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RESUMO

O presente artigo tem o objetivo desenvolver algumas considerações acerca do direito à liberdade religiosa
como direito fundamental sob uma análise contemporânea. O texto é dividido em quatro fases que
destacam: A importância da religiosidade, através de textos legais devidamente expressos no cenário
jurídico nacional e internacional; A construção histórica e a proteção jurídico-constitucional do referido
direito; A invisibilidade do racismo e da intolerância nos tempos hodiernos. E, por fim, é apresentada uma
análise da judicialização de um caso relacionado ao direito de liberdade religiosa suprimido pelo direito ao
sossego da vizinhança que fora, sem dúvida, um dos casos mais emblemáticos de afronta à liberdade
religiosa na justiça sergipana contemporânea.
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ABSTRACT

This paper aims to develop some considerations about the right to religious freedom as a fundamental
right under a contemporary analysis. The text is divided into four phases that highlight: The importance of
religiosity through legal texts duly expressed in national and international legal scenery; Construction
historical and legal and constitutional protection of this right, the invisibility of racism and intolerance in
modern times . And finally, an analysis is presented of the judicialization of a case related to the right to
religious freedom suppressed by right to the quiet neighborhood, undoubtedly one of the most emblematic
cases of affront to religious freedom in contemporary justice of Sergipe.

Keywords: Religious Freedom, Intolerance; Judicialization.

INTRODUÇÃO

A crítica de convicções e dogmas é garantida pela Constituição Federal, através da liberdade de expressão,
entretanto, é preciso destacar que conduta agressiva e tratamento diferenciado em virtude de crença
religiosa, configura-se como intolerância, que consiste em ser um crime inafiançável e imprescritível.

Evidencia-se, hodiernamente, que a judicialização dos casos relacionados à intolerância religiosa ainda
possui muita dificuldade no cenário jurídico atual, tendo em vista que diversos fatores dificultam a
tipificação de tal crime, como por exemplo: a cultura do racimo ainda intrínseca na sociedade, a
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hegemonia de algumas religiões que fomentam a vitimização das religiões afro-brasileiras, e a origem
histórica de formação e proteção jurídico-constitucional da liberdade religiosa.

O preconceito e a discriminação relacionados às religiões afro-brasileiras que estão intrinsecamente
inseridos na sociedade acabam, consequentemente, refletindo e interferindo na forma como o Poder
Judiciário se posiciona diante de tal temática e geram decisões judiciais problemáticas para o exercício
dessas religiões.

No Estado de Sergipe, essa delicada realidade jurídico-social não configura-se de forma diferente, pois,
contemporaneamente, um caso emblemático de intolerância religiosa foi verificado no sistema jurídico
local (TJ/SE) que fora instaurado para apurar uma possível infração de perturbação do sossego alheio teve
como objetivo proibir o funcionamento do referido templo.

1. CONSIDERAÇÕES SOBRE LIBERDADE RELIGIOSA, ESTADO LAICO, RACISMO E INTOLERNCIA
RELIGIOSA

É certo que a laicidade do Estado é o posicionamento adotado pela Constituição Federal vigente em
relação à liberdade religiosa, tendo em vista o art. 19, inc I, da CF/88, portanto, teoricamente não há de
se falar em uma religião dominante a ser seguida por todos e imposta diretamente pelo Estado, muito pelo
contrário, todas devem ser respeitadas. A CF/88 estabelece em seu art. 5º, inc. VI, a inviolabilidade da
liberdade religiosa e sua garantia de proteção sendo, portanto, evidente que o ordenamento vigente
contempla a livre opção de escolha do cidadão para a manifestação de sua crença. Tal conquista jurídica
nacional, foi consequência de diversos avanços no âmbito internacional.

Com a Declaração Universal dos direitos do homem de 1948, tem-se uma grande evolução histórica em
relação à proteção de tal direito de escolha. Em seu artigo XVIII, consta-se que a liberdade religiosa é um
direito inerente à condição humana, sendo inalienável, consequentemente, intransmissível, haja vista
possuir um caráter intrinsecamente subjetivo.

O Pacto de São José da Costa Rica (Convenção Americana de Direito Humanos) também contempla a
liberdade religiosa, sendo esta expressada em seu artigo 12, com o objetivo de fomentar a liberdade
individual, garantir direitos essenciais ao indivíduo e proporcionar a concretização de um Estado
democrático.

Pode-se afirmar, conclusivamente, com fundamento no art. 60, § 4º, inc. IV, que a CF/88 trata a liberdade
religiosa como cláusula pétrea, haja vista esta ser considerada como direito e garantia individual para o
indivíduo. Não se pode, portando, ser modificada ou abolida.

Portanto, verifica-se que a liberdade religiosa, expressada nos dispositivos legais mencionados, consiste
em ser uma base jurídica para o pluralismo religioso. E a partir dessa base, torna-se viável a identificação
de impedimentos para o exercício do direito da liberdade religiosa.

Em relação aos direito fundamentais, mais especificamente acerca das liberdades (dentre elas,
obviamente, a liberdade religiosa), é preciso destacar que “[...] as normas constitucionais são de
aplicabilidade direta e imediata, sejam de eficácia plena ou de eficácia contida.”( SILVA, 2012, p. 268) ,
portanto, o exercício das liberdades não se subordina à nenhuma outra norma reguladora. Entretanto, os
direitos fundamentais possuem algumas características, dentre elas: a limitabilidade, pois tem-se que “os
direitos fundamentais não são absolutos (relatividade), havendo muitas vezes, no caso concreto,
confronto de interesses.”( LENZA, 2012, p. 962 ). Caso, haja tal conflito, este deve ser sanado de acordo
com “a regra da máxima observância dos direitos fundamentais envolvidos, conjugando-a com a
sua mínima restrição.”( LENZA, 2012, p. 962).

A crítica de convicções e dogmas é garantida pela Constituição Federal, através da liberdade de expressão,
porém é preciso destacar que conduta agressiva e/ou tratamento diferenciado em virtude de crença
religiosa, configura-se como intolerância religiosa, que consiste em ser um crime inafiançável e
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imprescritível. É evidente que o ordenamento jurídico brasileiro veda tal intolerância, todavia,
infelizmente, de acordo com o que está sendo apresentada no cenário jurídico nacional, essa proteção não
é garantida na prática, tendo em vista que constantemente apresentam-se diversos casos onde muitas das
vezes tais crimes não são tipificados da forma que deveriam, pois “[...] quando esses casos considerados
como intolerância religiosa chegam à delegacia, os próprios policiais ao fazerem o registro de ocorrência
desqualificam esse tipo de conflito[...]”.(RANGEL;CORREA, 2012 )

E é justamente através deste afastamento da norma expressada nos textos legais em relação aos casos
concretos apresentados, que evidencia-se uma possível ameaça à tranquilidade normativa, podendo gerar
um desconforto e uma instabilidade jurídica, pois a sociedade toma consciência da não penalização de tal
crime, ocasionando o risco de se criar uma banalização da conduta tipificada e, consequentemente,
podendo fomentar acobertamento do ilícito penal mencionado baseado numa aceitação da coletividade
através de um senso comum pouco reflexivo e alienado para a realidade da sociedade.
Consequentemente, tem-se que a grande problemática que se evidencia sobre a judicialização de conflitos
oriundos da religião é o seu enquadramento jurídico, pois “[...] a existência de poucos registros não deve
ser sintoma da ‘pouca realidade’, mas da dificuldade em juridicizar tais situações.”(GIUMBELLI, 2007,
p.155)”

Outra problemática que envolve a judicialização da intolerância religiosa é, sem dúvida, a origem histórica
(baseado sistema colonização/ exploração) de formação do país, pois sabe-se que o Brasil, historicamente,
possui um posicionamento negativo em relação às religiões não cristãs. Identifica-se, também o racismo
como um problema para a inserção de tais demandas no judiciário, pois tem-se que o racismo é o principal
mantenedor dessa cultura segregacionista hodiernamente. “O racismo é um sistema que afirma a
superioridade de um grupo sobre outros...” (SANTOS, 1984, p.11) que configura-se como um
“comportamento de hostilidade e menosprezo em relação a pessoas ou grupos humanos” (LOCONTE,
2002, p. 48). E é nesse cenário que se insere a intolerância religiosa configurando-se como um
preconceito exteriorizado e estabelecido por indivíduos que expressam suas convicções pessoais com o
objetivo de impor seus critérios pré-estabelecidos acerca da religião e crença aos demais, posicionando-se
como detentores de uma verdade absoluta. Consistindo em ser um desrespeito à crença alheia, gerando
ofensa à opção religiosa de outrem, pois apresenta-se através de práticas e discursos atentatórios aos
direitos fundamentais dos religiosos. Entretanto, é importante destacar que esse preconceito ocorre
independentemente de religião, porém, constata-se que a grande parte dos casos de intolerância religiosa
é relacionada a religiões de matriz africana. Pode-se afirmar, sem dúvida, que o atual índice preconceito
às religiões- afrobrasileiras esta relacionado ao predomínio (e grande influência societária ) das religiões
cristãs no país em tempos passados.

Portanto, conforme fora fundamentado, pode-se concluir com clareza solar que a prática da intolerância
religiosa está diretamente relacionada à cultura do racismo e a inefetividade da tipificação para tal crime,
visualiza-se, que o maior problema relacionado aos crimes que afrontam o direito a livre escolha religiosa
é a impunidade. E esta se torna um fomento para a criminalidade e a perpetuação da prática delituosa.
Diante disso, é primordial destacar uma breve contextualização histórica da proteção constitucional do
direito à liberdade de religião.

2. LIBERDADE RELIGIOSA: CONSTRUÇÃO HISTÓRICA E PROTEÇÃO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL

Foi através do Decreto nº 119-A, de 7 de Janeiro de 1890, sancionado pelo governo provisório, que
iniciou-se um novo panorama jurídico-social com o advento do período republicado, haja vista que a
ligação oficial entre o Estado e a Igreja (entenda-se: Igreja Católica Apostólica Romana.) fora desfeita. A
garantia da liberdade religiosa seguiu durante o período republicano, entretanto, a sua efetivação só
passou a ser garantida com a Constituição de 1988, pois as brechas nos textos que coibiam a liberdade
religiosa foram expurgadas do ordenamento (RIBEIRO, 2002, p. 82-92).
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Atualmente é perceptível o número de conquistas que o direito fundamental individual da liberdade de
religiosa alcançou. E diante dessa crescente e preocupante proporção de casos de intolerância religiosa, é
que foi criada a Lei 7.716, de 5 de janeiro de 1989, que estabelece os crimes de intolerância religiosa. A
proteção da liberdade religiosa com o escopo de garantir o referido direito fundamental também faz-se
presente através de leis infraconstitucionais como por exemplo o art. 3º da Lei 4.889, de 9 de dezembro
de 1965. É preciso destacar a criação do Comitê de Combate à Intolerância Religiosa, com o escopo de
esclarecer a população sobre as práticas delituosas e realizar políticas públicas que fomentem o respeito à
diversidade cultural e religiosa no país. Também não é despiciendo evidenciar o artigo 140, §3º, CP, onde
o estatuto repressivo garante a proteção mínima ao referido bem jurídico.

Mesmo com os mencionados avanços, notoriamente, a liberdade religiosa, um direito indiscutivelmente
fundamental, ainda deve ser ampliado, e para que essa ampliação seja acompanhada de uma evolução
constitucional que garanta concretamente à sociedade não só a liberdade religiosa, mas também a
liberdade de crença e de culto, torna-se primordial estabelecer como parâmetro o ordenamento
norte-americano, tendo em vista que lá o direito a liberdade religiosa é considerado “o mais sagrado dos
direitos, the first right (o primeiro direito)”(RIBEIRO, 2002, p.10).

Porém, é preciso destacar que “não há dúvida que o direito fundamental da liberdade de crença, da
liberdade de culto e suas manifestações e prática de ritos não é absoluto.”(LENZA, 2012, p.983),
portanto, “a liberdade religiosa, pela sua complexidade, requer tanto do legislador quanto do cidadão
comum atenção e vigilância para não se ultrapassarem os tênues limites que a sua efetiva implantação
abrigam ” (RIBEIRO, 2002, p.98), pois havendo colisão entre os direitos fundamentais, e caso estes não
possam ser harmonizados, deverá ser feita uma ponderação de interesses para determinar a sua
aplicação.

3. LIBERDADE RELIGIOSA NO ESTADO LAICO: INVISIBILIDADE, RACISMO, INTOLERNCIA E
RELIGIÕES DE MATRIZ AFRICANA

O Estado laico é indiscutivelmente essencial para a manutenção da democratização de direitos, porém
apesar da expressa separação da religião nas relações com Estado, nota-se que ainda existe uma
hegemonia de determinadas religiões, sem dúvida, consequência da forma de como fora realizada essa
separação, pois

[...] considere-se, ainda, o fato de que a Igreja Romana, antes da separação do
Estado, era possuidora de locais privilegiados para seus templos, praças inteiras
que, naturalmente, não possuíam condições de perturbar, com suas cerimônias e
liturgias, nenhum vizinho e, no período de transição que culminou no processo de
negociação, herdou as propriedades de que era possuidora” (RIBEIRO,2002, p.
39)

O rompimento dessa forte ligação que havia entre Religião e Estado deixou cicatrizes irreparáveis para a
sociedade contemporânea, a maior delas foi a vitimização que as religiões afro-brasileiras receberam, pois
hoje “os afro-brasileiros parecem ocupar um lugar marginal” (GIUMBELLI, 2007, p.151) em relação as
religiões cristãs. Entretanto, o que se apresenta no cenário jurídico-social brasileiro é o mito de uma
democracia racial baseada em uma cordialidade como um instrumento de tolerância com ressalvas (SALES
JÚNIOR, 2009, p.52) que consiste em ser uma notória “expressão da estabilidade das desigualdades e da
hierarquia raciais que diminuem o nível de tensão racial” (SALES JÚNIOR, 2009, p.52) e,
consequentemente, religiosa. A associação da religiosadade com a raça, ainda muito presente nos tempos
atuais, faz concluirmos que o mito da democracia racial configura-se como um impedimento de se
reconhecer a discriminação religiosa, pois “a ideologia da democracia racial imperante no Brasil, dificulta a
visualização/percepção do racismo, pois credita a desigualdade que marca as relações raciais antes a
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fatores sociais e econômicos do que à raça” (LINS, 2012), haja vista que “o mito do Racismo Cordial,
variante do Mito da Democracia Racial, dificulta a visibilização deste aspecto do racismo nacional” (SALES
JÚNIOR, 2009, p. 146), muita das vezes verificado, até mesmo no judiciário.

Outra evidente forma de atuação hegemônica das religiões cristãs como prova de que “em geral, na
realidade brasileira, a simbiose ainda existe entre Estado e razão jurídica formada num molde católico”
(RIBEIRO,2002, p. 45) é a grande “incursão por domínios não religiosos, como a política, a mídia, a
assitência social” (GIUMBELLI, 2007, p.158) e isso apenas fomenta a cultura da intolerância, haja vista
que o uso de tais mecanismos para propagação é, muita das vezes, objetivado para “ridicularizar,
satanizar e desqualificar as religiões afro-brasileiras, incutindo o preconceito e a intolerância religiosa”
(SILVA JÚNIOR, 2007, p.315) e instigando a discriminação dessas religiões.

4. JUDICIALIZAÇÃO DOS CASOS DE INTOLERNCIA CONTRA AS RELIGIÕES DE MATRIZ
AFRICANA : O CASO DA PROIBIÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO TEMPLO ESPÍRITA UMBANDISTA
SÃO BARTOLOMEU

É certo que os tribunais (em sentido amplo) são verdadeiros espelhos da sociedade, pois constituem-se
como verdadeiras representações legais da cultura da população representada, portanto, sem dúvida, o
preconceito e a discriminação relacionado às religiões afro-brasileiras que estão intrinsecamente inseridos
na sociedade acabam, consequentemente, refletindo e interferindo na forma como o Poder Judiciário se
posiciona diante de tal temática e geram decisões judiciais problemáticas para o exercício dessa religiões.
Infelizmente, é de se “notar que a cultura da intolerância possui adeptos inclusive entre festejados
doutrinadores do direito”(SILVA JÚNIOR, 2007, p.315).

No Estado de Sergipe, essa delicada realidade jurídico-social não configura-se de forma diferente, pois,
contemporaneamente, um caso emblemático[4] de intolerância religiosa foi verificado no sistema jurídico
local (TJ/SE) que fora instaurado para apurar uma possível infração de perturbação do sossego alheio,
praticada pela Sra. Silvania das Virgens dos Santos, Sacerdotisa do Templo Espírita Umbandista São
Bartolomeu(com localização no Conjunto Marcos Freire I, Município de Nossa Senhora do Socorro no
Estado de Sergipe.). O caso teve como objetivo proibir o funcionamento do referido templo. A metodologia
de estudo utilizado foi o método descritivo e quanto aos procedimentos, utilizou-se da pesquisa processual
no site do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe (TJ/SE), haja vista o presente caso não ter transitado
em julgado, os autos, consequentemente, ainda não estavam presentes no arquivo judiciário quando fora
realizada a coleta de dados.

No dia 23/05/2011 às onze horas e vinte e três minutos, fora distribuído o processo registrado e autuado,
a partir do Termo Circunstanciado nº 20116523000061, enviado(a) pela 5ª Delegacia Metropolitana.
Tendo em vista que os autos apuraram a prática como uma infração de menor potencial ofensivo, foi
solicitada e designada uma audiência preliminar, conforme o arts. 70 e seguintes da Lei Nº 9.099/95. A
referida audiência fora realizada em 16 de agosto de 2011, na sala do Juizado Especial Cível e Criminal da
Comarca de Nossa Senhora do Socorro/SE. Presentes estavam o M.M. Juiz de Direito, Salvador Melo
Gonzalez, a Excelentíssima representante do Ministério Público, Drª Gicele Mara Cavalcante DAvila Fontes,
a vítima. Ausente a autora do fato. Na referida audiência foi oferecida uma denuncia contra a ré. Tem-se
que após oferta da representante do Ministério Público, o presente processo judicial em estudo fora
suspenso condicionalmente, por período de 2 anos, com o fundamento jurídico de que 1) a denunciada
deve comparecer trimestralmente em juízo para informar acerca das suas atividades; 2) deve encerrar as
práticas sonoras realizadas em sua residência com palmas, abuso de instrumentos sonoros e sinais
acústicos; e 3) efetuar o pagamento de R$ 546,00 em 7 parcelas de R$ 78,00, devendo este ser iniciado
no dia 30 de setembro de 2011 e finalizado no dia 30 de março de 2012.

Primeiramente, é interessante ressaltar que o judiciário sergipano ao se deparar com caso em apreço, e ao
enquadrar o positivismo jurídico no caso concreto, não se preocupou em evidenciar nos autos, ao menos,
um perito para realizar a avaliação da suposta denúncia, ocasionando, indiscutivelmente, uma afronta aos
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direitos fundamentais.

Partindo para uma análise mais específica, tem-se que o caso fora tipificado como uma infração de menor
potencial ofensivo, haja vista que, segundo os autos, o crime que norteou a referida demanda foi o de
perturbação do sossego alheio, através de uma suposta poluição sonora. O artigo 225 da CF, tutela o
sossego público, entretanto existem em nosso ordenamento outros diversos dispositivos legais que
garantem tal direito, como por exemplo: o Decreto-Lei 3688/41, que nos seus artigos 42 e 65 estabelece a
infração penal de perturbação de sossego ou trabalho alheios, in verbis:

Art. 42. Perturbar alguem o trabalho ou o sossego alheios:
I – com gritaria ou algazarra;
II – exercendo profissão incômoda ou ruidosa, em desacordo com as prescrições
legais;
III – abusando de instrumentos sonoros ou sinais acústicos;
IV – provocando ou não procurando impedir barulho produzido por animal de que
tem a guarda:
Pena – prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de duzentos mil
réis a dois contos de réis.

Art. 65. Molestar alguém ou perturbar-lhe a tranqüilidade, por acinte ou por
motivo reprovável:
Pena – prisão simples, de quinze dias a dois meses, ou multa, de duzentos mil
réis a dois contos de réis.

Portanto, fica evidente que a poluição sonora consiste em ser um delicado problema social, não somente
no âmbito sergipano, que deve ser sanado pelas autoridades competentes e para se concretizar deve-se
existir um acompanhamento próximo do judiciário com as realidades apresentadas com o escopo de se
possibilitar uma justa solução para o conflito, pois é importante destacar que o direito de sossego não
deve ser garantido suprimindo outro direito fundamental, no presente caso, através de evidente violação à
liberdade religiosa oriunda de uma discriminação racial e cultural.

Seguindo esta lógica jurídica, verifica-se que a decisão tomada pela justiça sergipana fora equivocada,
haja vista que a proibição do exercício da liberdade de culto e crença(garantido pela CF, conforme os
artigos citados alhures) não deve ser suprimida em face de uma legislação infraconstitucional. Mas,
mesmo admitindo tal impossibilidade jurídica, e, acreditando veementemente nessa tentativa, terrível, de
afronta direta à Constituição Federal, ainda sim existiriam argumentos para que tal decisão fosse
considerada infeliz, pois não existe enquadramento legal com a tipificação penal, haja vista que em um
terreiro(ou qualquer outro templo religioso) não existe gritaria ou algazarra, o que se verifica são pessoas
emitindo seus cânticos de louvor aos seus orixás. Do mesmo modo que em terreiro não há abuso de
instrumentos sonoros ou sinais acústicos, tendo em vista que, além das palmas (que também foram alvo
dessa polêmica decisão do judiciário), nas cerimônias são apenas usados atabaques, instrumento de
percussão que para ser tocado exigi-se apensa as mãos e não envolve nenhum instrumento elétrico. E,
por fim, não se pode admitir a conclusão que um sacerdote (ou ministro de confissão religiosa) exerça a
sua profissão de modo incômodo ou ruidoso, senão sob uma fundamentação intolerante e discriminatória.
Portanto, diante da tal de enquadramento com a tipificação penal, inexiste, ao nosso ver, o referido crime
para o presente caso concreto.

Tendo em vista o notório flagrante de violação à liberdade religiosa e ao direito a igualdade, tal fato
ocorrido no cenário jurídico sergipano sensibilizou diversos órgãos (estaduais e nacionais) que lutam pela
liberdade religiosa, com o objetivo de deflagrar a intolerância religiosa estabelecida pelo judiciário. Foi
proposto um recurso, mas foi indeferido, tornando-se incabível a interposição da revisão criminal.

O que se verifica com presente caso é que o judiciário (em sentido amplo) ainda não possui maturidade
jurídica para atender os casos relacionado à intolerância, e é neste sentido que torna-se cada vez mais
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benéfico o aumento da judicialização da religiosidade afrobrasileira, pois só assim será ampliado o debate
e forçado para que o judiciário se modernize sobre a temática com o escopo de garantir e efetizar
concretamente o direito da liberdade religiosa e, consequentemente, o combate à intolerância, pois o
poder judiciário é primordial importância nas estratégias contra-hegemônicas(SALES JÚNIOR, 2009, p.78)

Sem dúvida, o caso acerca do fechamento do Templo Espírita Umbandista São Bartolomeu apresenta uma
decisão impactante no processo de afirmação das religiões de matriz africanas em Sergipe, mas não
consiste em ser nenhuma surpresa, tendo em vista que “a invisibilidade da discriminação racial brasileira e
a legitimidade da ideologia da democracia racial são projetadas também nas decisões judiciais, em que se
nota que o próprio magistrado reproduz o preconceito racial” (LINS, 2012), diversas vezes,
inconscientemente. O que nos faz perceber que o direito das religiões minoritárias “tem sido contemplado
pela ótica fria das leis, precisaria ser visto pela ótica do humanismo da ética e dos direitos humanos;
direito à liberdade irrestrita, à diversidade, à escolha livre e responsável em todos os campos
sociais”(RIBEIRO, 2002, p.128-129)

5. CONCLUSÃO

Para se conquistar a efetiva concretização do direito à liberdade religiosa, é primordial que, cada vez mais,
ocorra um aumento de demandas judiciais para que se fomente a necessidade de que os magistrados
possam apresentar uma solução jurídica a este problema social, através de fundamentações articuladas e
isentas de discriminação. É somente por meio desta pressão exercida pela sociedade, que o judiciário se
conscientizará que os conflitos relacionados à religiosidade exigem decisões humanísticas, e não
fundamentadas, limitada e restritamente, apenas em um tradicional positivismo jurídico.

A decisão impactante do judiciário sergipano que fora apresentada é reflexo de uma invisibilidade da
discriminação e do preconceito com as religiões minoritárias, oriundo, sem dúvida, da força hegemônica
das religiões cristãs na sociedade atual, que muita das vezes fomenta o discurso do ódio e a intolerância
em relação às religiões de matriz afro-brasileiras, portanto, torna-se necessário refletir acerca da
laicização do Estado, haja vista que este mecanismo não se configura como apenas a ausência de uma
religião oficial, mas também pela garantia de igualdade na liberdade de expressão de todas as
religiões(e/ou crenças)
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