estado ensejaria, necessariamente, a impossibilidade de um órgão jurisdicional 

conhecer de matérias estranhas ao âmbito jurídico. 

A comparação dos dois precedentes do TRF2 aponta a utilidade dos critérios 

apresentados pelo STF no HC 134.682, inspirados nos juízos de desigualação de 

Bobbio. Se por um lado é necessário tutelar a liberdade de expressão religiosa, por 

outro é imprescindível a fixação de parâmetros objetivos e jurídicos que sirvam para 

uma eventual restrição à discurso de aparência religiosa.  

 

3 PARÂMETROS DE UM ESTADO LAICO: PROSPECTIVA PESSOAL  
 

A apresentação de critérios na decisão do STF, que rechaça justificativas 

metajurídicas ou subjetivas para fins de eventual ingerência no direito à liberdade de 

expressão religiosa de um indivíduo, nos permite tecer alguns parâmetros 

imprescindíveis, aqui apresentados como ensaio pessoal, para a sua replicação em 

                                                 
155 A fundamentação jurídica do voto foi: HABERMAS, Jürgen. A inclusão do outro: estudos de teoria 
política. Trad: George Sperber; Paulo Astor Soethe. São Paulo: Loyola, 2002, p. 79. 
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um Estado que adota a laicidade. Sugere-se três outras condições para que se 

aplique os juízos de desigualação de modo a restringir corretamente o direito. 

A primeira condição corresponde a uma barreira a ser considerada em 

momento anterior à aplicação dos juízos de desigualação.  

Eis que, tanto o órgão jurisdicional deve estar imiscuído na certeza de que 

atua em esfera autônoma de conhecimento, distinta da teológica; quanto não pode 

se valer de uma espécie de classificação genérica de “discurso de ódio” para todo o 

pensamento religioso que desagrade. É necessário um olhar cirúrgico sobre fatos e 

discursos apontados como discriminatórios, em demandas judiciais, para que não se 

entre na armadilha de limitar, injustificadamente, expressões religiosas a pretexto de 

uma abstrata discriminação.  

Sendo assim, defende-se como pré-etapa aos Juízos de desigualação a 

formulação da seguinte pergunta: o discurso em análise é cognoscível por parte do 

Estado laico ou está restrito a um embate teológico?  

A título exemplificativo, tem-se o segundo precedente apresentado no capítulo 

anterior. Embora se reconheça, pelo senso comum, ser depreciativa a associação 

de entidade religiosa a valor negativo ou “diabólico”, fato é que se trata de narrativa 

extraída de um suposto exorcismo, ritual religioso sem possibilidade de aferição, por 

parte do Estado, quanto à sua veracidade. Sendo assim, como admitir ser 

discriminatório uma fala de suposta possessão espiritual, mediante a qual um 

suposto ente demoníaco supostamente admite ser um orixá? Como realizar um juízo 

moral sobre tais assertivas, quando inexiste, no campo jurídico, fenômenos ou 

valores para exorcismos, espíritos ou demônios? 

A retórica evidencia que se trata de hipótese em que nada mais resta ao 

Estado do que declarar-se incapaz para atestar a depreciação de uma religião por 

motivos metajurídicos, cabendo-lhe apenas a análise do discurso sob o ponto de 

vista material [de seu conteúdo], isto é, do aspecto denotativo ou literal das palavras 

ou gestos empregados. 

Só a partir de então se procede à busca de resposta para uma segunda 

pergunta, já formulada no Capítulo 2.1: o discurso a ser analisado, nesta demanda 

judicial que o aponta como do tipo discriminatório, é, de fato, proselitista?  

Para tanto, se passa a averiguar se houve imperativo verbal ou gestual 

direcionado aos adeptos das crenças de matriz afrobrasileiras com o intuito de lhes 
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suprimir direitos fundamentais, utilizando-se dos juízos de desigualação. Isso porque 

passa a ser irrelevante se o objeto é ou não verdadeiro; se entes espirituais são ou 

não existentes; se demônios podem ou não se declarar entidades de religiões de 

matriz afrobrasileira. A finalidade é perceber unicamente se a terceira etapa do juízo 

de desigualação foi transpassada, reclamando a restrição por parte do Estado. 

Sendo assim, a baliza a ser empregada é, em síntese, verificar se o conteúdo 

objeto da demanda judicial em apreço é cognoscível por parte do Estado laico (i.e. 

discurso de uma pessoa física que indica a prevalência de sua fé pelo emprego de 

palavras ou gestos) ou se está restrito a uma matéria de ordem sobrenatural (i.e. 

afirmação de supostos demônios associada a outra confissão religiosa).  

Impende destacar, ainda, que a aferição de um discurso como discriminatório 

ou proselitista deve se dar caso a caso, levando em consideração as peculiaridades 

de cada expressão controvertida. Nesse sentido, a segunda condição a ser sugerida 

corresponde a um critério de fundamentação da sentença segundo o qual os juízos 

de desigualação serão aplicados de acordo com o caso que se apresenta. 

Reforça-se, aqui, a necessidade de considerar o material fático-probatório 

contido nos autos, sob o risco de se adotar uma concepção generalizante de toda e 

qualquer manifestação religiosa como “supressora”, “dominadora” ou “escravizadora” 

de direitos fundamentais quando atribui valores negativos à confissão religiosa com 

a qual disputa. O campo de disputa em que se situa o proselitismo pode conter 

elementos inferiorizantes de uma religião para com a outra, associada ao segundo 

juízo de desigualação (o valorativo, e não discriminatório), sem configurar discurso 

discriminatório. A relação não é mediata, como já se demonstrou. 

 Em terceiro lugar, da comparação entre os precedentes semelhantes do 

Tribunal Regional Federal se extrai a conclusão que importa haver, em todas as 

decisões judiciais acerca da liberdade de expressão religiosa em que o Poder 

Judiciário é chamado a pronunciar-se, uma descrição clara e precisa da correlação 

entre os elementos do discurso denunciado e cada etapa de juízo de desigualação, 

as aplicando ao caso concreto. Considerando que um de seus resultados pode ser a 

eventual restrição de um direito fundamental, o emprego desse esforço [em tornar 

claros os critérios que embasaram uma decisão judicial que define o que é ou não 

discurso religioso discriminatório] permite formular uma fundamentação jurídica a 

servir como base de uma valoração em âmbito popular.  
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A utilização sistemática e correta dos juízos de desigualação pelo Poder 

Judiciário pode ter como efeito positivo a diminuição da quantidade de demandas 

instauradas em razão de discurso religioso discriminatório. Eis que menor será a 

quantidade de litigantes se eles próprios adotam a aferição dos juízos de 

desigualação e, consequentemente, buscam verificar se a manifestação religiosa, 

contra a qual pretendem litigar, configura ou não discriminação religiosa sob a 

roupagem de proselitismo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O presente trabalho centrou-se no tema da liberdade de expressão religiosa, 

e foi realizado mediante três planos de pesquisa: (1) descritivo, (2) analítico e (3) 

prospectivo.  

Conforme se viu no primeiro plano “Das noções”, a liberdade de expressão 

religiosa é extraída da correlação entre liberdade religiosa e liberdade de expressão, 

porquanto configura direito fundamental e humano. Tanto diplomas internacionais, 

quanto a Constituição Federal, prevêem a tutela do direito à manifestação de uma 

crença, inclusive com finalidade evangelizadora.   

No entanto, considerando que é natural que um adepto busque a difusão de 

sua fé, com a conversão de novos fiéis, utilizando-se da depreciação do conteúdo 

religioso de confissão adversa, usualmente são instaurados conflitos na esfera 

judicial que apontam discursos proselitistas como discriminatórios. Como se expôs, 

porém, nem todo discurso que evidencie diferenças ou até mesmo juízo de 

superioridade consubstancia, automaticamente, preconceito ou discriminação.   

No caso brasileiro, o Estado-juiz não dispõe de parâmetro legal que defina 

quando, de fato, o proselitismo religioso transpassa os lindes de sua proteção. 

Afinal, não há previsão constitucional de reserva de lei para limitação do direito à 

liberdade religiosa; tampouco estipulação que o auxilie na distinção entre o 

proselitismo religioso constitucionalmente protegido e o discurso violador de direitos 

fundamentais de terceiros.    

Ainda assim, por ser chamado a solucionar controvérsias cujo objeto é 

discurso religioso tido como discriminatório, mostra-se imprescindível a adoção de 

uma metodologia objetiva e jurídica a ser replicada pelos órgãos jurisdicionais.  

É por essa razão que no segundo plano, “Dos limites”, buscou-se esclarecer 

as restrições possíveis ao direito à liberdade de expressão religiosa pelo Estado, 

principalmente em razão da instauração de conflitos, em sede judicial, que objetivam 

coibir manifestações religiosas sob o fundamento de apresentarem caráter 

discriminatório perante demais confissões, com base no art. 20 da Lei nº 7.761/89.  

Considerando a margem cinzenta em que um órgão jurisdicional se situa 

quando é chamado a solucionar tais conflitos, foi profícua a explanação dos critérios 

dos juízos de valoração. As três etapas introduzidas por Bobbio, aplicadas pela 1ª 
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Turma do Supremo Tribunal Federal no HC 134.682, podem servir como parâmetro 

para demais órgãos que se encontrem em uma lide cujo objeto aparenta ser o 

exame de um discurso religioso como proselitista ou discriminatório e, mais 

especificamente, quando há pedido de restrição ao direito de liberdade de expressão 

religiosa.   

Ainda que não haja limites definidos na Constituição Federal de 1988 ou em 

legislação infraconstitucional para guiar eventual necessidade de restrição ao direito 

ao proselitismo, a consideração dos juízos de desigualação de Bobbio inicia um 

caminho para um Judiciário mais técnico e objetivo em matéria de liberdade de 

expressão religiosa. 

Em resumo, configura-se discurso discriminatório criminoso, e portanto 

passível de restrição pelo juízo, quando se materializam, cumulativamente, as três 

etapas de juízos de desigualação: (i) juízo de caráter cognitivo, em que atestada a 

desigualdade entre grupos e/ou indivíduos (existem religiões diferentes entre si); (ii) 

juízo de viés valorativo, em que se assenta suposta relação de superioridade entre 

indivíduos ou grupos, em uma relação de hierarquia corroborada por elementos 

subjetivos e típicos do proselitismo; e, por fim, (iii) um juízo supressor, realizado a 

partir das fases anteriores, que legitima discurso ou conduta de dominação, 

exploração, escravização, eliminação, supressão ou redução de direitos 

fundamentais do diferente que compreende inferior. 

A utilidade dos critérios restou evidente quando se procedeu à comparação 

de precedentes do TRF2 versando sobre uma mesma matéria, correlata ao objeto 

deste trabalho. A análise apresentada apontou que, na maioria dos casos, não é o 

caso de se aplicar um juízo de ponderação. Cuida-se, na verdade, de simples 

apontamento de discurso sob fundamentos religiosos, o qual deverá ser enquadrado 

ou como proselitista, ou discriminatório, conforme etapas de desigualação, de forma 

a ensejar a aplicação do art. 20 da Lei 7.716 ou até o art. 208 do Código Penal. A 

utilização dos parâmetros apresentado no HC 134.682 foi benéfica por permitir uma 

descrição jurídica do conteúdo do discurso, relacionando-o à hipótese de 

representar uma eliminação ou supressão de direitos fundamentais de adeptos de 

confissão religiosa rival à do demandado. 

O conteúdo original da pesquisa aqui desenvolvida foi a apresentação, no 

último plano “Parâmetros de um Estado laico: prospectiva pessoal”, de três 
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condições extras para que se aplique o juízo de desigualação em eventual decisão 

judicial que restrinja, corretamente, um discurso proselitista.   

A primeira delas seria uma pré-etapa ou barreira: a aferição, mediante uma 

análise dos fatos e discursos apresentados nos autos, se o conteúdo objeto da 

demanda judicial em apreço é cognoscível por parte do Estado laico ou se está 

diante de matéria de ordem sobrenatural.  

Consciente de sua incapacidade, enquanto Estado-juiz, de realizar juízo de 

moral sobre assertivas do campo teológico, o órgão julgador deve levar em 

consideração a sua incompetência para atestar a depreciação de uma religião por 

motivos metajurídicos, cabendo-lhe apenas a análise objetiva e jurídica do discurso 

sob o ponto de vista material [de seu conteúdo].  Só a partir de então, indagar-se-á 

se o referido discurso sob análise é, de fato, proselitista ou discriminatório.  

Nesse ponto, enfim, serão aplicados os critérios para aferir a concretização 

dos três juízos de desigualação. Se o imperativo verbal ou gestual sob análise, 

direcionado aos adeptos de crença diversa, apresenta de maneira evidente um 

intuito de lhes suprimir direitos fundamentais, trata-se de discurso a ser censurado. 

A tarefa do órgão jurisdicional é tão somente perceber se a terceira etapa do juízo 

de desigualação foi transpassada, reclamando a ingerência por parte do Estado na 

liberdade de expressão religiosa do indivíduo denunciado.  

A segunda condição é um reforço à necessidade de se realizar uma análise 

caso a caso, levando em consideração as peculiaridades do caso em concreto 

depreendida do material fático-probatório contido nos autos.  Trata-se de um critério 

de adequação do fundamento da decisão judicial. 

A terceira condição é a indicação de que deve o órgão jurisdicional realizar 

uma descrição clara e precisa da correlação entre os elementos do discurso 

denunciado e cada etapa de juízo de desigualação, as aplicando ao caso concreto.   

Indica-se como tese do trabalho, portanto, considerar: (i) a cognoscibilidade 

do Estado Juízo; (ii) a casuística da demanda judicial; e, por fim, (iii) a clareza e 

precisão da decisão judicial quanto à adoção da metodologia, de modo a permitir a 

sua replicação fora dos tribunais. 

O efeito dessa tomada de posição pode ser positivo, com a diminuição da 

quantidade de demandas instauradas em razão de discurso religioso discriminatório. 

A difusão de uma metodologia mais técnica e o objetiva poderá servir como 
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parâmetro também para a sociedade, porquanto ficará mais claro, ao menos sob o 

ponto de vista jurídica, quando uma manifestação religiosa pode ser enquadrada 

como discriminatória.  

Devido à sensibilidade do tema, afeto às esferas íntimas do ser humano, é 

comum que haja uma dificuldade em entender o que é discurso de conversão e o 

que é discurso discriminatório. Inexistem balizas suficientemente seguras, no 

rdenamento jurídico brasileiro, que os definam, razão pela qual cabe aos órgãos 

jurisdicionais a difícil tarefa de aplicar, caso a caso, as etapas de juízo de 

desigualação.  

A esse pretexto, é possível que muitos crentes protestem por uma aparente 

ausência de tutela do seu sentimento religioso, quando o Estado identifica um 

discurso religioso de forma contrária como gostariam, i. e. apontando que as 

afirmação do suposto exorcismo do caso da Igreja Universal do Reino de Deus fazia 

parte do direito à liberdade de expressão religiosa.   

É preferível, porém, que os critérios para a configuração de discurso 

discriminatório estejam bem fixados para uma aplicação técnica e objetiva pelo 

Poder Judiciário, mesmo que importem um resultado indesejado por parte dos 

mesmos crentes. Mal maior haveria em existir um Estado que se imiscui no 

conteúdo de fé e discussões acerca de Verdade e sentido de vida atraindo para si 

um papel de Leviatã impróprio à própria configuração que decidiu adotar, enquanto 

Estado laico e secular.   

Cabe ao Estado laico tutelar a liberdade de expressão religiosa dos indivíduos 

para, inclusive, possibilitar o embate teológico; e, como consequência, dirimir 

possíveis conflitos entre manifestações religiosas que possam ser posteriormente 

reconhecidas como discriminatórias.  

Por fim, cabe uma crítica a ambos os lados: os que pretendem tornar ou 

impedir a divulgação de discursos de fé e até de argumentações religiosas que 

possam ser verídicas ou não, sob o pretexto de uma laicidade de estado de 

supressão do proselitismo, que mais se aproxima a um laicista e ateu; e também 

àqueles que pretendem tomar formalmente o Estado para si, por fundamento 

religioso, sem que entendam a intrínseca relação entre a dignidade da pessoa 

humana e a impossibilidade de coação externa para a mudança de fé, que configura 

a liberdade de consciência própria ao homem racional.  
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O homem deve ter o direito de buscar, por si próprio ou até mesmo mediante 

uma argumentação de outrem, a Verdade, e a ela aderi-la de modo a se alcançar a 

felicidade156.  

                                                 
156 No mesmo sentido da epígrafe que motiva o presente trabalho. PAPA JOÃO PAULO II. Encíclica 
Fides et Ratio. Roma, 14 de setembro de 1998. Disponível em: < http://bit.ly/2NAkTE2>. Acesso em: 
12 jun. 2018. 
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