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RESUMO 

 

 

     Intenta o presente estudo demonstrar quão necessário se faz instituir 

um regime jurídico específico às organizações religiosas entendidas como 

igrejas. Tão mais premente é a necessidade diante da lacuna deixada pelo Novo 

Código Civil (aprovado pela Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002), que dispôs – 

no inciso IV do art. 44 - serem as organizações religiosas pessoas jurídicas de 

direito privado, mas não se pronunciou sobre o modo de as reger, falha na qual 

não resvalou ao legislar sobre as associações, fundações e sociedades. 

Desatentas de que classificadas como associações ficariam sujeitas ao controle 

direto do Estado, vindo a perder privilégios até então assegurados, mobilizaram 

as igrejas seus líderes no Congresso e lograram afastar o risco iminente pela 

aprovação da Lei 10.825, de 22 de dezembro de 2003, lei, entretanto, que 

tampouco conceitua a noção de organizações religiosas sob o aspecto jurídico. A 

inexistência de um conjunto de regras específicas e inerentes à atividade de tais 

organizações empece o livre trânsito do ente jurídico no universo do direito, 

perpetuando uma lacuna que cumpre colmatar a fim de garantir que os direitos e 

deveres das igrejas gerem benefícios à sociedade em geral e ao próprio sistema 

legal. Nessa direção pretende colaborar o estudo aqui desenvolvido. 

 
 

Palavras-chave: organizações religiosas, pessoas jurídicas de direito privado, 

lei nº.10.825/2003. 
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ABSTRACT 

 

 

This study intends to demonstrate how pressing it has become to provide 

religious organizations (i. e. churches at large) with a specific judicial regime. 

Even more pressing still with the void created by the the new Civil Code 

(sanctioned by law 10,406, from Jan. 10th,2002) disposing at item IV of article 

44 that religious organizations are to be viewed as legal entities of private right, 

leaving out, however, the way such organizations should be controlled, an 

oversight not extended to foundations or other kinds of associations or societies. 

Unmindful that once classified as associations they would fall under the direct 

control of the State and consequently be deprived of privileges up to then 

granted, the churches hastened to gather Congress representatives committed to 

their cause and succeeded in palliating the impending risk by passing law 10,825 

(Dec.22nd, 2003), which – however – failed once more to define what religious 

organizations should be understood as under the judicial point of view. The lack 

of a body of specific rules inherent in the exercise of such organizations hinders 

the natural flow of legal organs in the universe of legal activity, keeping open a 

gap that had better be filled as soon as possible in order that both rights and 

duties of churches may yield benefits to civil society and to the legal system. To 

this end the study made here expects to lead. 

 

 
Key-words: religious organizations, legal entities of private right, law 

10825/2003. 
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RIASSUNTO 

 

 

 Si prefissa questo studio a dimostrare quanto occorre istituire un regime 

giuridico specifico alle organizzazioni religiose intese come chiese. Ancora più 

premente lo diventa visto il vuoto creato dal nuovo codice civile (in forza per 

virtù della legge 10.406, del 10 gennaio 2002) che dispone  - nell’alinea  iv 

dell’art. 44 – costituirsi le organizzazioni religiose persone giuridiche di diritto 

privato, senza però essersi pronunciato sul modo di reggersi, omissione scansata 

nel trattare la legislazione attinente le  associazioni in genere, fondazioni e 

società. Poco attente che, col venir classificate come associazioni, si 

sottomettevano al controllo diretto dello Stato e di conseguenza alla perdita di 

privilegi fino allora assicurati, le chiese, radunati i loro rappresentanti in 

parlamento, sono riuscite ad allontanare l’imminente rischio di approvazione  

con la legge 10.825, del 22 dicembre 2003, detta legge comunque non stabilisce 

neppure essa il concetto di organizzazioni religiose sotto l’aspetto giuridico.   Il 

non esistere un corpo di regole specifiche e inerenti all’attività di tali 

organizzazioni intralcia il libero movimento dell’ente giuridico nell’universo del 

diritto e rende perpetuo il vuoto che urge colmare  affinché i diritti e doveri delle 

chiese producano benefici alla società  in generale e allo stesso sistema legale. 

In questa direzione spera di collaborare l’analisi qui eseguita. 
 

 

Parole chiave: organizzazioni religiose, persone giuridiche di diritto privato, 

legge 10 825/2003. 
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“Que as Igrejas, essas associações1 resultantes da identidade 

de crenças, vivem livres na adoração de seu Deus, na 

proporção de sua fé, na difusão de suas doutrinas, que elas, 

independentes de qualquer poder estranho, possam elevar-se 

à adoração do eterno princípio de todos os seres; que, por 

seu lado, o Estado, único poder nas sociedades livres, gire 

independente na órbita de sua ação, e não queira comprimir 

os cultos senão quando eles ofenderem a ordem e a paz das 

sociedades: eis o nosso desideratum. Queremos, em suma, 

de um lado a perfeita liberdade para o Estado; do outro a 

perfeita liberdade para a consciência, ou, na frase de 

Lamartine, a liberdade para Deus”.  (Rui Barbosa) 

 
                                                 
1  Rui Barbosa, Obras completas de Rui Barbosa. Rio de Janeiro: Ministério da Educação e Saúde, v. 2, t. 2, 
1872. p. 148. 
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PREFÁCIO: UMA PALAVRA DE ADVERTÊNCIA 

 

Este trabalho é, essencialmente, jurídico, razão por que as questões de   

cunho teológico, apesar da similitude do tema, não serão apreciadas nem 

discutidas, objeto que escapa ao âmbito da proposta formulada. 

Todavia, é quase impossível que, no desenvolvimento do trabalho, essa 

questão não apareça, mas decerto subordinada a aspectos da pessoa jurídica, 

nunca as opiniões de credo ou de religiosidade, ao que se poderia chamar de  

“ideologia religiosa”.  

  Mas é inegável que as organizações religiosas assumem, hoje, papel de 

relevância no cenário social, político e jurídico, haja vista sua participação nos 

programas governamentais, suas injunções nos meios políticos em busca de sua 

própria definição e conceito e, por fim, seus direitos e deveres legais, o que as 

sujeita ao poder do Estado, naquilo que couber. 

 É fato certo e notório que, a partir da vigência do atual Código Civil, 

diversas leis já foram criadas, algumas das quais versando sobre as questões 

inerentes às organizações religiosas, principalmente o aspecto fiscal, a exemplo 

do projeto de lei nº 5.598/2009, que dispõe sobre as Garantias e Direito 

Fundamentais ao Livre Exercício da Crença e dos Cultos Religiosos, 

estabelecidos nos incisos VI, VII e VIII do art. 5º, e no § 1º do art. 210 da 

Constituição da República Federativa do Brasil aprovado em 27 de agosto de 

2009, pela Câmara dos Deputados, tendo daí seguido para nova discussão no 

Senado Federal. 

O Código Civil de 1916, que entrou em vigor em 1º de janeiro de 1917 e 

vigeu até 09 de janeiro de 2003, já não dispunha, no capítulo próprio que tratava 

sobre a pessoa jurídica, nenhuma alusão acerca do ente jurídico “igreja”, senão 

no artigo 16, que enumerava as pessoas jurídicas de direito privado.                                      

Vejamos o texto em comento. 

Art. 16. São pessoas jurídicas de direito privado: 
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  I – as sociedades civis, religiosas, pias, morais, científicas ou literárias, 

as associações de utilidade pública e as fundações. 

 Do enunciado do inciso I, do dispositivo codificado revogado, pode-se 

entender, então, que o ente jurídico “igreja” era uma sociedade religiosa, no 

sentido jurídico-legal. No plano codificado, desde a entrada em vigor do Código 

Civil de então, o que se deu em dia 1º. de janeiro de 1917, não se conheceu  

definição que melhor caracterizasse esse ente jurídico  denominado “sociedade 

religiosa”. Por oportuno, não escapa da menor percepção que nunca fora tarefa 

do legislador definir qualquer instituto jurídico ao elaborá-lo ou criá-lo, cabendo 

tal tarefa, principalmente, ao intérprete da lei, eleito como tal o legislador, sem 

excluir, no entanto, a jurisprudência, fruto das decisões provindas do Poder 

Judiciário.  

 Assim é, pois, que o entendimento sobre o ente jurídico “sociedade 

religiosa” nunca fora melhor caracterizado, com o fim de saber que                 

tratamento jurídico lhe seria dispensado. Mas não é de olvidar que muitos se 

debruçaram sobre o tema, e alguns procuraram fazê-lo, e apenas poucos de  fato 

o fizeram. Entretanto, persiste que tal ente nunca fora disciplinado 

juridicamente, como sói ocorrer com os outros, como por exemplo, as  

sociedades comerciais, as fundações e demais entes  criados à mesma época, que 

não ganharam tutela jurídica própria.                                                                                      

Passados 86 anos, contados entre a vigência do Código Civil de 1916 e a 

entrada em vigor do Código Civil de 2002, resta constatar que, no plano jurídico 

da disciplina da lei, o ente jurídico “sociedade religiosa”. Não sofreu  

modificações,  senão  em  decisões isoladas,  decorrentes  do  Poder   

Judiciário, não tendo jamais sido objeto de maior preocupação com vistas 

à elaboração de um regime próprio para instituto dessa natureza. 

Se aos olhos do legislador pode não ter parecido relevante estender-se 

além de um artigo, parágrafo, inciso ou alínea de uma legislação codificada ou 

mesmo, de alguma lei extravagante para criar dispositivos disciplinadores, o                 
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tema, no entanto, clama por uma disciplina própria, que o situe melhor e o 

defina dentro do ordenamento jurídico pátrio, eliminando dúvidas quanto a 

direitos e deveres perante outros segmentos sociais e jurídicos, mormente 

perante o Estado. 

Com o advento do atual Código Civil, aprovado pela Lei nº 10.406, de 10 

de janeiro de 2002, o ente jurídico denominado pelo antigo instituto “sociedade 

religiosa” passou a ser conhecido agora por “associação”, conforme adiante 

exposto:                                                                                                           

Art. 44 – São pessoas jurídicas de direito privado: 

I – as associações. 

 Ocorre, entretanto, que o segmento denominado “igreja”, nele 

compreendidas todas, sem distinção, ressalvando apenas sua especificidade e 

credo, uma vez figurando como “associação”, passaria – de certa forma - a ficar 

sob o jugo do Estado, que sobre ele exerceria controle, repetindo o que se vê 

com outros entes jurídicos, tais como as sociedades comerciais e as fundações, 

além de outros.                                                                                                                         

Temendo o que viria a constituir-se no futuro séria ameaça, em sede de 

interferência, saíram a campo alguns líderes religiosos, destacando-se os 

evangélicos, e procuraram − antes que passasse a vigorar o novo dispositivo 

codificado,  pela  reforma  do  estatuto  social − representantes  legislativos,  tais  

como Deputados Federais e Senadores, aos quais manifestaram suas 

preocupações conseguindo pôr cobro, em curtíssimo espaço de  tempo,  ao  risco                 

iminente e fazendo tramitar na Câmara dos Deputados um novo projeto de lei 

pelo qual o ente jurídico “associação” passaria denominar-se “organização 

religiosa”.                                                                                                                   

 Em decorrência dessas ações por que não dizê-lo ? corporativas, foi 

aprovada a Lei nº 10.425, de 22 de dezembro de 2003, acrescentando dois                 

incisos ao art. 44 da Lei nº 10.426, de 10 de janeiro de 2002, que passou a 

apresentar a seguinte redação: 
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Art. 44 – São pessoas jurídicas de direito privado: 

I – as associações; 

II – as sociedades;                                                                                                                     

III – as fundações; 

IV – as organizações religiosas; 

V – os partidos políticos.                                                                                                          

Ora, a considerar que, pelo Código Civil de 1916, a denominação de 

“sociedade civil”, assim entendida como igreja, muito não explicava, é de dizer 

que o mesmo se aplica ao Código Civil de 2002, que passou a considerar 

“igreja” como uma organização religiosa, eis que, pela vetusta disposição, não 

destinava regime próprio à pessoa jurídica conhecida como “igreja”, repetindo a 

inconsistência com  o  novel diploma   codificado,  visto que nada regulou sobre 

“organização religiosa”, sem olvidar que a nova nomenclatura alargou o 

entendimento, tornando possível considerar organização religiosa qualquer outro 

segmento que professe um princípio de religiosidade, diferente de ser igreja. 

Aliás, nesse sentido, merece lembrança o dispositivo constitucional 

previsto no inciso  VI  do  art.  5º  da  Constituição  Federal,  que  em  boa  hora 

harmonizou o livre exercício dos cultos religiosos, em todos os seus sentidos ou 

abrangências. 

Este trabalho propõe-se a trazer à discussão todas essas questões, 

procurando situar de forma mais pontual o “lugar” das organizações religiosas 

dentro do ordenamento jurídico pátrio, a considerar que tal nomenclatura 

jurídica não permite um entendimento mais aprofundado, principalmente porque 

ainda não existe um regime legal que estabeleça direitos e deveres desse ente 

jurídico, o qual, por suas feições e características, inegavelmente pessoa 

jurídica,  a que falta, no entanto, uma tutela de direito que melhor a qualifique, 

em termos de classificação e conceituação, principalmente se examinadas suas 

implicações e incidências jurídicas que, a despeito de não representar um ente 

com fins econômicos, fica sujeito ao controle do Estado e seus órgãos, exceto no 
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que concerne à sua criação, organização, estruturação interna e ao seu 

funcionamento.  

Longe de qualquer maior pretensão, objetiva ainda o presente trabalho 

oferecer uma singela contribuição, pela formatação de um esboço de projeto de 

lei, capaz de, pelo menos, provocar uma inicial discussão em torno do tema.   

No esboço pretende-se sugerir a criação de novo ente jurídico 

denominado “pessoa jurídica de direito eclesiástico, bem como redefinir a 

pessoa jurídica “organização religiosa”, tudo com vistas ao aperfeiçoamento do 

regime legal dos entes religiosos no ordenamento jurídico pátrio, pela via de 

legislação esparsa. 
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CAPÍTULO I – BREVE HISTÓRICO SOBRE A RELIGIÃO NO BRASIL 
 

A religião no Brasil surge simultânea à descoberta do País pelos 
Portugueses. Todavia, tratando-se de previsão constitucional, foi a Constituição 
do Império, denominada “Constituição Política do Império do Brazil”, aprovada 
em 25 de março de  1824,  que  deu  nova  feição  ao  movimento  religioso,  
instituindo  a  Religião Católica Apostólica Romana como a religião oficial do 
Império, podendo todas as outras religiões ter seu culto doméstico, ou particular 
em casas para isso destinadas, sem forma alguma exterior de Templo. Aliás, 
referida Constituição foi outorgada pelo Imperador D. Pedro I, EM NOME DA 
SANTÍSSIMA TRINDADE, logo após a dissolução  da  Assembleia  Nacional  
Constituinte,  convocada  em  1823.  Nesse sentido, essa primeira Constituição 
dispôs, em seu art. 5º: 
 

Art. 5. A Religião Catholica Apostolica Romana continuará a ser a 
Religião do Imperio. Todas as outras Religiões serão permitidas com 
seu culto domestico, ou particular em casas para isso destinadas, sem 
fórma alguma exterior do Templo. 

 

Como forma de melhor orientar nosso estudo e levando em consideração 

a oportunidade do tema, achamos por bem expender os preâmbulos de todas as 

Constituições Federais do Brasil, para destacar a posição do legislador quanto à 

figuração do nome de Deus na Carta Magna, levando em consideração os 

princípios do Estado laico, a fim de espelhar uma ideia sobre as tendências 

naquilo que se refere à liberdade religiosa, a partir da Constituição de 1824 

até a Carta Magna de 1988. 

Pe. José Scampini2 analisou, com detalhe o tema, nesse período. As 

considerações do autor sobre a Constituição de 1988 não constam deste 

trabalho, dado que a edição da obra consultada é anterior à promulgação da 

aludida Carta Magna.  

                                                 
2 Pe. José Scampini. A liberdade religiosa nas constituições brasileiras. Petrópolis: Vozes, 1978, p.287. 
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CONSTITUÇÃO DE 18243
 

 
CONSTITUIÇÃO POLÍTICA DO IMPÉRIO DO BRASIL 

 PREÂMBULO 

 

EM NOME DA SANTISSIMA TRINDADE. 
 
 
 

CONSTITUIÇÃO DE 18914
 

 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL 

PREÂMBULO 

Nós, os representantes do povo brasileiro, reunidos em Congresso Constituinte, para 
organizar um regime livre e democrático, estabelecemos, decretamos e promulgamos a 
seguinte. 

 
 
 

CONSTITUIÇÃO DE 19345
 

 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL 

PREÂMBULO 

Art 1º - A Nação brasileira, constituída pela união perpétua e indissolúvel dos Estados, do 
Distrito  Federal  e  dos  Territórios  em  Estados  Unidos  do  Brasil,  mantém  como  forma  
de Governo, sob o regime representativo, a República federativa proclamada em 15 de 
novembro de 1889. 

 
 

CONSTITUIÇÃO DE 19376
 

CONSTITUIÇÃO DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL  

PREÂMBULO 

                                                 
3 Constituição Política do Império do Brasil, Registrada na Secretaria de Estado dos Negocios do Imperio 
do Brazil a fls. 17 do Liv. 4º de Leis, Alvarás e Cartas Imperiaes. Rio de Janeiro em 22 de Abril de 1824 
4 Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil Publique-se e cumpra-se em todo o território da 
Nação. Sala das Sessões do Congresso Nacional Constituinte, na Cidade do Rio de Janeiro, em 24 de fevereiro 
de 1891, 3º da República. 
5 Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil. Publique-se e cumpra-se, em todo o território da 
Nação. Sala das Sessões da Assembléia Nacional Constituinte, na cidade do Rio de Janeiro, em dezesseis de 
julho de mil novecentos e trinta e quatro. 
6 Constituição dos Estados Unidos do Brasil. Rio de Janeiro, 10 de novembro de 1937. 
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ATENDENDO às legitimas aspirações do povo brasileiro à paz política e social, 

profundamente perturbada por conhecidos fatores de desordem, resultantes da crescente 

agravação dos dissídios partidários, que, uma notória propaganda demagógica procura 

desnaturar em luta de classes, e da extremação, de conflitos ideológicos, tendentes, pelo seu 

desenvolvimento natural, resolver-se em termos de violência, colocando a Nação sob a 

funesta iminência da guerra civil. 
 

CONSTITUIÇÃO DE 19467
 

 

CONSTITUIÇÃO DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL  

PREÂMBULO 
A Mesa da Assembléia Constituinte promulga a Constituição dos Estados Unidos do Brasil e 

o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, nos termos dos seus arts. 218 e 36, 

respectivamente, e manda a todas as autoridades, às quais couber o conhecimento e a 

execução desses atos, que os executem e façam executar e observar fiel e inteiramente como 

neles se contêm. 
 

CONSTITUIÇÃO DE 19678
 

 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

PREÂMBULO 
O Congresso Nacional, invocando a proteção de Deus, decreta e promulga a seguinte 

 

 

EMENDA CONSTITUCIONAL DE 19699 
 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

PREÂMBULO 
 

O Congresso Nacional, invocando a proteção de Deus, decreta e promulga a seguinte 

                                                 
7 Constituição dos Estados Unidos do Brasil. Republicado no D.O.U. de 25.9.1946. 
8 Constituição da República Federativa do Brasil.D.O.de U.20.20.67. Brasília, 24 de janeiro de 1967; 146º da 
Independência e 79º da República. 
9 Emenda Constitucional nº 1, de 1969. Brasília, 17 de outubro de 1969; 148º da Independência e 81º da 
República. 
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CONSTITUIÇÃO DE 198810 
 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

PREÂMBULO 
 

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional Constituinte 
para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e 
individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça 
como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na 
harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica 
das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. 
 

Não bastasse a força da igreja católica, reconhecida principalmente a 

partir de sua origem −  Roma  −, perpassando por outros Países, tais  como  

Portugal, Espanha, França, além de muitos outros, a disposição constitucional 

da Carta de 1824  deu-lhe  ainda  maior  reconhecimento,  a  elevando  ao  

patamar  de  religião oficial do País, recentemente descoberto ─ o Brasil. 

O  desenrolar  da  religião  no  Brasil  tem  seu  marco  inicial  a  partir  da 

realização da primeira missa, no Ilhéu de Coroa Vermelha, hoje Baía Cabrália, 

oficiada pelo frei Henrique Soares de Coimbra11. Desse ato, desencadeia-se o 

movimento religioso, sob o comando da Igreja Católica. 
 
 

1. Surgimento da igreja católica apostólica romana no Brasil 
 
 

A Igreja Católica Apostólica Romana foi fundada em Roma, há mais 

de 2000 anos, logo após  a  ascensão  de  Cristo  aos  céus,  daí  a  

denominação cristianismo. 

Originou  a  fundação  da  igreja  a  iniciativa  de  Jesus  Cristo  em  

querer constituir  uma  comunidade  de  seguidores,  conseguindo  seu  intento,  

vez  que grandes multidões para ele afluíram na busca de toda sorte de 

                                                 
10 Constituição da  República da  Federativa do  Brasil, Publicada no  Diário Oficial da  União nº  191-A 
de 05.10.1988. 
11 Carlos Jeremias Klein, Curso de história da igreja, 1. ed. São Paulo: Fonte Editorial, 2007, p. 241. 
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benefícios, seja de ordem material ou espiritual. 

A Igreja Católica  Apostólica  Romana  surge  com  seus  dogmas,  seus 

símbolos, seus sacramentos, sua liturgia, em meio aos romanos − tidos como 

senhores do mundo, escolha que se justifica por ser na área coberta por 

esse império que a civilização humana vinha realizando notáveis progressos12. À 

frente de um império poderoso, os romanos tornaram-se instrumento 

involuntário de Deus no preparo do mundo para o advento do cristianismo, 

criando aí raízes a igreja católica ao disseminar sua fé entre os gentios, 

expandindo-se a tal ponto que foi elevada a religião oficial do Estado. 

Não obstante esse domínio político maciço, a nova igreja oficial deixou de 

satisfazer as necessidades do povo, o que abriu caminho para muitas religiões 

orientais13. 

A Igreja Católica Apostólica Romana celebra dias de glória mas 

testemunha igualmente a perseguição a seus seguidores. Nos primeiros três 

séculos de existência, a igreja distingue-se como “Igreja das perseguições”, 

“Igreja das Catacumbas” ou “Igreja dos mártires”14. 

As religiões orientais apregoavam o culto a Cibele, a Grande Mãe, 

religião primitiva de adoração da natureza, trazido para Roma no século II aC. 

O culto de Ísis e Serápis, com ênfase na regeneração, entrou em Roma 

por volta de 80 aC. e o de Miltra passou a ser importante em Roma apenas a 

partir do ano 100 da Era Cristã. Esses cultos eram denominados “religiões de 

mistério”, e destinavam-se somente aos iniciantes, daí por que seus ritos tinham 

o sentido de “purificação”. 

A história da Igreja Católica Apostólica Romana, rica e extensa, é 

refratária a um resumo de poucas páginas, ainda que a iniciativa partisse de 

um escritor totalmente habilidoso.  

                                                 
12 Robert Hastings Nichols, História da igreja cristã; traduzido por J. Maurício Wanderley, São Paulo: 
Cultura Cristã, 13. ed. 2008, p. 29. 
13 Carlos Jeremias Klein, Curso, cit. p. 22. 
14 Carlos Jeremias Klein, Curso, cit. p. 34. 
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Sua importância remonta aos tempos do seu surgimento, seja em Roma 

ou em quase todos os Países do mundo, estendendo-se sua influência por toda a 

parte agregando grandes e pequenos. 

De suma importância ainda é ter a Igreja Católica Apostólica Romana um 

regime jurídico/eclesiástico próprio, consolidado no Código de Direito 

Canônico, instrumento instituído pelo Estado do Vaticano para reger as 

atividades da Igreja Católica e de seus cidadãos cristãos. 

Define Pedro Lombardía15, direito canônico “o ordenamento jurídico 

da Igreja católica, vale dizer, o conjunto de fatores que estruturam a Igreja como 

uma sociedade juridicamente organizada”. 

O Código de Direito Canônico é a Constituição de leis da Igreja Católica. 

Washington de Barros Monteiro16  oferece a definição de direito criada 

por Radbruch,   

in verbis:  

 
“conjunto das normas gerais e positivas que regulam a vida social”. 

 

Parafraseando, não é artificial afirmar que o Código de Direito Canônico 

é o “conjunto de normas gerais e positivas que regem a igreja Católica”, pois a 

sua composição,  em livros, trata  “Das  normas  gerais”;  “Do  povo  de  

Deus”;  “Do múnus de ensinar da igreja”; “Do múnus de santificar a igreja”; 

“Dos bens temporais da igreja”; “Das sanções na igreja” e “Dos processos”. 

Essa construção caracteriza um verdadeiro “ordenamento jurídico”.  

Sem maior pretensão de delinear conceitualmente o instrumento de leis 

feito para reger a comunidade religiosa dos cristãos, entendemos que o termo 

canônico é afim “forma” ou “regra” segundo as quais se estabelece os princípios 

e normas que vão reger os cristãos ou fiéis seguidores da Igreja Católica, bem 

como sua estrutura geral. 
                                                 
15 Pedro Lombardía. Lições de direito canônico,1. ed. São Paulo: Loyola, 2008, p. 15. 
16 Washington de Barros Monteiro, Curso de direito civil: parte geral. v. 1. São Paulo: Saraiva, 2003, p.1. 
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O Código de Direito Canônico foi elaborado por autoridades da igreja 

católica, reunida em concílio, com a finalidade de estabelecer normas e 

critérios que regem a igreja no plano temporal e também no divino17. 

De igual modo, o Código de Direito Canônico também rege as 

relações entre Igreja e Estado temporal, preservando seus dogmas de fé, mas 

respeitando o direito positivo legiferado. A prerrogativa que confere o poder 

para reger as relações de seus fiéis e também de sua própria estrutura decorre do 

caráter sagrado de origem divina, de que se reveste o poder eclesiástico, da 

natureza das funções públicas e da consagração sacramental dos titulares dos 

órgãos constitucionais18. 

Na busca de delinear a natureza do direito canônico, mesmo aceitando 

que a igreja se autocompreende como ministério de fé, é inconformável que se 

submeta ela igualmente ao direito humano, visto que compõe uma comunidade e 

sociedade, tendo presente a pessoa, simultaneamente interagindo com o 

temporal e o divino. 

Nesse contexto, a lição de Pedro Lombardía19 é razoável de ser 

compreendida: 
 
 

“A fundamentação do direito canônico no ministério de Igreja não 
tem apenas consequências no plano teórico, mas também incide de 
maneira direta na eficácia das normas e nos princípios que informam 
as relações jurídicas”. 
 

 
O Código de Direito Canônico representa a força e a importância da 

Igreja Católica, visto que engloba um manancial de regras, instituídas como leis, 

que regulam a vida e as atividades dos cristãos a elas sujeitos. 

Os cânones que formam o direito canônico têm eficácia inclusive perante 

outros países, permitindo que o Estado do Vaticano celebre tratados, 

convenções, acordos, concordatas e outros instrumentos com força jurídica, 
                                                 
17 Pedro Lombardía, Lições, cit. p. 20. 
18 Pedro Lombardía, Lições, cit. p. 147. 
19 Pedro Lombardía, Lições, cit. p. 21. 
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capazes de reger as atividades da igreja onde estiver instalada. 

De fato, levando  em  consideração  a  abrangência  de  atuação  da  igreja 

católica, instalada praticamente em todos os países do mundo, justifica-se um 

ordenamento jurídico próprio a reger suas atividades eclesiais, pelo 

estabelecimento de normas, estatutos e regimentos, suas hierarquias de poder, 

suas instituições e seu patrimônio. 

Vê-se pela constituição do Código de Direito Canônico20  que se trata 

de verdadeiro ordenamento jurídico de direito material e adjetivo, que cria 

direitos e prescreve procedimentos. 

Observe-se a divisão do Código de Direito Canônico, em livros, 

destacando que o instrumento comporta subdivisão em partes e em seções. 

LIVRO I –  DAS NORMAS GERAIS;  

LIVRO II  –  DO POVO DE DEUS; 

LIVRO III –  DO MÚNUS DE ENSINAR DA IGREJA;  

LIVRO IV – DO MÚNUS DE SANTIFICAR DA IGREJA; 

LIVRO V  – DOS BENS TEMPORAIS DA IGREJA; 

LIVRO VI –  DAS SANÇÕES NA IGREJA; 

LIVRO VII  –  DOS PROCESSOS. 

O Código de Direito Canônico dá força à Igreja Católica. Por seu turno, a 

Igreja Católica alcança realizar seus objetivos temporais graças ao respaldo que 

tem, tornando exequível seu intento de unificar seus fiéis e seguidores. 

Não fosse assim, ou seja, não existisse um instrumento jurídico dessa 

natureza, ante a grandeza da instituição eclesiástica que é a igreja católica, 

espalhada praticamente no mundo inteiro, tornar-se-ia quase impossível 

preservar a unidade da igreja, em seu formato e em sua hierarquia eclesiástica. 

Considerados, ainda que de forma parcial, os aspectos da questão, não há 

como negar que a fundação da Igreja Católica Apostólica Romana se deu sobre  

os pilares jurídicos do Código de Direito Canônico, que se preservou fiel e 
                                                 
20 Código de Direito Canônico, São Paulo: Edições Loyola, 12. ed. 2008, p. 829-838 
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suficiente a garantir a vida da instituição religiosa, dentro de princípios basilares 

e fundamentais que remontam a séculos, sem sofrer mudanças que pudessem 

comprometer os cânones da Igreja. 

Pedro Lombardía21  sintetiza a importância do Código de Direito 

Canônico prelecionando: 

 
“O Código é um instrumento que se ajusta perfeitamente à natureza 
da igreja, sobretudo tal como a propõe o magistério do Concílio 
Vaticano II, visto em seu conjunto, e de modo especial sua doutrina 
eclesiológica. Mais ainda: em certo grau, este novo Código pode ser 
considerado como um grande esforço por traduzir em linguagem 
canônica esta mesma doutrina, a saber, a eclesiologia do Concílio. 
Porque,   ainda   que   não   possível   reproduzir perfeitamente   em   
linguagem “canônica” a imagem da Igreja descrita pelo Concílio, o 
Código terá de referir-se sempre a essa imagem como a seu modelo 
original, e refletir suas linhas diretrizes, enquanto for possível a sua 
natureza,(Constituição Apostólica  Sacrae disciplinae leges, de 25 de 
janeiro de 1983)”. 

 
 

É inconteste que o surgimento do Cristianismo, no Brasil, emana do seio 

da Igreja Católica Apostólica Romana, fonte de um número importante de 

outras igrejas e/ou denominações. 

A mensagem cristã chegou ao Brasil com as primeiras caravelas e lançou 

profundas raízes na sociedade, trazendo seus dogmas e seus símbolos, a 

exemplo dos brasões eclesiásticos22; o “Cristo crucificado”; a “extrema-unção”;  

as “imagens de escultura”; a “eucaristia”; o “cerimonial da páscoa”; a 

“celebração da missa”; o “rosário”; o  “catecismo”;  o  “batismo”; a  “procissão”; 

a  “confissão”; as “promessas”; o “credo”, entre muitos outros por ela 

admitidos e recepcionados por seus adeptos ou seguidores católicos. 

Como símbolo de maior relevo usado pela igreja católica apostólica 

romana está a cruz, representação por excelência apostólica romana do sacrifício 

de Jesus Cristo, transformada inclusive em objeto de reverência e devoção23. 

                                                 
21 Pedro Lombardía, Lições, cit. p. 94. 
22 Arautos do evangelho, maio/2006, n. 53, p. 37-9. 
23 Valério de Oliveira Mazzuoli e Aldir Guedes Soriano(Cordrs.). Direito à liberdade religiosa: desafios e 
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É oportuno salientar que a influência da Igreja Católica Apostólica 

Romana manifesta-se até mesmo no ambiente jurídico, como testemunha a 

presença do crucifixo em nossos tribunais, revelando o prestígio religioso, 

social e político junto à sociedade. 

Registre-se, entretanto − em consideração ao princípio estabelecido pelo 

Estado laico − que tem havido protestos contra esta prática provindos de outras 

denominações religiosas. 

A igreja católica apostólica romana, com seus traços marcantes de 

religiosidade, implantou seus dogmas e costumes no Brasil a partir do século 

XVI, por obra dos missionários (jesuítas) que acompanhavam os exploradores e 

colonizadores portugueses. 

Nessa relação entre a igreja e o Estado, vê-se que, do lado da igreja 

católica, havia a efetiva intenção de evangelizar o gentio recém-descoberto para 

o mundo, mas é inegável que, por parte do Estado, era grande o esforço por 

controlar esse trabalho missionário. 

Não era sem maior razão que o Estado arcava com as despesas da 

atividade eclesiástica católica, uma vez que − ao fazê-lo − aumentava as 

condições de controle junto às comunidades indígena e escrava, o que, de certa 

forma, granjeava a simpatia do clero da época. 

Não obstante as atividades da igreja católica, é de reconhecer que, até 

então, não  se  cogitava  de  nenhum  instrumento  jurídico  que  pudesse  

regular  tais atividades, mesmo porque, não bastasse ser a igreja católica 

pessoa jurídica de direito público  internacional, era o  próprio  Estado que  

mantinha  total  controle sobre a religião, fato que per si somente, desestimulava 

qualquer iniciativa nesse sentido. 

Ao longo das Constituições brasileiras (1824, 1891, 1934, 1937, 1946, 

1967, 1969(Emenda Constitucional nº 1) e 1988, a questão da religião foi 

mantida indelével no corpo de cada dispositivo. 

                                                                                                                                                         
perspectivas para o século XXI, Belo Horizonte: Editora Fórum, 2009, p. 221. 
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Destaca-se que todas as  Cartas Magna consagraram como direito 

fundamental a liberdade de religião, ainda que, em algumas situações, seja 

perceptível a intenção de limitar a prática religiosa, porquanto presente  

qualquer tipo de intolerância nesse sentido. 

De uma forma ou de outra, a verdade é que, a partir da Constituição do 

Império, ficou assegurado a cada indivíduo o direito de ter a sua religião, tendo 

predominado, ao longo de todo esse tempo, ou seja, de 1824 até os dias de hoje, 

a preferência das gentes pela religião católica apostólica romana, que hoje conta 

com 65% da população brasileira, conforme dados do censo demográfico de 

201024. Esse percentual, somado ao de outras denominações, qualifica o Brasil 

como um país eminentemente cristão, herança que nos legou a colonização 

portuguesa.  

Em 07 de janeiro de 1890, é publicado o Decreto 119-A25 (preferimos 

fazer constar de apêndice, o teor do Decreto, visto tratar-se de legislação remota, 

cuja vigência, aliás, é fruto de acentuada discussão, eis que alguns acham que o 

dispositivo está revogado, enquanto para outros o aludido Decreto continua em 

plena vigência). Nesse sentido, trazemos à colação, em apêndice 2, o Decreto 

nº 4.496, de 04 de dezembro de 200226, tornando ainda mais evidentes as 

dúvidas aqui suscitadas. 

É a partir desse novo instrumento legal que a igreja passa a ser 

considerada ente jurídico, ainda que não se conhecesse o tipo de personalidade 

que assumiria no  universo  do  direito,  talvez  porque,  à  época,  não  se  

cogitasse  de  detalhes doutrinários, com vistas a caracterizá-la juridicamente. É 

de ser levado em consideração,  também,  que  a  difusão  da  doutrina  do  

direito  à  época  tinha  suas limitações, comparando-se com os dias de hoje. 

Nesse sentido, é possível inferir isso na lição de Paulo Lôbo27, 

                                                 
24 Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/>censo2010. Acesso em: 03 jul. 2011. 
25 Vide Apêndice 1. p.197 
26 Vide Apêndice 2. p.198 
27 Paulo Lôbo, Direito civil, São Paulo: Saraiva, 2009, p. 196. 
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principalmente ao considerar o aspecto quanto ao registro público. 
 
“As igrejas e confissões religiosas foram personalizadas ex legis 
pelo Decreto nº 119-A, de 1890, sem necessidade de registro público, 
particularmente para assegurar-lhes o direito de propriedade dos 
seus bens, notadamente dos edifícios destinados a seus cultos”. 

 

É oportuno deixar assentado que, em torno da personalidade jurídica da 

igreja, há diversas correntes, uma das quais a qualifica como pessoa jurídica de 

direito público, enquanto outras firmam posição no sentido de que se trata 

de pessoa jurídica de direito privado e outras ainda a veem como pessoa jurídica 

“sui generis”. Referindo à Igreja Católica Apostólica Romana, é sabido que se 

trata de pessoa jurídica de direito público internacional, em razão de ser a Santa 

Sé pessoa jurídica de direito público internacional28. 

O presente trabalho não cogita nem comporta discussão nesse sentido, 

razão por que ─ para não traduzir incompletude ─ reitera que a proposta é 

analisar a organização religiosa a partir do advento do Código Civil, cuja 

vigência se deu em 2002, dispondo, no inciso IV do art. 44, além de outras, 

que são pessoas jurídicas de direito privado: 

(...)  

(...)  

(...) 

IV. as organizações religiosas 

(...). 

Mas é inegável que o diploma legal codificado não trouxe as mínimas 

regulações  que  pudessem  melhor  qualificar  sua  posição  dentro  do  universo 

jurídico, constituindo tal fato um vazio, principalmente diante da singularidade 

que tem a organização religiosa, que cumpre seja tratada de acordo com a 

formatação jurídica e a especificidade que tem, como ocorre com as demais 

pessoas jurídicas previstas pelo Código Civil. 
                                                 
28 Maria Helena Diniz, Curso de direito civil brasileiro, v. 1: teoria geral do direito civil, 28. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2011, p. 265. 
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Efetivamente, foi a partir da edição do Decreto nº 119-A que a religião 

recebeu os primeiros tratamentos em termos de regulações ordinárias, esparsas. 

Na oportunidade, o governo do Marechal Manoel Deodoro da Fonseca proibiu a 

intervenção da autoridade federal e dos Estados federados em matéria religiosa, 

consagrando a plena liberdade de cultos. 

Com o advento desse Decreto, editado pelo Governo Provisório do 

Marechal Deodoro da Fonseca, ficou estabelecido o princípio de separação entre 

o Estado e a Igreja, Católica ou de outras denominações, o que vale dizer que, a 

partir de então não mais haveria ingerência do Estado no exercício dos cultos 

celebrados pelas igrejas. 

É evidente que o Estado reservava para si a força e o império decorrente 

da lei, na hipótese de essas igrejas ultrapassarem os limites de suas práticas, 

vindo em consequência a contrariar a ordem pública. 

Com essa iniciativa, fica patente que o Estado buscava proporcionar a 

seus cidadãos melhor harmonia religiosa, e com isso coibir os exageros e a 

intolerância, principalmente porque, agindo dessa forma, estava  ele facultando a 

cada indivíduo usufruir, livremente, de sua liberdade naquilo que concerne à 

liberdade religiosa. 

Não obstante essa iniciativa de concessão de liberdade religiosa, persistia 

o controle do Estado, que apenas passaria a abster-se de possíveis ingerências, 

como ocorria até a aprovação do Decreto nº 119-A. 

Disso decorre que  a  liberdade  individual  para o  livre  exercício  de  

uma religião não pode sobrepor-se à coletiva. Ou seja, a liberdade de culto é 

garantida até onde não haja perturbação da ordem pública. 

O período compreendido entre 1890 e 1916, data em que se aprova o 

Código Civil, não registra a emanação de leis que regulem as igrejas e outros 

tipos ou modalidades de crença exclusivamente no plano da liberdade religiosa. 

Aldir Guedes Soriano em Liberdade religiosa no direito constitucional e 
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internacional, afirma29: 
 

“A partir do Decreto n. 119-A, de autoria do célebre Rui Barbosa, 
instaurou-se o modelo de separação entre a Igreja e o Estado, que foi 
recepcionado pela nova ordem republicana em 1891. Foi assim que o 
Brasil se tornou laico. Desde então, inexiste uma igreja oficial, 
passando a ser livre a organização religiosa”. 

 
 

Implantado o Estado laico, em 1890, a igreja continuou a desenvolver 

suas atividades, todavia, sem uma legislação detalhada, que pudesse satisfazer 

suas necessidades peculiares. 

Em 1899  Clóvis  Bevilaqua  foi  nomeado  para  apresentar  um projeto  

de Código Civil, o que o fez no final do mesmo ano30, todavia, somente em 

1916, é que tal projeto fora aprovado, para entrar em vigor em 1º de janeiro de 

1917. 

O Código Civil brasileiro ao longo de sua vigência sempre foi 

reconhecido como uma majestosa obra de  grande valor jurídico, não somente 

pelos doutrinadores pátrios mas também por  outros  estrangeiros. Não se  

constituía  em obra perfeita, porém, atendeu a sociedade brasileira ao longo de 

85 anos, ultrapassando barreiras, inclusive as alterações trazidas pela 

Constituição Federal de 1988, que inovou diversos institutos codificados civis. 

O Código Civil de 1916 deu lugar ao Código Civil de 2002, se 

constituindo este, também, em obra de destaque no cenário jurídico do direito 

privado, trazendo grandes inovações na esfera do direito civil e na seara do 

direito de empresa, que deixou de ser regulado pelo vetusto Código Comercial. 

 
 

1.1.  Surgimento das igrejas protestantes no Brasil 
 
 
 

Ao expendermos comentários sobre o surgimento da Igreja Católica 

                                                 
29 Aldir Guedes Soriano, Liberdade religiosa no direito constitucional e internacional, 1. ed. São Paulo: Juarez 
de Oliveira, 2002, p. 13. 
30 Maria Helena Diniz, Curso, cit. p. 64. 
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Apostólica Romana no Brasil, consideramos a religião católica, como é 

denominada por todos, não obstante termos ciência de que convivem no 

País outras igrejas também denominadas católicas, questão na qual não nos 

deteremos. 

Falar sobre a igreja protestante não é diferente, dado que − tal como na 

católica  −  o  termo  protestante  equivale  ao  gênero,  correspondendo  as  

outras igrejas a espécies, conhecidas na maioria absoluta por evangélicas. 

Enumerar todas na espécie seria despiciendo, mesmo porque fugiria à 

finalidade a que o presente estudo se propõe. 

Não nos furtaremos, entretanto, a prover nosso texto das informações 

essenciais que versam sobre a gênese da Igreja Protestante no Brasil. 

Cumpre ressaltar − sob o risco de não parecer fidedignos − que a 

narração dos fatos nem sempre terá apoio em documentação precisa, visto que 

não existe ainda unificação do material bibliográfico, o que explica 

discrepâncias de datas. A relevância do conjunto, todavia, em muito supera 

falhas pontuais que se possam detectar. 

Ainda que a proposta deste item vise tecer comentários sobre as igrejas 

protestantes, no Brasil, é justificável, até pela natureza da Subárea do Direito 

Civil Comparado a que está submetido este trabalho, trazer à colação algumas 

informações sobre o Direito português, a despeito da singularidade que envolve 

Portugal quanto ao contraste cristianismo católico e protestante. 

Portugal foi o mais católico de todos os países latinos. Sirva de 

confirmação que − na primeira metade do século XVIII − o clero secular e o 

regular correspondiam a 10% da população e, no início do século XX, as 

estatísticas indicavam que havia em média um sacerdote para cada 57 

habitantes31. 

Não causa surpresa que a religião católica tenha vicejado no Brasil sem 

                                                 
31 Alderi Souza de Matos, O protestantismo e a sociedade brasileira, perspectiva sobre a missão da igreja,1. 
ed. São Paulo: Cultura Cristã, 2008, p. 83-4. 
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nenhuma reserva, ainda mais pela completa ausência de opção, pelo menos em 

época simultânea à da vinda do governador-geral Tomé de Souza ao Brasil. 

A  instalação  da  igreja  protestante,  no  Brasil,  ocorreu  de  forma  

muito diferente da que se deu com a igreja católica. Entre meados do 

século XVI e meados do século XVII, o Brasil foi alvo de duas tentativas mais 

ousadas de colonização protestante empreendidas na América Latina colonial. 

A primeira tentativa coube aos franceses, no Rio de Janeiro, entre 

1555-1567, e a segunda, no Nordeste, entre 1630-1654, aos holandeses. Essas 

foram as primeiras iniciativas de incursão do movimento protestante, no Brasil32. 

A história dá conta das “diferenças” havidas entre portugueses e 

franceses, em razão da instalação das igrejas protestantes no Brasil, o que se deu 

concomitantemente à reforma religiosa. 

A inserção do movimento protestante entre nós associa-se intimamente às 

igrejas tradicionais: Presbiteriana, Metodista, Luterana, Anglicana, Adventista, 

Batista e, em passado mais recente, as pentecostais − Assembleia de Deus, 

O Brasil para Cristo, além de outras, inspiradas sem exceção na reforma 

protestante promovida por Martinho Lutero33. 

Todas  essas  denominações,  no  plano  jurídico,  estavam  abrigadas  

pela legislação portuguesa, sendo certo que, a partir de 10 de setembro de 1893, 

passaram a ser reguladas pela Lei nº 173, de 10 de setembro de 1893, que 

regulamentou o funcionamento das associações fundadas com fins religiosos, 

morais, científicos, artísticos, políticos ou de simples recreio.  

In verbis: 
 

 
Art. 1º As associações que se fundarem para fins religiosos, moraes, 
scientíficos, artísticos, políticos, ou de  simples recreio, poderão 
adquirir individualidade jurídica, inscrevendo o contracto social no 
registro civil da circumscripção onde estabelecerem a sua sede. 
 
Art.  2º  A  inscripção  far-se-há  á  vista  do  contracto  social,  

                                                 
32 Alderi Souza de Matos, O protestantismo, cit. p. 84-5. 
33 Carlos Jeremias Klein. Curso, cit. p. 359-370. 
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compromisso  ou estatutos devidamente authenticados, os quaes 
ficarão archivados no registro civil. 

 
 

Referida Lei foi sancionada em consonância com a Constituição Federal 

de 1891, art. 72, § 3º, 

In verbis: 
 

Art 72 - A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros 
residentes no País a inviolabilidade dos direitos concernentes à 
liberdade, à segurança individual e à propriedade, nos termos 
seguintes: 
 
§ 3º - Todos os indivíduos e confissões religiosas podem exercer 
pública e livremente o seu culto, associando-se para esse fim e 
adquirindo bens, observadas as disposições do direito comum. 

 
As igrejas funcionaram amparadas pela Lei nº 173/1891 até a entrada 

em vigor do Código Civil de 1916, que consagrou em seu art. 16 a seguinte 

redação: 

In verbis: 

 
Art. 16. São pessoas jurídicas de direito privado: 
 

 
I- As sociedades civis, religiosas, pias, morais, científicas ou 
literárias, as associações de utilidade pública e as fundações. 
 

 

Ficou  mencionado  atrás  certo  número  de  símbolos  da  igreja  católica. 

Existem eles, embora em proporção bastante menor, também entre os 

protestantes, como é o caso do “batismo por imersão nas águas” e da 

celebração da “Santa Ceia”, além de outros, executados de forma muito 

diferente se comparados ao ritual católico. 

Registre-se, por oportuno, que, não obstante o princípio constitucional 

estabelecido quanto ao Estado laico, em que se inserem também as igrejas 

protestantes, não se observou − ao longo do tempo − tratamento equânime da lei 

acerca da liberdade de crença e de culto a todos os cidadãos, indistintamente 

como princípio fundamental à liberdade de religião, como corolário da 
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dignidade da pessoa humana. Houve, na prática, restrições que se afastam do 

princípio legal garantido pela Constituição Federal, o que resulta na supressão 

de direitos, abrigo a que somente pode pôr cobro a intervenção do Poder 

Judiciário, mediante ação própria. Nesse sentido, tramitam diversos projetos de 

lei na Câmara dos Deputados visando coibir as determinadas iniciativas da 

alçada das igrejas protestantes ou evangélicas, mas o Estado tem sabido manter-

se neutro, justamente em obediência ao princípio do laicato. 

Tenha-se presente que essas tentativas de supressão dos direitos de crença 

e de culto, consequência do direito à liberdade de religião, constituem 

manifestações isoladas, não representando motivo de preocupação que abale a 

prática da fé dos demais cristãos. 

 

 

1.2.  Estado laico e liberdade de organização religiosa 
 
 
 

O tema que envolve o Estado laico brasileiro mereceu atenção e estudo de 

vários autores. Embora sem distanciar-se excessivamente entre si, nem sempre, 

porém, convergem os posicionamentos a respeito do assunto. 

Entender o Estado laico implica conhecer outros aspectos que circundam o 

tema, a exemplo da liberdade religiosa, da diferença entre consciência e crença, 

da liberdade de organização religiosa, do relacionamento entre a igreja e o 

Estado, do ensino religioso nas escolas e, como pressuposto básico, da distinção 

entre laico, laicismo e laicidade. 

O campo semântico de laico prende-se ao que não tem caráter religioso ou 

eclesiástico. Aplicado ao Estado, vale dizer que mantém-se neutro em questões 

religiosas. 

André Ramos Tavares34, ao estudar os fundamentos e o alcance do 

Estado neutro − condição básica, segundo ele, para a liberdade religiosa − 
                                                 
34 Valério de Oliveira Mazzuoli e Aldir Guedes Soriano(Coordrs.). Direito, cit. p. 58.  
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propõe que se distinga laicismo de laicidade. A seu ver, 

 
“o laicismo significa um juízo de valor negativo, pelo Estado, em 
relação às posturas da fé”. 

 
 

Parece-nos que esse juízo de valor negativo corresponde igualmente a 

uma doutrina filosófica que defende e promove  a separação entre a Igreja e o 

Estado, ensejando que os indivíduos escolham a religião que desejam professar, 

respaldados pelo próprio conceito constitucional preconizado no inciso VI do 

art. 5º da Constituição Federal(é inviolável a liberdade de consciência e de 

crença...). 

A respeito de laicidade, o magistério de André Ramos Tavares preleciona: 

 
“laicidade, como neutralidade, significa a isenção acima referida”. 

 

A definição e distinção de cada termo aponta para a separação entre 

os planos secular e religioso.  

André Ramos Tavares35 assim se manifesta sobre “liberdade religiosa”: 
 

“A liberdade de religião nada mais é que um desdobramento da 
liberdade de pensamento e manifestação”. 

 

Para Aloísio Cristovam dos Santos Junior36, “as celeumas em torno das 

nomenclaturas laicismo e laicidade, na atualidade, carecem de maior sentido 

prático”.  

Maria Garcia37  faz convincente esclarecimento acerca do Estado laico e 

da laicidade em artigo publicado nO Estado de São Paulo, no qual referindo a 

lição de Celso Lafer afirma que é laico o Estado em que vige a mais completa 

separação entre a igreja e o Estado, ficando vedada qualquer aliança entre 

                                                 
35 André Ramos Tavares, Curso de direito constitucional, 5 ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 558. 
36 Aloísio Cristovam dos Santos Junior, A liberdade de organização religiosa e o estado laico brasileiro, 
São Paulo: Mackenzie, 2007, p. 41. 
37 Valério de Oliveira Mazzuoli e Aldir Guedes Soriano(Coordrs.). Direito, cit. p. 246. 
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ambos. 

Assim, entende-se por Estado laico o mesmo que pode ser entendido por 

Estado secular. Diante de ambos os vocábulos, é possível pensar na hipótese de 

um Estado sem religião oficial, situação estabelecida no Brasil a partir da edição 

do Decreto nº 119-A, de 07 de janeiro de 1890, como forma de permitir a 

cada cidadão a livre expressão de seu pensamento de fé, independentemente do 

credo de eleição. 

Estabelecido o princípio da laicidade, passaram as religiões a ter maiores 

liberdades  para  propagar  a  fé  a  seus  adeptos  ou  seguidores,  eis  que  assim 

adquiriram  melhores  condições  na  busca  de  adesões  para  o  seu  quadro  de 

membros. 

O aludido decreto, de certa forma, restou por alforriar uma camada de 

religiosos, não católicos, que, até então, se achavam marginalizados, tolhidos de 

professar sua fé de forma pública, agora desimpedidos de constrangimento 

perante quem quer que fosse, inclusive o próprio Estado. 

Nesse contexto religioso, que inegavelmente tem repercussão jurídica, o 

próprio Estado manteve-se neutro e imparcial nas questões doutrinárias e 

eclesiásticas, sem perder, no entanto, a jurisdição, naquelas questões atinentes à 

intolerância religiosa, deixando assentado que a concessão do laicato não 

significaria jamais a renúncia de direito por parte do Estado, naquelas 

hipóteses em que a ordem precisasse ser mantida, em respeito ao próprio Estado 

e às  demais  pessoas, portadoras de direitos na ordem jurídica do País. 

Em Direito  à  liberdade  religiosa38, obra  que  colige  artigos  escritos  

por renomados doutrinadores, educadores e juristas, especificamente sobre o 

tema da separação entre a Igreja e o Estado, lê-se importante contribuição: 

 
“A separação entre a Igreja(Católica) e o Estado se instaurou, 
no Brasil, a partir do Decreto 119-A, de 07 de janeiro de 1890, de 

                                                 
38 Disponível em: <http://www.dicas-l.com.br/>arquivo/wikipedia a enciclopédia livre.php. Acesso em: 04. 
jun. 2011. 
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autoria de Rui Barbosa, o qual foi recepcionado pela nova ordem 
constitucional republicada em 1891, a partir de quando o Brasil se 
tornou um Estado laico ou leigo”. 

 

Não obstante os comentários já expendidos, entendemos que o texto 

constitucional previsto no art. 5º, inciso VI, carece, neste trabalho, de maior 

aprofundamento  científico-jurídico,  razão por  que  tentaremos demonstrar  

o alcance do dispositivo, 

In verbis: 

 
VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo 
assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na 
forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias. 
 
 

Fizemos  menção,  em  página  anterior,  ao  magistério  de  André  

Ramos Tavares, que considera a “liberdade de religião como um desdobramento 

da liberdade de pensamento e manifestação”. 

Embora Igreja e Estado se tenham separado por força do Decreto nº 119-

A, em 07 de janeiro de 1890, a liberdade religiosa foi consolidada pela 

Constituição Federal de 1891, que assim dispôs em seu art. 72, §§ 3º, 5º e 7º: 

In verbis: 
 
Art 72 - A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros 
residentes no País a inviolabilidade dos direitos concernentes à 
liberdade, à segurança individual e à propriedade, nos termos 
seguintes: 
 
§ 3º - Todos os indivíduos e confissões religiosas podem exercer 
pública e livremente  o  seu  culto,  associando-se  para  esse  fim  e  
adquirindo  bens, observadas as disposições do direito comum. 
 
§ 5º - Os cemitérios terão caráter secular e serão administrados pela 
autoridade municipal, ficando livre a todos os cultos religiosos a 
prática dos respectivos ritos em relação aos seus crentes, desde que 
não ofendam a moral pública e as leis. 
 
§  7º  -  Nenhum culto ou igreja gozará de  subvenção oficial, nem  
terá relações de dependência ou aliança com o Governo da União ou 
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dos Estados. 
 

Desde a promulgação da Constituição Federal de 1891, ocorrida em 24 de 

fevereiro de 1891 até a atual, publicada em 05 de outubro de 1988, o instituto da 

liberdade religiosa esteve assegurado em todas as Cartas Constitucionais, sem 

nenhuma proibição ou restrição. 

Mesmo a considerar que a separação entre Estado e Igreja tenha se dado 

em 1890, pela edição  do  Decreto  que  estabeleceu  o  Estado  laico  −  ato  

político, portanto, que institucionalizou a neutralidade do Estado no que se 

refere ao tema “liberdade religiosa” −, coube à Constituição de 1891 consagrar o 

respeito a todas as formas de expressão religiosa39. 

O dever à verdade impede que passe em silêncio que, pela Constituição 

de 1937, verificou-se certa involução quanto à liberdade religiosa. É que  essa  

Carta Magna deixou de especificar a liberdade de consciência e de crença 

muito mais ampla, mais cônsona à dignidade da pessoa humana40, assim 

dispondo no art. 122, 

In verbis: 

 
Art. 122 - A Constituição assegura aos brasileiros e estrangeiros 
residentes no País o direito à liberdade, à segurança individual e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
4º)  todos  os  indivíduos  e  confissões  religiosas  podem  exercer  
pública  e livremente  o  seu  culto,  associando-se  para  esse  fim  e  
adquirindo  bens, observadas as disposições do direito comum, as 
exigências da ordem pública e dos bons costumes. 

 

Nada obstante as disposições da Carta de 1937, não há considerar que, 

pelas omissões supramencionadas, o Estado tenha deixado de ser laico, em sua 

essência, a exemplo das disposições anteriores nesse sentido. 

Celso Ribeiro Bastos41 faz profundas observações sobre os incisos VI e 
                                                 
39 Jostein Gaarder e outros, O livro das religiões, 12. ed. São Paulo: Schwarcz ltda, 2004, p. 282-3. 
40  José Scampini, A liberdade, cit. p. 204. 
41 Celso Ribeiro Bastos e Ives Gandra Martins, Comentários à constituição do Brasil, v. 2. São Paulo: 
Saraiva,1989. p. 47- 
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VIII do art. 5º da Constituição Federal de 1988, que dispõem acerca da 

liberdade de religião e de crença, fundamentalmente. 

As primeiras observações discutem a livre expressão do pensamento, no 

campo da liberdade do espírito em sede de religião e moral. Em continuação, e 

digno de destaque, lê-se uma análise profunda destinada à questão religiosa, que 

consiste na livre escolha do indivíduo da própria religião, a qual − para Celso 

Ribeiro Bastos − não se esgota na fé ou na crença, mas vai além, 

demandando uma prática religiosa ou culto dentre os elementos fundamentais, 

do que resulta também, inclusa na liberdade religiosa, a possibilidade de esses 

mesmos cultos se organizarem, dando assim lugar às igrejas. 

Especificamente quanto à liberdade de consciência e de crença, alude 

Celso Ribeiro Bastos à separação entre consciência e crença, remetendo às 

Constituições de 1934 e 1946 a de ensinar que liberdade de consciência não se 

confunde com liberdade de crença. Na primeira hipótese, é possível ao indivíduo 

ter livre a consciência até mesmo para não professar uma crença, o que 

corresponde a uma proteção  jurídica  que  a  todos  alcança,  inclusive  os  que  

não  seguem  religião alguma. A segunda hipótese concebe inclusive a crença 

como uma espécie de convicção íntima, que pode ser dirigida a essa, àquela ou 

aqueloutra religião, segundo seu líder. 

De fato, a tutela jurídica que confere ao indivíduo liberdade de opção 

religiosa não implica a concretização desse direito, caso esse indivíduo se decida 

por não exercê-lo. 

Foi o que, por outras palavras, considerou André Ramos Tavares, ao 

dizer que a liberdade de religião abrange o direito de não se filiar a nenhuma 

religião42. 

Também, nesse sentido, José Renato Nalini: “A liberdade religiosa 

garantida na  Constituição  da  República  Federativa  do  Brasil  de  1988  

compreende  a liberdade de crença, a liberdade de culto e a liberdade de 

                                                 
42 André Ramos Tavares. Direito, cit. p. 558. 
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organização religiosa. Na primeira categoria, reside também a liberdade de não 

crer43. 

Por fim, ao analisar o inciso VI do art. 5º da Constituição Federal, 

Celso Ribeiro Bastos expende comentários sobre a liberdade de organização 

religiosa. 

Considera ele imprescindível examinar a relação entre o Estado e a Igreja 

e destaca três modelos distintos que a podem caracterizar: a) fusão, b)  

união, c) separação. 

O caso brasileiro, naquilo que concerne as relações entre o Estado e 

Igreja, enquadra-se no último modelo por decorrência do Decreto nº 119-A, que 

estabeleceu o Estado laico, ou não confessional, facultando a qualquer igreja o 

direito de estabelecer-se livremente, sem a intervenção do Estado. 

Oportuna,  no  contexto  deste  trabalho,  é  a  observação  de  Celso  

Ribeiro Bastos de que, em decorrência dessa separação, “as igrejas funcionam 

sob o manto da personalidade jurídica que lhes é conferida nos termos da lei 

civil44”. 

O  direito  à  liberdade  de  culto  e  de  organização  religiosa  pode  ser 

classificado como um desdobramento, uma das vertentes do direito à liberdade 

religiosa. 

Matheus  Rocha  Avelar45   em Manual  de  direito  constitucional,  

discorre sobre a liberdade de consciência, de crença, de culto e de 

organização religiosa. Nos comentários expendidos, o autor esclarece que tais 

não se confundem, e aduz que liberdade de crença pressupõe a liberdade de 

consciência, até mesmo para em nada se crer. Mas não enseja necessariamente a 

liberdade de culto, já que nem sempre os Estados admitem a existência de outras 

religiões além da oficial(quando se adota alguma, como ocorreu na época do 

Império). 

                                                 
43 Valério de Oliveira Mazzuoli e Aldir Guedes Soriano, Direito, cit. p. 46. 
44 Celso Ribeiro Bastos e Ives Gandra Martins, Comentários, cit. p. 50. 
45 Matheus Rocha Avelar, Manual de direito constitucional, 5. Ed. São Paulo: Juruá, p. 120-1. 
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Desse entendimento o autor extrai duas espécies de direitos 

fundamentais que têm origem no estado laico46. 

Considera o autor, ainda, que não obstante o Estado exercer uma posição 

neutra, em homenagem ao  princípio laico, a  ele  cabe  o poder  de polícia 

para impedir  o  mau  uso  da  propriedade,  ainda  que  relativa  a  igrejas  ou 

assembléias religiosas, e nesse sentido cita decisão do Tribunal de Justiça do 

Rio de Janeiro47
 

André Ramos Tavares48, em Direito constitucional, cita  Jellinek: 

 

“Jellinek chega mesmo a sustentar que a liberdade de religião é a 
verdadeira origem dos direitos fundamentais”. 

 

Em comentários da  lavra de Alexandre de  Moraes49 sobre  liberdade 

religiosa e Estado laico ou neutro, o autor ensina que “a conquista constitucional 

da liberdade religiosa é verdadeira consagração de maturidade de um povo, pois, 

como salientado por Themistocles Brandão Cavalcanti,  é ela verdadeiro 

desdobramento da liberdade de pensamento e manifestação”. 

Entendemos por “verdadeira consagração de maturidade”, conforme alude 

o autor, o fato da dimensão do preceito constitucional ser de grande alcance e 

em razão disso atingir as esferas da crença, do dogma, da moral, da liturgia e do 

culto. 

Referindo ainda comentários acerca da liberdade religiosa e Estado laico 

ou neutro, o autor afirma que a Constituição Federal ao consagrar a 
                                                 
46 Matheus Rocha Avelar, Manual, cit. p. 121. primeira: repudia-se qualquer discriminação ligada a fatores 
de ordem religiosa(direito negativo). Segunda: o Estado não pode subvencionar ou apoiar qualquer ordem 
religiosa ou seita, nem portar-se como cenobita de qualquer crença. 
47 Matheus Rocha Avelar, Manual, cit. p. 121 “Direito Civil. Direito de vizinhança. Uso nocivo da 
propriedade. Perturbação do sossego e da ordem . Loteamento. Casas residenciais. Realização de cultos 
evangélicos por parte dos réus . Grande número de freqüentadores. Poluição sonora. Excesso de barulho 
em horários de descanso. Grande número de veículos que comprometem a segurança e a passagem dos demais 
condôminos. Pedido de tutela inibitória. Cabimento art. 544 do Código Civil. Compatibilização do direito dos 
condôminos com a liberdade de culto e direito de propriedade insculpido na CF, art. 5º., VI. Provimento 
parcial do apelo. Possibilidade de realização do culto até às 10:00 horas, sob pena de pagamento de multa 
diária no valor de R$1.000,00(um mil reais). Impedimento da entrada de mais de dois veículos, sendo que os 
restantes devem ficar estacionados em local próprio, fora da área de trânsito do condomínio. (AC). (TJ-RJ) – 
AC 9.675-2001 – (2001.001.09675) – 2ª. C. Cív.– Rel. Des. Leila Mariano – j. em 30.08.2001). 
48 André Ramos Tavares, Direito, cit. p. 558. 
49 Alexandre de Moraes, Direito constitucional, 17. ed. São Paulo: Atlas, 2005, p. 40. 
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inviolabilidade de crença religiosa, está também assegurando plena proteção à 

liberdade de culto e a sua liturgia. Por fim, transcreve lição de Canotilho: 
  

“a quebra de unidade religiosa da cristandade deu origem à 
aparição de minorias religiosas que defendiam o direito de cada um à 
verdadeira fé”,  

 

Concluindo ainda: 
 
 

“esta defesa da liberdade religiosa postulava, pelo menos, a ideia  de 
tolerância religiosa e a proibição do Estado em impor ao foro íntimo 
do crente uma religião oficial. Por este facto, alguns autores, como G. 
Jellinek, vão mesmo ao ponto de ver na luta pela liberdade de 
religião a verdadeira origem dos direitos fundamentais. Parece,, 
porém, que se tratava mais da ideia de tolerância religiosa para 
credos diferentes do que propriamente da concepção da liberdade de 
religião e crença, como direito inalienável do homem, tal como veio 
a ser proclamado nos modernos documentos constitucionais”. 
  

Na finalização dos comentários deste item, é fundamental referir a 

Declaração Universal dos Direitos do Homem, cujo art. 18 vem a pelo 

transcrever50, 

In verbis: 
 

Art. 18. “Todo homem 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,  
isolada  ou  coletivamente,  em  público  ou  em particular”. 

 
Em síntese, a formulação do conteúdo do Decreto nº 119-A dá-nos ideia 

de um  Estado  neutro,  portanto  não  dissociado  das  religiões,  mas  que  nelas  

não interfere senão em questões de normatizações de lei, quando necessárias, 

como corolário do princípio de que ninguém poderá escapar do alcance da lei, 

visto seu caráter geral e de aplicação inafastável. 

Convém observar que é frequente associar entre nós a noção de Estado 

laico contraposta  à  de  Igreja  Católica  Apostólica  Romana.  Mas  o  laicato  

                                                 
50 Marco Soler, A igreja e o direito brasileiro, São Paulo: LTR, 2010, p. 184. 



47 
 

 

ocorre, também,  com  outras  denominações  religiosas,  mesmo  porque  o  

dispositivo constitucional do inciso VI do art. 5º não contempla exceções. 

A imprecisão que acompanha correlacionar o Estado laico à igreja 

romana explica-se por ser ela, à época do Decreto nº 119-A, a religião 

predominante do País. 

Encetamos agora um estudo comparado sobre o tema “liberdade 

religiosa”, partindo do dispositivo constitucional preconizado no inciso VI, art. 

5º, da Carta Magna Brasileira. 

Levando em consideração que a proposta deste trabalho não é, 

efetivamente, tratar com abrangência e exclusividade o tema “liberdade 

religiosa”, apresentamos um panorama da relação Igreja e Estado sob o ângulo 

da Carta Magna de diversos países. 

Por constituir-se o modelo de religião consubstanciado no Brasil, o 

natural é que a análise comece por Portugal. 

Pela Lei Constitucional  nº  1/2005,  de  12  de  agosto  de  2005,  Portugal 

aprovou a sétima revisão constitucional51. 

Confrontados os dispositivos constitucionais brasileiro e português, 

sobressai o aspecto de Estado laico. Nesse sentido, ambos os países se 

equiparam, a exemplo do disposto no art. 4º da Constituição portuguesa. O 

conteúdo do art. 3º da Constituição portuguesa entretanto, não encontra paralelo 

em nossa carta constitucional. 

Nessa linha de raciocínio, convém destacar o que Jônatas Eduardo 
Mendes Machado52 afirma sobre o princípio da separação no quadro do 
constitucionalismo liberal, 

In verbis: 
 
 

“O princípio da separação das confissões religiosas do Estado é um 

                                                 
51 Disponível em: <http://<www.parlamento.pt>. Diário da república – 1ª Série-A – nº 155 – de 12 de agosto 
de 2005. Acesso em: 02 jul. 2011. 
52 Jônatas  Eduardo  Mendes  Machado.  Liberdade  religiosa  numa  comunidade  constitucional  inclusiva:  
dos direitos da verdade aos direitos dos cidadãos, Coimbra: Ed. Coimbra, 1996, p. 305. 
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produto do constitucionalismo liberal, assente no postulado da igual 
dignidade e liberdade de todos os cidadãos. Nessa medida, existem 
desde já algumas concepções sobre as relações entre as confissões 
religiosas e o Estado que devem considerar-se desde já afastadas”. 

 
 

Citando o magistério de Martin Honecker, o estudioso português ensina 

que, “nos modernos Estados de Direito livres e democráticos, a religião é 

considerada não um assunto dos poderes públicos, mas de cidadãos53”. 

Portugal aprovou, em 22 de junho de 2001, a Lei nº 16/2001, denominada 

“Lei da Liberdade Religiosa”. Referida lei constitui ampla e abrangente 

regulação sobre todos os aspectos que dizem respeito à liberdade religiosa, 

dispondo não somente sobre a prática das religiões mas também  sobre a criação 

e o funcionamento dos templos, prescrevendo, ainda, sobre o ensino religioso 

nas escolas públicas e as sujeições quanto ao funcionamento perante o Estado. 

Portugal é signatário da Concordata com o Vaticano54. 
 

Artigo 41.º, da Constituição de Portugal:  
(Liberdade de consciência, de religião e de culto) 

1. A liberdade de consciência, de religião (a palavra no texto original 
não está em negrito) e de culto é inviolável. 
2. Ninguém pode ser perseguido, privado de direitos ou isento de 
obrigações ou deveres cívicos por causa das suas convicções ou 
prática religiosa (a palavra no texto original não está em negrito). 
3. Ninguém pode ser perguntado por qualquer autoridade acerca das 
suas convicções ou prática religiosa (a palavra no texto original não 
está em negrito), salvo para recolha de dados estatísticos não 
individualmente identificáveis, nem ser prejudicado por se recusar a 
responder. 
4. As igrejas e outras comunidades religiosas estão separadas do 
Estado e são livres na sua organização e no exercício das suas 
funções e do culto (as palavras no texto original não estão em 
negrito). 
5. É garantida a liberdade de ensino de qualquer religião(a palavra 
no texto original não está em negrito) praticado no âmbito da 
respectiva confissão, bem como a utilização de meios de 
comunicação social próprios para o prosseguimento das suas 
actividades. 
6. É garantido o direito à objecção de consciência, nos termos da lei. 

 
 

                                                 
53 Jônatas Eduardo Mendes Machado. Liberdade, cit. p. 310. 
54 Concordata: Convenção entre o Estado e a Igreja acerca de assuntos religiosos de uma nação.  Novo 
dicionário Aurélio, São Paulo: Nova Fronteira, 1987, p. 359. 
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Em 22 de agosto de 1994, entrou em vigor, na Argentina, nova Reforma 

Constitucional55. O art. 14 da Constituição da Nação Argentina permite a 

liberdade de cultos, embora o Estado reconheça o catolicismo romano como 

religião oficial. Transcrevemos abaixo o teor do art. 14 da Constituição da 

República da Argentina, 

In verbis: 
 
Artículo 14- Todos los habitantes de la Nación gozan de los 
siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su 
ejercicio; a saber: De trabajar y ejercer toda industria lícita; de 
navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, 
permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de publicar 
sus ideas por la prensa sin censura previa; de usar y disponer de su 
propiedad; de asociarse con fines útiles; de profesar libremente su 
culto(as palavras no texto original não estão em negrito); de enseñar y 
aprender. 
 

O Código Civil argentino dispõe, em seu art. 33, que a Igreja Católica é 

pessoa jurídica de direito público. 
 

Artículo 33- Las personas jurídicas pueden ser de carácter público o 
privado. Tienen  carácter  público:  1ro.  El  Estado  Nacional,  las  
Provincias  y  los Municipios; 2do. Las entidades autárquicas; 3ro. 
La Iglesia Católica; (as palavras no texto original não estão em 
negrito)Tienen carácter privado: 1ro. Las  asociaciones y  las  
fundaciones que  tengan  por  principal objeto  el  bien común, 
posean patrimônio propio, sean capaces por sus estatutos de 
adquirir bienes, no subsistan exclusivamente de asignaciones del 
Estado, y obtengan autorización  para  funcionar;  2do.  Las  
sociedades  civiles  y  comerciales  o entidades que conforme a la 
ley tengan capacidad para adquirir derechos y contraer 
obligaciones, aunque no requieran autorización expresa del Estado 
para funcionar. 

 
 

Mostram os dispositivos mencionados que a liberdade religiosa na 

Argentina difere substancialmente da brasileira: entre nós não há religião oficial, 

enquanto lá essa condição é reservada à religião católica. 

Tratando-se de legislação codificada, à luz do Código Civil brasileiro, a 

organização religiosa é pessoa jurídica de direito privado, enquanto na 
                                                 
55 Disponível em: http://<www.pt.argentina.ar/_pt/país/constituição.../index.pjp>. Acesso em: 02 jul. 2011 
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Argentina, também à luz do Código Civil, a igreja é pessoa jurídica de direito 

público. 

Apesar da preeminência de que goza a igreja católica na Argentina, a 

ponto de ser reconhecida como religião oficial, todas as demais denominações 

religiosas têm franca liberdade para exercer seu ministério. 

A Argentina também é signatária da Concordata com o Vaticano. 

Diante de todo o exposto, a Argentina é ou não um Estado laico? 

com efeito, se o critério de qualificação for a neutralidade em relação às 

religiões, não se pode afirmar que é laico o Estado que elege determinada 

religião − definida na Constituição Federal − como a oficial do país. Por outro 

lado, o Código Civil caracteriza a Igreja Católica como pessoa jurídica de direito 

público. 

Por  conta  de melhor  conceituação, e  considerando que  há liberdade 

de religião na Argentina, deve-se interpretar que o que existe é o Estado laico 

com forte influência da Igreja Católica. 
 

 
Artículo 14. 
 

Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer 
discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión 
(a palavra no texto original não está em negrito), opinión o 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 
 
 
Artículo 16 
 
1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa (a palavra no texto 
original não está  em  negrito) y  de culto de  los individuos y las 
comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la 
necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la 
ley. 
2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión(a 
palavra no texto original não está em negrito) o creencias. 
3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos 
tendrán em cuenta las creencias religiosas(as palavras no texto 
original não estão em negrito) de la sociedad española y mantendrán 
las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y 
las demás confesiones. 
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Sabidamente, a Espanha é país de raiz católica. A atual Constituição da 

República Espanhola56 está em vigor desde 27 de dezembro de 1978. Vê-se 

pelos artigos supramencionados que  a  Constituição Federal  é taxativa  em 

dizer que nenhuma confissão religiosa tem caráter estatal, o que vale dizer que 

o Estado é absolutamente laico, diante dos critérios vistos e estabelecidos em 

outros países. Ressalta-se, por oportuno, que o Estado espanhol poderá celebrar 

acordo de cooperação seja com a Igreja Católica ou com qualquer das demais 

confissões religiosas. 

Encontramos disposições envolvendo a igreja no art. 38 do Código 

Civil Espanhol, 

In verbis: 
 

Art. 38. 
Las personas jurídicas pueden adquirir y poseer bienes de todas 
clases, así como contraer obligaciones y ejercitar acciones civiles o 
criminales, conforme a las leyes y reglas de su constitución. La 
Iglesia se regirá en este punto por lo concordado entre ambas 
potestades, y los establecimientos de instrucción y beneficencia por 
lo que dispongan las leyes especiales. 

 
Tal como ocorre com o Brasil, Argentina e Portugal, a Espanha também é 

signatária do regime de Concordata com o Vaticano. 

Muito haveria a dizer sobre outras religiões. Em Pequena história das 
grandes religiões, obra de Félicien Challaye57, que apresenta a religião no 
Egito, na Índia, na China, no Japão, no Irã, na Ásia Ocidental, o Judaísmo, as 

religiões da Europa Setentrional e Ocidental, a religião na Grécia, etc., lê-se que 
“a religião é a mais alta e atraente das manifestações da natureza humana58”. 

Segundo J. Cabral59, “O homem é um ser religioso. Deus já o fez assim e 

onde quer que se encontrem seres humanos encontram-se vestígios de religião”. 

No que diz respeito ao estudo do que se pode entender por igreja, Alain 

                                                 
56 Disponível em: http://<pt.wilkipedia.org/wiki/Constituição_espanhola_de_1978>. Acesso em: 03 jul. 2001. 
57 Félicien Challaye, Pequena história das grandes religiões, São Paulo: IBRASA, 1962, p. IX. 
58 Félicien Challaye, Pequena, cit. p. X. 
59 J. Cabral, Religiões, seitas e heresias, Rio de Janeiro: Universal Produções, 2. ed. 1986, p.11. 
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Birou60 debruça-se sobre o tema “Sociologia e Religião”. Afirma ele que “a 

igreja provém do alto”: “o povo de Deus não se constitui por fenômenos 

sociológicos naturais. Constitui-se por chamado particularismo de Cristo e por 

adesão, atitude interior de fé por parte dos fiéis”. 

Ao discorrer sobre sociologia religiosa e as ciências sociais na terceira 

parte de seu livro, explica o autor que a vida cristã é vivida em comunidade e na 

igreja, mas nem por isso é possível elaborar uma ciência da religião61. 

Aliás, não há dúvida de que o vínculo estabelecido entre fiéis e igreja é, 

essencialmente, ideal, de fé. Nos contornos dessa discussão, é que têm lugar as 

questões sobre a liberdade de consciência, de crença e de culto. 

Gilberto Haddad Jabur62  ensina que o ser humano é livre para fazer 

sua própria escolha sobre essa ou aquela ideia. Especificamente sobre a 

liberdade de crença e de culto, o autor refere que “Liberdade de crença é livre 

convicção de fé religiosa, enquanto repousa sem manifestação”, e isto o faz 

depois de pontuar precisas observações sobre os aspectos que envolvem a 

consciência e a livre manifestação de pensamento, tudo como corolário da livre 

expressão subordinados à questão da liberdade do ser humano, dentro do 

contexto constitucional e religioso. 

Uma das metas deste trabalho é demonstrar os diferentes lugares entre 

organização  religiosa  e  igreja.  Essa  distinção  é  necessária,  até  porque  a 

liberdade religiosa tem seu apoio e fundamento no dispositivo do inciso VI do 

art. 5ª da Constituição Federal, e nisso consolida-se o culto ou adoração. 

É nesse sentido que concebemos a ideia de Gilberto Haddad Jabur como 

precisa, ao referir que “O culto representa, na verdade, a concretização e 

expressão máxima da fé. É a demonstração de veneração a uma coisa, pessoa, 

ser ou ente sublime63”. 

                                                 
60 Alain Birou, Sociologia e religião, São Paulo: Duas Cidades, 1962, p.18. 
61 Alaim Birou, Sociologia, cit. p. 97. 
62 Gilberto  Haddad  Jabur,  Liberdade  de  pensamento  e  direito  à  vida  privada:  conflitos  entre  direitos  
da personalidade, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 152-3 
63 Gilberto Haddad Jabur, Liberdade, cit. p. 153. 
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Rodrigo César Rebello Pinho64  ensina que a liberdade de crença é de 

foro íntimo, em questão ordem religiosa. Disso decorre que o próprio ateísmo 

deve ser assegurado dentro da liberdade de crença, o que tem sentido diante da 

inteligência do dispositivo constitucional  que  garante  a  liberdade  religiosa,  

traduzida  na vontade  de  alguém  aderir  como  também  não  aderir  a  essa  

ou  aquela  seita religiosa65. 

Daniel Delgado66 ensina que  “Consciência  é  o  estado  psíquico íntimo, 

em que amadurecem as vontades de um modo geral, enquanto que crença é 

liberdade volitiva para a religião, e o Estado protege tanto a consciência quanto 

a crença, bem como o livre exercício dos cultos, garantindo os locais em que 

serão realizados, não podendo, no entanto, tais liturgias desrespeitar as leis ou 

ferir o costume da sociedade brasileira”. 

 

 

1.3. Relação jurídica entre o Estado e a organização religiosa 
 
 
 

A relação entre Estado e Igreja, tratando-se de Brasil, considerou desde 

sempre  mas principalmente a partir do período colonial, a presença da 

Coroa portuguesa e a Igreja Católica Apostólica Romana. Tal fato se justifica 

em razão da Companhia de Jesus, que acompanhou os colonizadores 

portugueses no estabelecimento das raízes portuguesas no Brasil. 

A história tem demonstrado que manter outrem enseja exercer sobre ele o 

poder de mando. Jônatas Eduardo Mendes Machado67 escreve em Liberdade 

religiosa numa comunidade constitucional inclusiva” que, ao cristalizar-se o 

Império Romano, os cultos bárbaros foram tolerados desde que fosse aceito 

pelos povos subjugados o culto ao Imperador, compreendido como sumo 
                                                 
64 Rodrigo César Rebello Pinho, Teoria geral da constituição e direitos fundamentais, 11. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2011, p. 119. 
65 José Afonso da Silva, Curso de direito constitucional positivo, 23. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2004, 
cit. p. 248. 
66 Daniel Delgado, Direito constitucional, São Paulo: Meta, 1996, p. 34. 
67 Jônatas Eduardo Mendes Machado, Liberdade, cit. p. 20. 
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pontífice. 

O padroado68  era direito concebido pelo sistema jurídico português, 

trazido ao Brasil, pela Igreja Católica, cujos sacerdotes eram detentores dos 

benefícios conferidos por essa concessão estatal, o que, entretanto, implicava 

subordinação da igreja ao Estado Português. 

A concessão desse benefício, a bem da verdade, desse financiamento, 

perdurou por muitos anos, tendo sido extinto por ocasião da edição do Decreto 

nº 119-A, que assim dispôs em seu art. 4º, 

In verbis: 
 

 
Art. 4º. Fica extinto o padroado com todas as suas insituições, 
recursos e prerrogativas. 

 
 

Identificar a relação entre dois entes implica, primeiro, conhecer as 

funções, as finalidades e os propósitos de cada um, convindo ainda, na 

hipótese de um estudo de maior profundidade investigatória, classificar tais 

funções, finalidades e propósitos, hierarquizando-as em primárias e secundárias. 

Ora, nesse contexto, a começar pelo Estado, sabe-se que, por exercer total 

ascendência sobre o indivíduo ou cidadão, o elemento principal que 

sobressai dessa relação é a busca e a promoção do bem comum, promovendo a 

felicidade temporal como um todo, envolvendo, em consequência, a família e as 

classes sociais, envolvendo a propriedade, a tutela jurídica e a assistência 

pública. 

Não estamos aqui a referir o Estado elitista, tampouco o Estado absoluto, 

comandado pela classe dominante que quer manter sua hegemonia sobre toda a 

sociedade, senão o Estado Constitucional. Constitucional não porque tem uma 

Constituição, até porque os Estados governados por ditadores ou tiranos 

também a têm, mas porque – como nação organizada – respeita o limite 

constitucional, e reconhece o direito subjetivo do seu povo. 
                                                 
68 Entende-se por padroado o direito de protetor, adquirido por quem fundou ou dotou uma igreja. Ou, ainda, o 
direito de conferir benefícios eclesiásticos. 
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Nessa ordem de prioridades, é claro que estamos falando do Estado que 

enseja aos seus cidadãos a convivência dentro de um Estado Democrático de 

Direito, cuja definição apresentamos: Estado de Direito69. 
 
 
“Estado que submete seus atos em relação aos cidadãos às decisões 
judiciais. Estado que reconhece os direitos individuais. Estado que 
observa o direito por ele mesmo instituído. Estado que segue a 
linha do direito. Estado que protege as liberdades individuais”. 
 
 
 

Por seu turno, a organização religiosa caminha noutra direção. 

Enquanto organização, cuida do bem-estar e comunhão entre pessoas no 

seu seio. Ela assume uma posição que não se cinge somente ao aspecto religioso 

ou espiritual, mas caminha, também, pelas trilhas sociais e assistenciais, na 

busca de condições para assistir o pobre e o necessitado de modo geral. 

Enquanto organização, ainda, está ela submetida aos ditames da lei, 

naquilo que concerne às obrigações sociais e fiscais, englobando, desse modo, o 

cumprimento de todos os deveres jurídicos competidos como a qualquer outro 

ente jurídico, salvante nas hipóteses em que está desobrigada, na forma da lei e 

dos regulamentos. 

As relações jurídicas entre o Estado e a organização religiosa em nada 

obstam nas  funções  de  cada  um de  per  si,  no  que  respeita  ao  

desvencilhamento  das atribuições a cargo de ambos, pois, se, do lado do 

Estado, inexiste qualquer ingerência, em homenagem ao princípio do Estado 

laico, de outro, está presente a submissão da igreja aos preceitos normativos na 

órbita do direito e da lei. 

Enquanto organismo, ela tem uma vocação divina. Ela cuida da alma da 

pessoa; do divino; do além plano terreno, não indo além na prática de suas 

liturgias e nos rituais de seus cultos de adoração ao Criador. 

A igreja não é só mais um segmento da sociedade, nem apenas uma 

                                                 
69 Leib Soilbeman. Enciclopédia do advogado, 4 ed. rev. e aum. Rio de Janeiro: Ed. Rio 1983, p.153. 
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organização humana entre tantas já existentes, cuja finalidade é dar suporte 

fraternal, ou algum outro benefício a seus membros.  A igreja é o corpo de 

Cristo na terra, instituída com a sublime vocação de viver em íntima 

comunhão com Deus. 

Vistos esses aspectos,  aliás  independentes,  todavia,  harmônicos,  é  de 

concluir que tais relações se dão sob a ótica do estado democrático de direito, 

permitindo que nenhum dos dois entes se sinta em planos inferiorizados  dentro 

da sociedade que, aliás, tem sabido conviver com tal situação sem sentir-se 

oprimida ou diminuída por um ou por outro. 

É de reconhecido valor jurídico, no plano da relação entre Estado e Igreja, 

a obra escrita por Othon Moreno de Medeiros Alves70 “Liberdade religiosa 

institucional: direitos humanos, direito privado e espaço jurídico multicultural”. 

Nesse trabalho, o autor faz algumas observações valiosas naquilo que diz 

respeito às disposições do Decreto 119-A, 

In verbis: 
A herança do Decreto 119-A. 
 
“O primeiro diploma a reger a ampla gama de direitos das igrejas 
foi o Decreto 
 

119-A, de 7 de janeiro de 1890, de natureza constitucional e 
excepcional – pois editado no regime excepcional do Governo 
Provisório inicial da República, que possuía plenos poderes 
legislativos —, que  especificava que a  liberdade de consciência 
não seria um direito meramente individual, mas que abrangeria 
também cada ente social de caráter eclesiástico (incluindo igrejas e 
associações religiosas)”, como esclarecia seu art. 3º: 
 
 
Art. 3º – A liberdade aqui instituída abrange não só os indivíduos nos 
atos individuais, senão também as igrejas, associações e institutos em 
que se acharem agremiados, cabendo  a  todos  o  pleno  direito  de  
se  constituírem  e  viverem coletivamente, segundo o seu credo e a 
sua disciplina, sem intervenção do poder público. 

 
 

Fala-se hoje de um rol de projetos que tramitam na Câmara dos 

                                                 
70 Othon Moreno de Medeiros Alves, Liberdade religiosa institucional: direitos humanos, direito privado 
espaço jurídico multicultural, Fortaleza: Adenauer, 2008, p. 54-5. 
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Deputados versando  sobre  impedimento  de  ação  do  Evangelho  no  Brasil.  

Esses  projetos versam sobre o controle da fé e ação das igrejas quanto aos 

cultos nas ruas. Pelo que se tem notícia, a prática dos cultos ou outras 

manifestações somente poderia ocorrer em casas, a portas fechadas; as igrejas 

estariam obrigadas ao pagamento de impostos  sobre  os dízimos, ofertas  e  

contribuições  que  vierem a arrecadar; os programas de televisão somente 

poderiam ser apresentados pelo decurso de uma hora diária; nos programas 

radiofônicos, estariam os apresentadores proibidos  ou  impedidos  de  falar  

sobre  determinados  temas  que  contrariam os textos sagrados embora em 

franca tramitação pelas Comissões da Câmara dos Deputados,  tais  projetos  –  

caso  aprovados  –  derrubaria  toda  a  disposição  do Estado, que já tem 

demonstrado não ser do seu interesse firmar posições contrárias nesse sentido, 

as quais provocariam instabilidade social e religiosa em meio às igrejas, visto 

que medidas desse teor atingiriam todas as denominações, de toda sorte de 

credo. 

Há, hoje, governo municipal que proíbe, terminantemente, a distribuição 

de literatura, em forma de folder, versando sobre temas bíblicos, sob o pretexto 

de proteger ao meio ambiente. Interessante constatar que o mesmo governo 

que assim procede sanciona lei instituindo no Calendário Oficial de Datas e 

Eventos do Município o “Culto de Ação de Graças em comemoração ao 

Aniversário da Cidade”. 

Práticas dessa natureza redundam em que caracterizar ou qualificar o 

Estado laico nem sempre é tarefa que caminha em paralelo aos melhores 

critérios de direito ou normas legislativos. 

Dos aspectos aqui levantados, tem-se que, hoje, todas as religiões 

convivem socialmente bem umas com as outras, assim como o próprio Estado, 

cujo trânsito por entre todas é livre e aceitável, com raras exceções, que 

preferem fazê-lo de forma que passe despercebido. 
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2. Convivência social entre o Estado e a organização religiosa 
 
 
 

Desde os primeiros atos ou atividades religiosas, e aqui nos referimos 

ao Brasil colônia, não se falava em nenhuma forma de convivência entre 

Estado e Igreja, mesmo  porque  não  se falava  em plenitude71   de  direitos 

individuais  e coletivos, consubstanciados nos princípios fundamentais de 

garantias constitucionais, traduzidos na igualdade perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza. 

Com o surgimento do Decreto nº 119-A, passou o Brasil a ser um Estado 

laico  ou  leigo, pelo  que  se  estabeleceram os  primeiros  contatos  em torno  

da convivência  social  entre  Estado  e  Igreja  –  poderíamos  até  denominar  

esse momento “democratização das religiões”. Compete porém, observar que a 

Igreja Católica, pela sua importância e predominância em todo o mundo, salvo 

poucas exceções, nunca perdeu sua posição privilegiada, enquanto a maior 

religião dos povos. 

Entendemos denominar o momento da edição do Decreto nº 119-A 

“democratização das religiões” porque, desde então, não há registros 

importantes da iniciativa do Estado no sentido de reverter a situação posta do 

laicato, o que denota não constituir interesse do Estado alterar essa separação, 

tanto assim que não se registram evidências de nenhuma iniciativa em que o 

Estado apóie ou se oponha a denominação religiosa alguma, o que traduz a 

assertiva de que trata todos os  cidadãos  da  mesma  forma,  sem discriminá-

los, por  pertencerem a  essa  ou àquela denominação religiosa.  

Cogita-se  em  meio  das  religiões  sobre  alguns  resquícios,  ainda  hoje 

presentes, quanto ao alto número de feriados católicos, por exemplo. Em 

contrapartida, certos Estados e Municípios também já criaram o “Dia da 

Assembleia de Deus”, a exemplo do Estado do Pará72; pela Lei nº 5.675, de 08 

                                                 
71 Queremos dizer que a democratização dos direitos manifestados hoje não se compara com aquela vivida à 
época colonial. 
72 Diário Oficial do Estado do Pará, DOE-3:12.11.91, p. 5. 
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de novembro de 1991; de São Paulo, pela Lei nº 11.573, de 25 de novembro de 

200373. Dessa forma, está efetivamente posto que vivemos, hoje, sob a  égide de 

um Estado laico, onde  a liberdade de  religião impera. 

Aliás, nada mais concreto, nesse sentido, do que consta no dispositivo 

constitucional de 1988, exatamente no art. 5º inciso VI da Constituição Federal,       

 In verbis: 
 
Artigo 5º inciso VI: 
 
“é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo 
assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na 
forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias”. 
 
 

Como corolário dessa assertiva, é oportuno citar outro dispositivo 

constitucional, que afasta qualquer dúvida quanto à efetividade do Estado laico 

no Brasil, o que caracteriza, indubitavelmente, a separação entre o Estado e a 

Igreja, como forma de garantir a todo cidadão a plena liberdade de propagação 

de sua fé, sem interferência ou ingerência do Estado, senão naquilo que 

contrariar as leis e a ordem pública, prática em conformidade com qualquer 

estado democrático de direito. 

In verbis: 
 
 

Artigo 19 da CF. 
 
“É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios: 
 
 
I – estabelecer cultos religiosos, subvencioná-los, embaraçar - lhes o 
funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de 
dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração 
de interesse público”. 
 

 
De uma forma ou de outra, a verdade é que o Estado e a Igreja convivem, 

socialmente,  apesar  da  pluralidade  de  religiões.  Talvez  seja  justamente  

                                                 
73 Diário Oficial do Estado de São Paulo, DOE-I: 26.11.2003, p. 2. 
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esse aspecto distintivo que o caracteriza como Estado laico. 

No que diz respeito ao tema ora em comento, interessante é a 

manifestação do  Cardeal  Arcebispo  de  São  Paulo  –  D.  Odilo  Pedro  

Scherer74,  em  artigo publicado nO Estado de São Paulo, de 13.10.2007: 
 
 

“liberdade religiosa e o sadio pluralismo da convivência social 
ficariam comprometidos e os cidadãos “religiosos” passariam a ser 
discriminados e considerados de   segunda   categoria.   A   sociedade   
nada   ganharia   com   a substituição  de  um  pensamento  religioso  
oficial  por  um  pensamento  laico oficial”. 
 
“A laicidade do Estado implica o respeito do Estado pelos cidadãos e 
pelas suas escolhas religiosas livres; além disso, garante às 
organizações religiosas sua livre organização para atingirem seus 
objetivos: sempre no respeito à lei”. 

 
 

A questão que envolve o relacionamento entre o Estado e a Igreja foi 

objeto de apreciação e reflexão, sob a ótica jurídica apurada de Miguel Reale75, 

em precioso artigo publicado  nO Estado de São Paulo, de 05 de julho de 

2003. Nele se lê: 
 

“As relações entre o Estado e a Igreja têm criado, no Brasil, 
problemas às vezes de difícil solução, como  está acontecendo com o 
novo Código Civil, acusado de ter reduzido as Igrejas a meras 
´associações civis´, sujeitas a mandamentos estatais”. 

 
Contemporizando a problemática, o autor, no mesmo artigo, concluiu: 

 
“Tudo deve ser feito, em suma para que a plena autonomia dos 
cultos religiosos se desenvolva em consonância com os objetivos 
éticos da sociedade civil”. 
De todo o visto, mesmo diante de conflitos, a convivência social 
entre Estado e Igreja está posta, e isso se dá dentro dos limites da lei. 

 
 

Nunca foi boa prática ética, moral, social ou jurídica generalizar casos ou 

fatos. O art. 5º da Constituição Federal Brasileira, promulgada em 05 de 

                                                 
74 Dom Odilo Pedro Scherer, Igreja no estado laico. O Estado de São Paulo, São Paulo, 13 out. 2007. p. 7. 
75 Miguel Reale. O código civil e as igrejas. O Estado de São Paulo, 05. jul. 2003. p. 15. 
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outubro de 1988, prescreve que “todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza...”76. 

Hoje, graças a esse dispositivo constitucional, estão-se fazendo 

eventos instituindo datas comemorativas, inclusive através de leis nas esferas 

municipais, estaduais e federais. Nesse sentido, criaram-se: “Dia da Igreja 

´A´”; “Dia da Marcha ´B´; “Dia da Parada ´C´; “Dia do Orgulho ´D´, além de 

tantos outros “Dias X”. 

É de perguntar: será que o Legislador-Constituinte de 1988, ao elaborar o 

texto do art. 5º, tinha em mente essa concepção? ou estamos diante de uma 

interpretação extensiva, descabida, do texto constitucional, capaz de neutralizar 

ou fragilizar a ideia de igualdade, em termos de exercício de direito e de 

cidadania?  

Rafael Llano Cifuentes77 escreveu valiosa obra sobre as relações entre 

Igreja e Estado, da qual convém extrair algumas lições sobre a convivência 

social entre esses dois entes jurídicos personalizados à luz do direito 

constitucional e civil. 

Dentre tantos outros temas, o autor discute sobre a importância de um 

estudo dos sistemas de relações entre a Igreja e o Estado, destacando que hoje se 

acusa a Igreja de ter-se comprometido interesseiramente com as forças políticas 

e econômicas mais representativas de cada época e, nesse diapasão, de ser 

responsável por não existir um sistema próprio de princípios permanentes nas 

suas relações com o Estado, embora com ele conviva ao sabor dos interesses 

temporais de caráter circunstancial78. 

Marcos  Soler79   aduz  que  o  princípio  do  Estado  laico  tem-se  

mostrado saudável nas relações entre Estado e sociedade, mas ressalva que 

essa separação não se dá de forma absoluta. 

                                                 
76 Constituição Federal Brasileira, art. 5º “caput”, São Paulo: Saraiva, 2004, p. 5. 
77 Rafael Llano Cifuentes, Relações entre a igreja e o estado,1. ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1989. 
78 Rafael Llano Cifuentes, Relações, cit. p. 62. 
79 Marcos Soler, A igreja, cit. p. 116. 
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Para finalizar a análise do tema proposto neste item, ousamos dizer que a 

convivência entre Estado e Igreja procede de forma relativa, seja diretamente 

pelo próprio Estado, seja pela pessoa individual de cada cidadão. O Estado laico 

não se apresenta tão aberto e tão elástico como se vê explicitado nas leis de 

todo gênero em que envolvem as organizações religiosas ou igrejas. 

A laicidade passa por  uma  restrição  prévia, sob  constante vigilância do 

Estado, ainda que de forma sutil, despertando interesse, com tolerância a 

algumas instituições, o que caracteriza certa desigualdade perante o direito e a 

lei, desqualificando de certo modo o instituto que,  pela origem,  é neutro, 

constitucional e essencialmente legal. 
 
 
3. Liberdade religiosa e direitos de personalidade 
 
 
 

3.1.  Delimitação e previsão constitucional 
 
 
 

A liberdade religiosa está circunscrita na liberdade de pensamento, e 

compreende  a  liberdade  de  crença,  a  liberdade  de  culto  e  a  liberdade  de 

organização religiosa. A liberdade de crença consiste em crer e também em não 

crer.  Portanto,  o  direito  subjetivo  do  indivíduo  permite  a  que  possa  ter  

uma religião, assim como também não queira tê-la. Esse direito é exclusivo e 

intransferível, não irradiando para outros, em qualquer grau de parentesco ou de 

simples amizade. 

O Estado, a família, a entidade religiosa, a empresa, a comunidade, todos 

estão proibidos de interferir na vontade do indivíduo no que concerne à prática 

dessa ou daquela religião, pois esse indivíduo é livre em sua manifestação 

de aderir a natureza de qualquer culto, querendo, assim como também é livre 

para deixar de aderir, sem que, por uma ou outra decisão que tomar, possa ser 

questionado. 

Essa liberdade de pensamento, que é constitucional, confere ao indivíduo 
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o direito de pedir a tutela do Estado, para amparar sua descrença80. Essa 

liberdade tem limites. Um deles é a tolerância, que recomenda, também, esse 

direito não seja dirigido apenas e individualmente a determinada pessoa. Ele é 

de todos, ainda que individual. 

Dissemos que a liberdade religiosa está circunscrita na liberdade de 

pensamento, e compreende a liberdade de crença, a liberdade de culto e a 

liberdade de organização religiosa. Todas essas liberdades estão intimamente 

ligadas a outro direito, que é o direito da personalidade. 

Os direitos da personalidade estão inseridos no contexto do inciso X do    

art. 5º. Segundo Carlos Roberto Gonçalves81, o grande passo para a 

proteção dos direitos da personalidade foi dado pelo advento da Carta Magna. 
  
 
 

3.2.  Previsões no direito civil 
 
 
 

O Código Civil de 2002 regulou o assunto nos arts. 11 a 21. Segundo 

Paulo Nader82, Inovou o legislador de 2002, em matéria dos direitos da 

personalidade, abrindo um leque normativo sobre temas anteriormente 

entregues à doutrina e à jurisprudência. 

O direito da personalidade é inerente a todo ser humano, 

independentemente de qualquer condição. Dessa forma, basta que viva e assim 

é o indivíduo detentor de direitos da personalidade. Esta é a razão que 

justifica as posições de Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho83. 

Para os autores, “o homem não deve ser protegido somente em seu patrimônio, 

mas, principalmente, em sua essência”. 

Vez por outra alguém confunde direitos da personalidade com direitos 

                                                 
80 Valério de Oliveira Mazzuoli e Aldir Guedes Soriano, Direito, cit. p. 46. 
81 Carlos Roberto Gonçalves, Direito civil brasileiro, v. 1: parte geral, 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 184 
82 Paulo Nader, Curso de direito civil: parte geral, 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 210. 
83 Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho, Novo curso de direito civil, v. 1: parte geral, 8. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2006, p. 135. 
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da pessoa. São  coisas distintas. Os primeiros, dizem respeito aos bens  

jurídicos protegidos, e se irradiam nos ambientes dos direitos físicos, psíquicos e 

morais, enquanto  que  os  segundos,  se  projetam  perante  o  Estado,  a  

família,  com terceiros84, mas não somente. 

Arnoldo Wald85  refere aos direitos da personalidade, dizendo que eles 

são absolutos, e correspondem direitos de todos os membros da comunidade, se 

projetando na vida, na saúde, no nome, na imagem, na privacidade etc. 

No âmbito da legislação civil, além da Lei nº 10.406/2002, que instituiu 

Código Civil, há outras, como por exemplo, a Lei nº 9.434, de 04 de fevereiro 

de 1997, dispondo sobre a remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo humano 

para fins de transplante e tratamento; a Lei no  10.211, de 23 de março de 

2001, que altera dispositivos da Lei no  9.434, de 4 de fevereiro de 1997, que 

dispõe sobre a remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo humano para fins 

de transplante e tratamento. 

Maria Helena Diniz86 traça um quadro sinótico, estabelecendo a divisão 

dos direitos da personalidade, com fundamento no Código Civil. No trabalho 

elaborada pela autora, a matéria está assim delimitada: 

a) direito ao corpo vivo ou morto - arts. 13 a 15.  

b) direito ao nome – arts. 16 a 19. 

c) direito à imagem – art. 20. 

d) direito à privacidade – art. 21. 

Renan Lotufo ressalta que os direitos da personalidade constituem 

tema novo, não previsto em muitos ordenamentos civis, ao mesmo tempo em 

que cita Países que acolheram a  matéria  em suas  legislações  codificadas: 

Código Civil português, art. 70º; Código Civil italiano, art. 10; Código Civil de 

                                                 
84 Carlos Alberto Bittar, Teoria geral do direito civil, 2. ed. ver. e atual.e ampl. por Carlos Alberto Bittar 
Filho, Márcia Sguizzardi Bittar, Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 46-7. 
85 Arnoldo Wald, Introdução e parte geral, v. 1. 11. ed. reform. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 152. 
86 Maria Helena Diniz, Curso, cit. p. 161. 
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Quebec, arts. 10 e 11; e Código Civil suíço, art. 2787, adiante transcritos: 

Código Civil português:  

SECÇÃO II 

Direitos de personalidade 

(Tutela geral da personalidade)  

ARTIGO 70º 
 

1. A lei protege os indíviduos contra qualquer ofensa ilícita ou 
ameaça de ofensa à sua personalidade física ou moral. 
 
 
2.  Independentemente da  responsabilidade civil  a  que  haja  lugar,  
a  pessoa ameaçada ou ofendida pode requerer as providências 
adequadas às circunstâncias do caso, com o fim de evitar a 
consumação da ameaça ou atenuar os efeitos da ofensa já cometida. 
 

Código Civil italiano: 
 
 

Art. 10 Abuso dell'immagine altrui 
 
Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o 
dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui 
l'esposizione o la pubblicazione e dalla legge consentita, ovvero con 
pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona  stessa  o
 dei  detti  congiunti,  l'autorità  giudiziaria,  su  richiesta 
dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento 
dei danni. 

 

Código Civil de quebec: 
 

DE L'INTÉGRITÉ DE LA PERSONNE 
 
10. Toute personne est inviolable et a droit à son intégrité. Sauf  dans  
les cas prévus par la loi, nul ne peut lui porter atteinte sans son 
consentement libre et éclairé. 1991, c. 64, a. 10. 
 
SECTION I DES SOINS 
 
11. Nul ne peut être soumis sans son consentement à des soins, quelle 
qu'em soit la nature, qu'il s'agisse d'examens, de prélèvements, de 
traitements ou de toute autre  intervention.  Si  l'intéressé  est  inapte  
à  donner  ou  à  refuser  son consentement à des soins, une personne 

                                                 
87 Renan Lotufo, Código civil comentado: parte geral v. 1. São Paulo: Saraiva, 2004, cit. p. 51 
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autorisée par la loi ou par un mandat donné en prévision de son 
inaptitude peut le remplacer. 

 
 

Código Civil suíço(texto em francês): 
 
 

Proteção de la Personnalité 
 
Art. 27 
 
1 Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à 
l’exercice des droits civils. 
2 Nul ne peut aliéner sa liberté, ni s’en interdire l’usage dans une 
mesure contraire aux lois ou aux moeurs. 

 
 

Elimar  Szaniawski88 apresenta  um  panorama  sobre  os direitos da 

personalidade nos países: Estados Unidos da América, Áustria, Escandinávia, 

França, Inglaterra, Itália, Portugal, Suíça e Alemanha. Analisando o trabalho 

coligido pelo autor, e comparando-o com o formato legal, doutrinário e 

jurisprudencial, é possível destacar algumas semelhanças e também 

dessemelhança em relação ao direito brasileiro. 

Na Escandinávia, por exemplo, os direitos da personalidade não se acham 

regulados na estrutura tradicional de seu Direito, o que implica em que os 

indivíduos não têm como se prevenir contra os ataques contra a vida privada, 

nem tampouco  podem reclamar  por  danos  experimentados  no  âmbito dos 

direito da personalidade89. Nesse aspecto, temos a grande dessemelhança 

com o sistema  brasileiro,  pois  os  direitos  da  personalidade  são  previstos  a  

partir  da Constituição Federal, irradiando para o direito civil e até para o Direito 

Penal. 

Sistema que muito se assemelha ao modelo brasileiro, em sede dos 

direitos da personalidade, é Portugal, onde a matéria está regulada pela 

                                                 
88 Elimar Szaniawski, Direitos de personalidade e sua tutela, Revista dos Tribunais, 1993, p.153 -174. 
89 Elimar Szaniawski, Direitos, cit. p. 156. 
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Constituição Federal, pelo Código Civil e também pelo Código Penal, conforme 

ensina Szaniawski90. 

Gilberto Haddad Jabur91, em estudo comparado, trata acerca dos direitos 

da personalidade, trazendo significativa contribuição, ante sua experiência ao 

analisar o Código Civil da Província canadense de Québec, no qual o texto legal 

disponibiliza mais ou menos 40 artigos versando sobre a matéria. 

Duas majestosas obras tratam sobre os direitos da personalidade. A 

primeira, Os direitos da personalidade, de Adriano de Cupis92. Nela, o autor 

trata principalmente da teoria e da estrutura dos direitos da personalidade. A 

segunda, Direito à vida e ao próprio corpo, de Antônio Chaves93. Nesta, o autor 

expende análise acurada sobre a irradiação dos direitos da personalidade, 

delineando suas repercussões no âmbito da vida e da morte do indivíduo, além 

de fazer acurado estudo sobre as questões da homossexualidade, 

intersexualidade e transexualidade da pessoa. 

 

3.3.  Posição doutrinária 

 

Os direitos da personalidade estão classificados no rol dos direitos 

subjetivos. Segundo Goffredo Telles Junior94, são quatro, as classes de direitos 

subjetivos: a) Direito de  fazer  e de  não fazer; b)  direitos  da  personalidade; c)  

direitos  reais;  e  d)  direitos  pessoais.  Para  o  autor, os  “direitos  da 

personalidade não são direitos de ter personalidade, mas, isto sim, Direitos 

Subjetivos de defender essa primordial propriedade humana”. 

O Código Civil de 1916 nada dispunha sobre os direitos da personalidade, 

mas nem por essa razão, a doutrina e a jurisprudência deixaram de reconhecê-

                                                 
90 Elimar Szaniawski, Direitos, cit. p. 170. 
91 Gilberto Haddad Jabur, Liberdade, cit. p. 122. 
92 Adriano de Cupis, Os direitos da personalidade. Trad. Adriano Vera Jardim e Antonio Miguel Caeiro. 
Lisboa: Livraria Morais, 1961. 
93 Antônio Chaves, Direito à vida e ao próprio corpo, 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1994. 
94 Goffredo Telles Junior, Iniciação na ciência do direito, São Paulo: Saraiva, 2001, p. 291. 



68 
 

 

los, tutelando-os na medida de suas forças, enquanto fontes secundárias de 

direito. 

Caio Mário da Silva Pereira95  traz à baila o tratamento dado pelo 

direito romano à luz dos direitos da personalidade, envolvendo o escravo, que 

era tratado como coisa, não sendo sujeito de direito, razão por que na relação 

jurídica era tratado como objeto. Comparando-se a situação do direito romano 

com a do Brasil, refere o autor que o escravo sempre foi tratado como detentor 

de direitos da personalidade, ressaltando apenas que ele não era livre. 

A bem ver, os direitos da personalidade são os atributos inerentes à 

própria condição humana, como patrimônio mínimo, onde todo ser humano, 

nessa condição, tem a sua tutela. 

Na órbita do direito civil, os direitos da personalidade têm caracteres 

próprios. Essas características  fazem  com que eles sejam absolutos, 

extrapatrimoniais,  intransmissíveis,  indisponíveis,  vitalícios,  irrenunciáveis e 

imprescritíveis. 

 

3.4.  Resolução de conflitos entre direitos da personalidade 
 

 
 

Em decorrência da previsão e conseqüente amparo dado pela Constituição 

Federal e pelo Código Civil, os direitos da personalidade têm irradiado motivos 

e sido palco de acirradas discussões na seara do direito, principalmente em sede 

da jurisprudência dos tribunais. 

As questões são as mais diversas, todavia, o enfoque dado no 

presente trabalho está direcionado mais aos motivos que envolvem os conflitos 

no âmbito da liberdade religiosa, por serem controvertidas e complexas96. 

Esses  conflitos  têm  se  verificado  em  maior  escala  nas  questões  da 

transfusão de sangue, homossexualismo, uso de símbolos, imolação de animais, 

                                                 
95 Caio Mário da Silva Pereira, Instituições de direito civil, v. I, 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, p. 141-2. 
96 Aldir Guedes Soriano, Liberdade, cit. p. 117-8. 
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guarda de dias da semana, aborto, principalmente. 

A legislação positivada nesse sentido não é abrangente, mas é possível 

identificar algumas disposições elaboradas que regulam esses conflitos. 

De todas as causas enumeradas acima, há uma que vem se arrastando ao 

longo de anos. Trata-se da questão da transfusão de sangue, que envolve o maior 

bem, que é a vida. Mas não é somente isso. A transfusão de sangue implica em 

conflitos que passam pelas disposições constitucionais inseridas no capítulo dos 

direitos e garantias fundamentais, cuja repercussão passa pela vida, igualdade de 

direitos perante a lei, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer 

alguma coisa senão em virtude da lei; é inviolável a liberdade de 

consciência; ninguém será privado de direitos por motivos de crença; a lei não 

excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito etc. 

Nesse diapasão as decisões judiciais têm sido no sentido de preservar à 

vida, optando pela autorização da transfusão, como último recurso de vida do 

paciente. Mas a questão nem sempre é decidida pelo sim ou pelo não. Trazemos 

à discussão Acórdão97 proferido pela Décima Oitava Câmara Cível do Tribunal 

de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em Agravo de Instrumento, originado 

por razões religiosas, acompanhado de voto vencido, em decorrência de 

divergência sobre a questão da transfusão de sangue. 

Achamos por bem anexar o referido acórdão, pela sua peculiaridade, 

que foge aos padrões normais das decisões dos tribunais. A decisão está 

fundamentada pelas lições de Nelson Nery Junior, conforme citado no acórdão 

“no  choque  entre direitos fundamentais(vida x liberdade), a opção do legislador 

é a de prestigiar a vida que corre perigo...”. 

Outro tema latente que tem dado margem a acentuadas discussões nos 

tribunais, é a questão da escusa de consciência diante da prestação de serviço 

militar, de que trata o inciso VIII, do art. 5º da Constituição Federal. As decisões 

nesse sentido têm ocorrido em favor da parte interessada, com prejuízos de 
                                                 
97 Vide Apêndice 7.p.209 
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direitos constitucionais. 

Em comentários expendidos sobre escusa de consciência e serviço militar 

obrigatório, Alexandre de Moraes98 ensina que às Forças Armadas, compete 

atribuir serviços alternativos aos que, em tempo de paz, após alistados, alegarem 

imperativos  de  consciência,  entendendo-se  como  tal  o  decorrente  de  crença 

religiosa ou de convicção filosófica ou política, para se eximir de atividade de 

caráter essencialmente militar. Entendemos que essa alternativa também 

traduz uma forma de solução de conflito, conforme já aludido acima. 

Outra questão que causou inclusive acirrada discussão, foi a iniciativa de 

determinado Presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo que, ao 

tomar posse no cargo, determinou a retirada do crucifixo da Sala da Presidência 

da Assembleia99. 

A  tendência  dos  tribunais,  em  suas  decisões,  têm  sido  no  sentido  

da preservação da vida, principalmente nos casos de transfusão de sangue e 

aborto, sendo  que  nesse  último  caso,  leva-se  em  consideração  análise  

prévia,  com  o objetivo de detectar sobre quem incidirá o maior risco, se do  

feto  ou  da genitora, cabendo esse trabalho ao profissional médico que está 

cuidando da paciente e, por vezes, este remete a parte interessada à justiça, para 

decidir. 

Hoje, as questões de escusa em razão da guarda de dias, horários de 

provas em concurso se em escolas, a questão tem sido solucionada no âmbito 

administrativo, sem maiores questionamentos. 

Questão de maior vulto, ante a liberdade religiosa, tem ocorrido com 

                                                 
98 Alexandre de Moraes, Direito, cit. p. 41. 
99 Marcos Soler, transcrito em nota de rodapé na Obra, A igreja, cit. p. 120.  MANDADO DE SEGURANÇA 
– Autoridade Coatora –  Presidente da  Assembléia Legislativa do Estado –  Retirada de crucifixo da sala  
da Presidência da Assembléia, sem aquiescência dos deputados – Alegação de violação ao disposto no artigo 
5º, inciso VI da Constituição Federal, eis que a aludida sala não é local de culto religioso – Carência decretada. 
Na hipótese não ficou demonstrado que a presença ou não de crucifixo na parede seja condição para o exercício 
de mandato dos deputados ou restrição de qualquer prerrogativa. Ademais, a colocação de enfeite, quadro e 
outros objetos nas paredes é atribuição da Mesa da Assembléia (Artigo 14, inciso II, Regulamento Interno), ou 
seja, de âmbito  estritamente  administrativo, não  ensejando  violência  a  garantia  constitucional  do  artigo  
5º,  VI  da Constituição da República. (TJ/SP, Mandado de Segurança nº 13.405-0, Relator Desembargador 
Rebouças de Carvalho, julgado em 02.10.1991 -0). 
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relação ao tema homossexualismo. O assunto é controvertido, porquanto 

envolve conteúdo da Constituição Federal e culto religioso apontado pelas 

Sagradas Escrituras. 

O Senado Federal abriga, hoje, discussão sobre o PLC 122/2006, no qual 

se discute  a  questão  da  homofobia,  tema  que  tem provocado  acirrada  

discussão, principalmente entre os religiosos, por entenderem que, se aprovado, 

traria consequências nefastas para as igrejas. 

Antônio Chaves100 traça algumas considerações sobre o indivíduo 

homossexual,  versando  sobre  seu  estado,  sua  conduta,  seu  comportamento  

e, quanto aos seus direitos civis, admite ser uma questão que ainda continua em 

aberto. 

A Constituição Federal dispõe sobre os direitos de liberdade de religião, e 

nele estão implícitos os direitos da personalidade,  com  suas extensões  e 

irradiações, ao mesmo tempo em que também regula os direitos de liberdade de 

organização religiosa, conferindo às instituições estabelecer seus próprios 

estatutos, não podendo estes ferir ou cercear direitos. 

Por seu turno, a Bíblica Sagrada tem também a sua força, capaz de 

produzir efeitos, na medida em que, a própria Constituição Federal garante a 

livre manifestação de culto e de crença. 

Segundo Marcos Soler101, a igreja tem toda a liberdade de externar 

sua posição  quanto a  questões  religiosas. Segundo o  autor, proibir e  ensinar 

contra o homossexualismo é uma questão religiosa e moral, pois tal prática fere a 

convicção religiosa da Igreja e contraria suas doutrinas de fé e tradição. 

Nesse sentido, não se pode olvidar a recente decisão do Supremo Tribunal 

Federal, reconhecendo  direitos  entre  casais  homossexuais, como  por  

exemplo, inclusão no regime jurídico de união estável, inscrição do parceiro no 

regime da Previdência Social, pensão alimentícia, divisão de bens e outros. 

                                                 
100 Antônio Chaves, Direito, cit. p. 129. 
101 Marcos Soler, A igreja, cit. p. 96. 
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Um dos fundamentos fortes para o reconhecimento da união homoafetiva 

foi o conteúdo do art. 226, da Constituição Federal, onde o relator entendeu que 

é a família a base da sociedade, e nunca o casamento. Assim, o casamento, os 

filhos, a adoção, a união estável, a pensão alimentícia, são espécies do gênero − 

família. 

Tal posicionamento do Supremo Tribunal Federal, inegavelmente, abriu 

precedente muito forte dentro do ordenamento jurídico pátrio, haja vista que não 

tem sido pacífico o acolhimento do tema, nem mesmo pela jurisprudência dos 

nossos tribunais, que tem a função de tornar homogênea a aplicação da lei. 

Entendemos que, não obstante o posicionamento do Supremo Tribunal 

Federal, a recepção  da  decisão,  pela  sociedade,  não  se  mostrou  pacífica, 

provocando insurreições jurídicas, principalmente pelo fato de termos uma 

sociedade que, efetivamente, ainda não está preparada para conviver com tais 

inovações. 

Por outro lado, como conciliar tal decisão, se a própria Constituição 

Federal assim prescreve, 

In verbis: 
 
 

§ 5º - Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são 
exercidos igualmente pelo homem e pela  mulher( o grifo é nosso). 

 
Na bastasse essa disposição constitucional, não se pode olvidar outras, 

prescritas no Código Civil, como aludem os arts. 1514, 1517 e 1565, referindo 

que o casamento se dá entre o homem e a mulher. Como entender o postulado 

da segurança jurídica, inserido no estado democrático de direito, nessas 

condições? 
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CAPÍTULO II – CLASSIFICAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO RELIGIOSA  

AO  LONGO  DE  SUA HISTÓRIA 
 
 

O presente capítulo examinará os diferentes termos ou locuções 

empregados ao longo do tempo para designar ou qualificar a organização 

religiosa: igreja – sociedade religiosa – entidade religiosa – ordem religiosa – 

associação religiosa – comunidade religiosa – organização religiosa. 

Classificar a pessoa  jurídica  –  “organização  religiosa”  –  é,  em  outras 

palavras, a principal tarefa do nosso trabalho, que reputamos árida e inçada de 

nuanças jurídicas, mas de modo algum impossível. 

Já dissemos que nossa proposta é buscar um lugar específico, ou seja, 

pensar num regime jurídico próprio para a organização religiosa, dentro do 

universo do direito, exterior à Constituição como Lei Magna. 

Nossa Constituição Federal promulgada em 05 de outubro de 1988, 

dispõe no art. 5º incisos VI, VII e VIII: 

In verbis: 
 
 

VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo 
assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na 
forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias; 
 
VII - é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência 
religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva; 
 
VIII - ninguém será privado de direitos por motivo de crença 
religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar 
para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a 
cumprir prestação alternativa, fixada em lei. 
 

 

É óbvio que, à época da promulgação desse texto constitucional, não 

se falava de “organização religiosa”, o que somente se deu  a  partir  da 

vigência  do novo Código Civil, tornando impossível contemplar qualquer 

previsão legal nesse sentido. 
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Longe de sermos ousados, chegamos a imaginar que, na impossibilidade 

material e lógica, os dispositivos constitucionais infrarreferidos jamais poderiam 

sofrer adição alguma no que adiante vamos considerar. 

Por força das circunstâncias, era impossível à Constituição Federal prever 

qualquer adição, como sói acontecer nas hipóteses de regulamentação futura, em 

geral sob a redação “Lei complementar fixará normas de funcionamento das 

organizações religiosas...” 

É sabido que não cabe à Constituição Federal detalhar  normas de 

funcionamento deste ou daquele instituto de direito, prática que pode ser 

aplicada ao Código Civil, razão por que, entendemos que a legislação 

codificada, neste caso, restou omissa ou lacunosa, dado não tratar-se de pessoa 

jurídica de importância inferior a qualquer outra na seara do direito. 

Até certo ponto é compreensível a ausência de disposições, eis que, na 

proposta inicial do novo Código Civil, as igrejas estavam inseridas como 

associações, ausente, portanto, a nomenclatura de “organização religiosa”. 

Nas palavras que construíram o prefácio deste trabalho, tentamos 

demonstrar o que realmente ocasionou a mudança de classificação, saindo a 

igreja da condição de “associação” para ter lugar nova posição ou status de 

organização religiosa102. 

Talvez seja oportuno buscar uma razão ou justificativa para tal. O 

legislador, em homenagem e obediência ao princípio do laicato, reconheceu 

devesse a igreja ficar fora da classificação de associação, justamente para 

evitar qualquer ingerência do Estado. Provar essa assertiva não seria tarefa 

de maior grau de dificuldade. 

Quanto à classificação do que se pode entender por “organização 

religiosa”, teremos de buscar auxílio no próprio léxico da língua. Se partirmos 

da análise do vocábulo, encontraremos classificar como distribuir as categorias 

e subcategorias em que se divide um conjunto. 

                                                 
102 Antônio Ferreira Filho, O direito aplicado às igrejas, Rio de Janeiro: CPAD, 2005, p. 113. 
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No plano do direito, entendemos que classificar  é saber a posição que a 

organização religiosa ocupa, enquanto ente jurídico, a fim de aplicar, 

corretamente, a tutela jurídica, porquanto as normas que regem as demais 

pessoas são diferentes umas das outras. 

Ao longo da história, a igreja, hoje denominada organização religiosa, 

nunca teve posição jurídica definida, porquanto inexistente um regime jurídico 

específico que a inserisse no ordenamento jurídico pátrio. 

A lacuna persiste. No máximo, encontram-se definições genéricas, jamais 

disposições detalhadas que consigam enquadrá-la dentro dos seus direitos ou de 

suas obrigações. 

Considerar suficiente que a igreja fique imune ou isenta de impostos, 

conforme prescreve o art. 150 inciso VI, b, da Constituição Federal; estipular 

que são livres a criação, a organização e estruturação interna, e o funcionamento 

das organizações religiosas, como faz o § 1º do art. 44 do Código Civil, talvez 

não seja o ideal. 

Não dispôs o mesmo Código Civil sobre as organizações religiosas como 

o fez com as associações, as sociedades comerciais e as fundações, por 

exemplo, cada uma das quais orientou e resguardou mediante dispositivos que 

as situam no universo jurídico, prescrevendo direitos e estabelecendo 

obrigações. 

Alegar falta de tempo é compreensível, ainda que de difícil aceitação. É 

que, decorrido quase um ano da vigência do novo Código Civil, que reduziu as 

igrejas à condição de associações, algo como um toque de mágica surge no 

cenário jurídico civil. Falamos da edição da Lei nº 10.825 de 22 de dezembro de 

2003. 

Esse acréscimo significou, para as igrejas, como um manto de 

liberdade, eis que  tirava  do  poder  da  lei o  direito  de  mando  a que 

estavam sujeitas, hipótese de continuar sendo a igreja uma associação civil, 

como quis, inicialmente, o Código Civil de 2002. 
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Nossa observação é no sentido de que, com o advento da Lei nº 10.825 

de 22 de dezembro de 2003, pudesse ela ter vindo acompanhada de regras, 

inserindo as organizações religiosas dentro de um conjunto de disposições 

específicas, justamente para diferenciá-las das demais pessoas jurídicas previstas 

no art. 44 do Código Civil, o que não aconteceu, visto que a lei limitou-se a 

dizer: São pessoas jurídicas de direito privado: IV – as “organizações 

religiosas”. 

A exemplo de outras modalidades de pessoa jurídica, como temos as 

sociedades, as associações ou as fundações, é possível situá-las no cenário 

jurídico, todavia, em relação às organizações religiosas, é de se perguntar: quem 

são elas ? qual é o direito tutelado pelo Estado que as regerá ?. 

Conforme anunciado de  início,  no presente  capítulo,  nossa

 tarefa  é demonstrar o tratamento que tem sido dispensado hoje no 

mundo jurídico, às organizações religiosas. 

A ideia  que  temos  diante  da  Lei  nº  10.825/2003  é  que  dois  aspectos 

merecem consideração. O primeiro decorre da alçada do legislador. Nesse 

ponto, alimentamos  sérias  dúvidas  de  que  o  legislador  tenha  tido  plena  

consciência jurídica acerca do instrumento que estava aprovando, ou seja, se a 

Câmara dos Deputados e o Senado Federal haviam refletido com profundidade 

sobre o alcance jurídico ou a repercussão que causaria o teor da lei como fora 

aprovada. 

A permissão da aludida lei, consubstanciada nos termos “criação” – 

“organização” – “estruturação”, enseja iniciativas difíceis de o próprio Estado 

controlar se, por ventura, forem utilizadas por indivíduos menos escrupulosos, 

que se disponham a fundar uma organização religiosa sem a intenção efetiva de 

propagar a fé no seu sentido mais puro e próprio, como pretendem e autorizam 

o dispositivo constitucional e civil, previstos no ordenamento jurídico pátrio. 

A alusão inclui as seitas secretas e misteriosas. 

Seitas dessa natureza têm origem Gege-Daomeanai, praticadas por 
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escravos vindos da África103. 

As seitas não são fenômeno incomum ao longo da história cristã, nascidas 

com o mais das vezes sob uma liderança autoritária, com normas de condutas 

legalistas. Por seu turno, são exclusivistas em suas ideologias104. 

A literatura cristã dá conta de que, geralmente, as seitas apresentam uma 

estrutura de liderança autoritária, com normas de condutas legalistas105. 

Em sede de Brasil, não pretendemos que as seitas representem risco 

maior, mas cumpre acompanhar os passos, a despeito da permissão prevista no § 

1º do art. 44  do  Código  Civil,  dos  indivíduos  agregativos106,  os  quais  

valendo-se  da permissão dada pelo dispositivo legal ora em comento podem 

produzir resultados nefastos à sociedade e ao próprio Estado.  

A mídia dá conta de diversos casos de indivíduos que agregaram pessoas, 

prometendo aguardar, em recintos trancafiados, “o fim do mundo”, anunciado 

para determinado dia. Frustrada a profecia, resolvem promover a morte 

coletiva de todos os aliados ali reunidos, além de outros fatos e ocorrências 

nesse sentido. 

O outro aspecto diz respeito aos próprios beneficiários ou destinatários da 

aludida  lei.  De  fato,  temos  acentuadas  dúvidas  quanto  à  consciência  dos 

“religiosos” − líderes ou liderados −, fosse à época ou seja agora, da dimensão e 

do alcance do teor da referida lei. Ela é um verdadeiro “Sistema Jurídico 

Privado”, um instrumento jurídico de longo alcance na esfera das organizações 

religiosas a recorrer tanto para atingir os mais lídimos objetivos como para 

estimular reflexões sobre a liberdade religiosa, nos moldes preconizados pela 

Constituição Federal. 

A bem ver, nunca  houve tamanha liberdade  de  religião  como  a  que  

                                                 
103 J. Cabral, Religiões, cit. p. 136 
104 John Schwarz, Manual da fé cristã, Belo Horizonte: Betânia, 1. ed. 2002, p. 234, define seita: “grupo religioso 
cujo fundador diz ter recebido uma revelação especial de Deus” 
105 John Schwarz, Manual, cit. p. 235. 
106 Reinaldo Rocha, Cristianismo com cara do brasil, 1. ed. Belo Horizonte: Betânia, 2002, p. 95: Agregativos 
são aqueles que têm a capacidade de juntar, reunir ou associar pessoas. 
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se experimenta hoje no Brasil. Como se não bastasse, é  patente que  os 

movimentos cristãos, entendidos aqui todos aqueles que professam a fé em 

Jesus Cristo, estão em franco crescimento, o que é salutar, desde que essa 

florescência obedeça aos parâmetros bíblicos e à lei.  

A abertura dada pela Lei nº 10.825/2003 possibilita a criação e instalação 

de pequenas organizações  religiosas,  que  vão  crescendo,  nem sempre  dentro  

dos parâmetros da lei, com o risco, inclusive, de não garantir a segurança física 

dos seguidores. 

Reportam-se amiúde acidentes ocorridos em recintos de cultos ou outras 

liturgias, caracterizados como incêndios, provocados por sobrecarga de energia 

elétrica, queda de telhados, acomodações inadequadas, inexistência de saídas de 

emergência, superlotação de público, além de tantos outros. É evidente que a 

aludida lei não desobrigou as organizações religiosas do cumprimento das 

medidas de segurança, todavia, muitas coisas passam descumpridas a título de 

não cercear a “liberdade religiosa” conferida pela legislação. 

De qualquer modo, somente o tempo se  encarregará de dizer se 

nossas observações decorrem de maior razão, haja vista que, ante a inexistência 

de melhor detalhamento  do  dispositivo  civil  ora  em  apreciação,  o  Estado  e  

a  própria sociedade não dispõem de outros meios que facilitem ou melhore o 

controle da situação. 

Aloísio  Cristovam  dos  Santos  Junior107,  comentando  o  texto  da  Lei  

nº 10.825/2003,  admite  que  o  primeiro  entendimento  ao  ouvir  a  locução  

“livre criação” é que qualquer grupo de fiéis pode compor nova agremiação 

religiosa sem nenhuma interferência por parte do Estado. 

De fato, o alcance é esse e, havendo interesse por parte de qualquer grupo, 

não haverá interferência do Estado quanto à criação de nova agremiação, ainda 

que a questão fique submetida a problemas de hierarquia interna, o que 

poderá gerar nova problemática. 
                                                 
107 Aloísio Cristovam dos Santos Junior, A liberdade, cit. p. 94. 
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2.1. Igreja 
 
 

Já reiteramos, linhas atrás, que nossa proposta está direcionada 

essencialmente à seara jurídica, razão por que, clarificado está, todos os nossos 

comentários deverão calcar-se no direito e na lei, disso ciando-se, em 

consequência, de qualquer aparência de credo religioso, de qualquer segmento 

ou natureza, ainda que todos gozem e mereçam nosso respeito. 

Logo, em razão disso, nossa proposta de trabalho leva em consideração o 

estudo da pessoa jurídica, partindo do formato da previsão legal, ou seja, que 

começa a existência da pessoa jurídica com a inscrição de seu ato constitutivo 

no respectivo registro, conforme prevê o art. 45 do Código Civil, sem olvidar 

que a lei dispensa determinada consideração para os entes ou grupos 

despersonalizados. 

Maria Helena Diniz, escrevendo sobre esses grupos despersonalizados, 

aduz que se formam independentemente da vontade dos seus membros ou em 

virtude de um ato jurídico que vincula as pessoas físicas em torno de bens que 

lhes suscitam interesses, sem lhes traduzir affectio societatis108. 

Tais grupos existem de fato, porém não possuem personalidade jurídica, 

segundo os ditames da lei, para adquirir direitos e contrair obrigações, restando- 

lhes garantida, entretanto, a capacidade processual, exercida  por meio da 

representação em juízo, o que não pode ocorrer com a igreja ou organização 

religiosa, porquanto a formação do grupo de pessoas visaria a outro fim, ou seja, 

ausente o interesse em torno de bens econômicos ou jurídicos, na acepção 

doutrinária. 

A notícia que temos com referência à legislação pertinente ao Registro 

Civil de  Pessoas  Jurídicas  anterior  ao  Código  Civil  de  1916  decorre  da  

edição  do Decreto nº 173, de 10 de setembro de 1893109. 

                                                 
108 Maria Helena Diniz, Curso, cit. p. 331. 
109 Nicolau Balbino Filho. Contratos de sociedades civis, 4. ed. São Paulo, Atlas, 1995, p. 15. 
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Foi por esse diploma legal110, que consta em apêndice a este trabalho, que 

foi criado o registro das sociedades que se fundassem para fins religiosos, 

morais, científicos, políticos ou de simples recreio. 

A propósito, por tratar-se de legislação que não se encontra com certa 

facilidade nas livrarias, transcreve-se, ipsis litteris, o preâmbulo do aludido 

dispositivo, bem como seu art. 1º, como forma de possibilitar acesso direto 

aos dispositivos ora em comento. 

Decreto nº 173, de 10 de setembro de 1893111: 
 

“Regula a organisação das associações que se fundarem para fins 
religiosos, Moraes, scientíficos, artísticos, políticos ou de simples 
recreio, nos termos do art. 72, § 3º, da Constituição”. 
 
 
Art. 1º. – “As associações que se fundarem para fins religiosos, 
Moraes, scientíficos, artísticos, políticos, ou de simples recreio, 
poderão adquirir individualidade jurídica, inscrevendo o  contracto 
social  no  registro civil  da circumscripção onde estabelecerem a sua 
sede”. 
 

 
 

O artigo 5º do aludido Decreto prescreve: 
 

Art. 5º. – “As associações assim constituídas gosam de 
capacidade jurídica, como pessoas distinctas dos respectivos 
membros, e podem exercer todos os direitos civis relativos aos 
interesses do seu instituto”. 
 

 
Todo o conteúdo do Decreto em muito se assemelha às disposições hoje 

vistas quanto às pessoas jurídicas de direito privado, como, por exemplo: quadro 

associativo, inscrição, estatuto, denominação, sede, domicílio, modo como é 

administrada, responsabilidade dos membros, poderes dos associados, obrigação 

de prestação de contas, modos de extinção, além de outros. 

Em artigo da lavra de Graciano Pinheiro de Siqueira112, intitulado 

“Associações e fundações”, refere o autor suas observações além de fazer 
                                                 
110 Vide Apêndice 3, p.199 
111 Vide Apêndice 3, p. 199 
112 Graciano Pinheiro de Siqueira. Associações e fundações no RCPJ. Disponível em:  
<http:www.funcraf.org.br/>.../Associacões e Fundacões_no_RCPJ_-.pdf; Acesso em: 13 jun. 2001. 
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menção do estudo feito pelo Dr. Paulo Roberto de Carvalho Rêgo113, intitulado 

“Registro Civil das Pessoas Jurídicas”, publicado em obra coletiva denominada 

de “Introdução ao Direito Notarial e Registral”, que dão conta de que é a partir 

da legislação imperial portuguesa que vamos encontrar a fonte direta do sistema 

notarial e de registros brasileiros. 

Nesse diapasão, que envolve  diretamente  a  seara  da  criação  da  pessoa 

jurídica e, indiretamente, a igreja como tal, adveio a Constituição Federal de 

1891, trazendo três significativas disposições, a saber: 

a) a adoção do princípio da autonomia da vontade, cujo fundamento se 

deu pela disposição do art. 72 e § 1º da Carta Magna, adiante transcritos: 
 

Art. 72 - A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros 
residentes no País a inviolabilidade dos direitos concernentes à 
liberdade, à segurança individual e à propriedade, nos termos 
seguintes: 
§ 1º - Ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma 
coisa senão em virtude de lei. 
 
 

b) a liberdade de culto e associação para esse fim,com aquisição de 

patrimônio, na forma prevista no art. 72, § 8º, adiante transcrito: 
 

§  8º - A todos é lícito associarem-se e reunirem-se livremente e sem 
armas; não podendo intervir a polícia senão para manter a ordem 
pública; 
 

c) “Regula a organisação das associações que se fundarem para fins 
religiosos, Moraes, scientíficos, artísticos, políticos ou de simples 
recreio, nos termos do art. 72, § 3º, da Constituição”. 

 
 

Depois das legislações aqui citadas,  não houve outras,  substanciais, 

alterando a constituição da pessoa jurídica, em forma de igreja, no universo do 

direito civil, até porque seus princípios e suas regulações foram mantidos, ainda 

que de forma genérica, até porque nunca houve legislação específica nesse 

sentido. 

                                                 
113 Paulo Roberto de Carvalho Rego, Introdução ao direito notarial e registral, São Paulo: Ed. Sergio 
Fabris, 2004. p. 26. 
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Transcorridos os anos, tendo entrado em vigor o Código Civil de 

1916, passa a igreja a ser tratada como uma sociedade civil. 

Dessa forma, temos  o  seguinte  tratamento  legal  para  as  igrejas,  como 

pessoas jurídicas: a Igreja Católica Apostólica Romana, como pessoa jurídica de 

direito público externo, vinculada à Santa Sé, regida pelo direito canônico, e as 

demais igrejas, como pessoas jurídicas de direito privado, regidas pelo Código 

Civil, na forma da lei: 
 
 

Art. 16. São pessoas jurídicas de direito privado: 
 
 

I – as sociedades civis, religiosas, pias, morais, científicas ou 
literárias, as associações de utilidade pública e as fundações. 

 
 

Sempre foi um tanto complexo, situar a igreja, enquanto pessoa jurídica, 

no universo das leis, justamente porque jamais lhe havia sido dada alguma 

posição específica, como aconteceu pelo advento do Código Civil de 2002, 

ainda que, como referido linhas atrás, tais disposições tenham vindo de forma 

genérica, desacompanhadas, portanto, de disposições regulamentadas que 

melhor situassem o ente jurídico. 

A exemplo dessas dificuldades, existem posições que procuram esclarecer 

a problemática, como a que segue114, embora divirjam os posicionamentos e 

deixem – por consequência – de haver precisão. 

 
“O Código Civil de 1916 classificava a igreja como pessoa jurídica 
de direito privado, organizada sob a forma de sociedade religiosa, 
porque, quando tratou do capítulo das sociedades, alcançou tanto as 
sociedades com fins econômicos quanto aquelas que não visavam às 
atividades econômicas, como é o caso da igreja (art. 16, I, c/c o art. 
1363 do CC de 1916)”. 
 

                                                 
114 Disponível em: <http://www.virtualcastro.com.br/>tania/livro/tania04.htm. Acesso em: 17 jun. 2011. 
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2.2. Sociedade religiosa 
 
 
 

Não raro se ouvia, antes da vigência do Código Civil de 2002, falar de 

“sociedade religiosa”, como denominação de igreja. A par disso, aqui ou acolá, 

falava-se de igreja como sociedade religiosa. Se quisermos referir “sociedade 

religiosa” como  uma reunião de pessoas com o objetivo de difundir a mesma fé 

ou reunir-se em torno dos mesmos hábitos, até é possível a concepção da ideia. 

O próprio Clovis Bevilaqua, comentando a classificação das pessoas 

jurídicas115, preleciona:  

 
“As pessoas jurídicas podem reduzir-se a duas ordens: as de direito 
público e as de direito privado. 
São pessoas jurídicas de direito público: 
(...) 
(...) 
São pessoas de direito privado: 
1º - as sociedades civis de fins ideais ou econômicos; 
2º - as sociedades comerciais; 
3º - as fundações 
 

 

Acrescenta ainda o autor: 

Por sociedades entendem-se aqui “os agrupamentos de homens reunidos 

para um fim cuja realização procuram, tendo vida própria, distinta da dos 

indivíduos que os compõem”. 

No rol dessas sociedades, estavam compreendidas as associações ou 

corporações religiosas, como ordens monásticas, ordens terceiras, irmandades, 

confrarias. 

Segundo o autor116, “desde o tempo de Constantino, as igrejas puderam 

ser contempladas  em testamento,  e,  portanto,  gozaram de  capacidade  

jurídica”.  É evidente que o autor está a referir a pessoa jurídica de direito 

                                                 
115 Clovis Bevilaqua, Teoria geral do direito civil,4. ed. Ministério da Justiça. Serviço de Documentação, 1972, 
p. 134. 
116 Clovis Bevilaqua, Teoria, cit. p. 134. 



84 
 

 

público, como é o caso da Igreja Católica, excluindo em consequência, as 

demais. 

É oportuno observar que, naquilo que diz respeito às igrejas, Clovis 

Bevilaqua faz algumas considerações entre o que é público e o que é privado, 

que merecem maior reflexão, conforme admite117: 

 
“O que se diz da Igreja Católica, em geral, deve, por identidade de 
razão, ou via de consequência, dizer-se das suas divisões locais, 
dioceses e paróquias, que serão pessoas de direito público 
eclesiástico, mas, em frente do direito civil secular, somente poderão 
aparecer como associações de caráter privado se se organizarem 
segundo os preceitos do direito civil”. 

 

De fato, o achado sobre “sociedade religiosa”, enquanto igreja, não restou 

de maior importância, do que se subentende que conceber a ideia de igreja como 

sociedade  religiosa, mesmo  na  vigência  do  Código de  1916, nunca  foi  

muito preciso, embora se possam identificar alguns achados, como, por 

exemplo, “Sociedade Religiosa Igreja Evangélica Reformada de Castrolanda, no 

Estado do Paraná”; “Sociedade Religiosa Igreja Batista Monte Horebe, no 

Estado de Pernambuco”; “Sociedade  Religiosa  Kehilat  Achim Tifereth 

Lubavitch”, em São Paulo; “Sociedade Religiosa Nambei  Ken  Pon  Hokke  

Shu do Brasil”,  em São Paulo”;  “Mahikari Sociedade Religiosa”, em São 

Paulo”; “Sociedade Religiosa Israelita Beht-Aron, no Rio de Janeiro”; 

“Sociedade Religiosa Irmãos Adventistas do Sétimo Dia118”. 

Das informações levantadas, o que se pôde observar é que nem todas as 

“sociedades religiosas” supramencionadas, constituem “igrejas” em sentido 

próprio, ou seja, como religião, mas algumas agregam movimentos culturais e 

funcionam como associações para difundir determinado grupo social, com seus 

caracteres, como, por exemplo, clubes recreativos. 

                                                 
117 Clovis Bevilaqua, Teoria, cit.  p. 136. 
118 Disponível em: <http://www.google.com.br> “Sociedade religiosa”.Todos os registros entre aspas desta 
página. Acesso em: 08 jun.11. 
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Ainda que não se possa afirmar categoricamente, até porque não se pôs à 

prova o dado, o que se vislumbra é que essas sociedades funcionam em forma 

de grupos mais ou menos fechados ou restritos. 

 
 

2.3. Entidade religiosa 
 

A expressão “entidade religiosa” nunca foi concebida para traduzir 

“igreja”, tendo-se sempre prestado a sugerir uma classificação referente a um 

grupo de instituições, como, por exemplo: associações civis, fundações, 

organização da sociedade civil de interesse público  – organizações  religiosas,  

organizações sociais, entidades beneficentes de assistência social –organizações 

não governamentais, além de outras. 

Insere-se a expressão “entidade  religiosa”,  portanto,  no contexto  de 

enunciados que têm lugar no Terceiro Setor - nem público, nem privado, mas 

junção de setor estatal e de setor privado com a finalidade maior de suprir as 

falhas do Estado e do setor privado no atendimento às necessidades da 

população, numa relação conjunta. 

O Terceiro Setor é constituído por instituições de personalidade jurídica 

própria, assim como por organizações religiosas119. 

A sua composição é lastreada por organizações sem fins lucrativos, 

criadas e mantidas pela participação voluntária, de natureza privada, não 

submetidas ao controle direto do Estado, dando continuidade às práticas 

tradicionais da caridade e da filantropia, trabalhando para realizar objetivos 

sociais ou públicos, proporcionando  à  sociedade  melhor  qualidade  de vida,  

atendimento médico, eventos culturais, campanhas educacionais, entre tantas 

outras atividades120. 

Tal qual ocorre  com  a  “sociedade  religiosa”,  a  expressão  “entidade 

                                                 
119 Aristeu de Oliveira e Valdo Romão. Manual do terceiro setor e instituições religiosas, São Paulo: Atlas, 
2006. p. 1. 
120 Disponível em: <http://www.Wikipédia> a enciclopédia livre. Acesso em: 08 jun. 2011. 
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religiosa” não se presta a indicar igreja no sentido literal. Achamos121  a 

denominação “Entidade Religiosa Senhor do Bonfim de Água Fria” – Recife, 

PE. que se apresenta como entidade filantrópica funcionando como uma 

escola em ritmo de creche... 

 

2.4.  Ordem religiosa 

 

É uma organização de homens e mulheres, leigos e clérigos consagrados e 

dedicados  às  mais  diferentes  atividades  pastorais  e  religiosas.  Assim,  

temos “Ordem de São Bruno”; “Ordem dos Beneditinos” etc. 

A expressão  “ordem  religiosa”  tem  aplicação  direta  no  seio  da  

Igreja Católica Apostólica Romana e, segundo seus cânones, designa 

organizações de homens e mulheres dedicados à prática da fé cristã, no seio da 

Igreja Católica. 

É sabido  que  a  Igreja  Católica  Apostólica  Romana  tem  personalidade 

jurídica internacional, adequando-se, sempre que possível, à legislação local122. 

É decerto por intermédio desses institutos, que funcionam em forma de 

associações civis, que ela se apresenta como pessoa jurídica.  Aliás, nesse 

sentido, Maria Helena Diniz123  faz exaustiva exposição sobre a classificação da 

pessoa jurídica,  abordando,  inclusive,  a  posição  em  que  se  encontra  a  

igreja  ou organização religiosa. 

 

2.5.  Associação religiosa 

 

Órgão de renome dentre os setores público e privado, o SEBRAE definiu 

o vocábulo associação, em sentido amplo como, qualquer iniciativa formal ou 

                                                 
121 Disponível  em:  <  http://recife.nexolocal.com.br/>p6766895-entidade-religiosa-senhor-do-bonfim-de-
água- fria-recife-voluntarios-olinda. Acesso em: 08 jun. 2011. 
122 Edson José Rafael. Fundações e direito. São Paulo, Melhoramentos, 1997. p. 52. 
123 Maria Helena Diniz. Curso, cit. p. 264. 
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informal que reúne pessoas físicas ou outras sociedades jurídicas com objetivos 

comuns, visando superar dificuldades e gerar benefícios para os seus associados. 

Formalmente, qualquer que seja o tipo de associação ou seu objetivo, pode-se 

dizer que ela é uma forma jurídica de legalizar a união de pessoas em torno de 

seus interesses e que sua constituição permite construir condições maiores e 

melhores do que as que os indivíduos teriam isoladamente para realizar seus 

objetivos124. 

No plano da igreja, mesmo como pessoa jurídica de direito privado, é 

muito comum, no universo do direito, encontrar registros públicos, que a 

comprovem como ente jurídico, com personalidade jurídica reconhecida pelo 

direito e pela lei.   

No plano da igreja, mesmo como pessoa jurídica de direito privado, é 

muito comum, no universo do direito, encontrar registros públicos, que a 

comprovem como ente jurídico, com personalidade jurídica reconhecida pelo 

direito e pela lei. 

Paralelamente ao plano da igreja, também é comum deparar com o termo 

empregado não somente no plano religioso, propriamente dito, mas também 

como ente jurídico, até de natureza negocial, como ocorre, por exemplo, com as 

editoras, as associações beneficentes, associação religiosa em forma de 

assistência social, associação religiosa casa da bíblia, além de outras. 

Em  síntese,  o vocábulo teve larga aceitação,  como pessoa jurídica, 

principalmente antes do advento do atual Código Civil. 

 

2.6.  Comunidade religiosa 

 

A expressão “comunidade religiosa” de recente surgimento no cenário das 

igrejas exprime uma posição nova e efetiva de igreja. Hoje, em meio a alguns 

segmentos cristãos, é utilizada para caracterizar uma nova fisionomia de 

                                                 
124 Disponível em: <http://www.sebraemg.com.br/>.../associacões/02.htm. Acesso em: 08 jun. 2011. 
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igreja, ante o desgaste e as limitações submetidas às práticas cristãs daqueles 

que professam uma fé. 

Por outro lado, a expressão é empregada, mormente entre as igrejas 

evangélicas, em decorrência de cisões internas provocadas por líderes que, 

inconformados  com  o  imobilismo  da  proposta  tradicional,  arrebanham  

certo número de insurgentes e criam nova entidade, igreja ou organização 

religiosa, novo ente, denominado “comunidade religiosa”, com a possibilidade, 

inclusive, de conquistar capacidade e personalidade jurídicas, apoiada  no 

dispositivo legal que consta do inciso VI do art. 5º da Constituição Federal e do 

art. 44 inciso IV do Código Civil. 

Convém ressaltar que a expressão “comunidade religiosa” abriga 

segmentos de diversificadas opiniões cristãs,  não estando, portanto, a servir, 

com exclusividade, a esta ou aquela denominação religiosa. 

Tanto se pode considerar a expressão sob o aspecto do mundo fático 

como sob o aspecto do mundo jurídico. Na primeira hipótese, tem-se um 

agrupamento de pessoas reunidas sob a égide de uma pessoa jurídica de direito 

público internacional, como ocorre com a Igreja Católica, cujas atividades e 

movimentos ocorrem independentemente do amparo direto da lei; na segunda, 

tem-se a pessoa jurídica na sua plenitude, exercendo direitos e contraindo 

obrigações. 

Quando dizemos que a expressão “comunidade religiosa” exprime uma 

posição nova, inferimos que ela foge dos padrões mais conservadores. 

Hoje, algumas  novas denominações  preferem encaminhar  a obtenção  

do competente registro dos seus estatutos no órgão registral como comunidade 

religiosa, ao invés de fazê-lo como igreja ou mesmo organização religiosa. 

A despeito da escassez de comentários doutrinários na seara das igrejas, 

entre os doutrinadores civilistas, a ausência de escritos sobre o tema é absoluta. 
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2.7.  Organização religiosa 

 

O título constitui o tema central do nosso trabalho, todavia, não será 

tratado em profundidade neste item, 2.7. Efetivamente, as considerações e 

posicionamentos  que  incidem sobre  a  temática  estarão  presentes  em todos  

os momentos do desenvolvimento da tarefa a que se dispôs este acadêmico. 

Cabe, portanto, de início, uma consideração sobre a nomenclatura 

escolhida pelo Código Civil para conhecer a intenção do legislador ao inseri-la 

na legislação codificada. 

Vê-se que, em momento algum, por remotos que sejam os períodos em 

que se fala de religião, quer ao tempo dos romanos, quer ao tempo dos 

portugueses, nos quais se apoia a fé cristã do povo brasileiro, nunca se 

empregou a expressão “organização religiosa” para designar a igreja. 

Foi com o advento da Lei nº 10.825, de 22 de dezembro de 2003, que 

acrescentou o inciso IV ao art. 44 do Código Civil, que surge a expressão 

no cenário jurídico. 

Cabe aqui, portanto, sondar que intenção teria tido o legislador para optar 

pela expressão que procura corresponder a igreja. 

A problemática deve ser analisada sob dois prismas: o primeiro decorre 

do receio que tiveram as igrejas, de serem tratadas como associações civis. Esse 

status submetia  as  instituições  religiosas  ao  crivo  direto  do  Estado,  que  

ganharia ascendência para exercer maior controle sobre as igrejas125. 

Para Cícero Duarte, autor de Igrejas na Mira da Lei, esse maior controle 

pretendia submeter as igrejas à condição de “servir de alvo” perante a lei. 

Interpretamos “servir de alvo” como ficar sob o jugo do Estado, uma vez que os 

membros seriam denominados associados; o Líder deveria ser eleito pelos 

associados; o quorum para deliberar sobre assuntos tratados internamente 

seria mais alto; a assembleia geral dos associados teria maior poder de controle 

                                                 
125 Cícero Duarte. Igrejas na mira da lei, 1. ed. São Paulo: Bompastor Editora, 2003. p. 11. 
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sobre a administração da associação; seria preciso estabelecer competências e 

instâncias com vistas  à  aplicação de  faltas; possibilidade de nomeação  de  

administrador provisório, por parte do juiz, nas hipóteses previstas pela lei; 

cumprimento de obrigações civis junto aos órgãos governamentais; adequação 

dos estatutos, além de outras sujeições que, efetivamente, não eram da vontade 

nem da conveniência das igrejas. 

Tais exigências compunham  o  núcleo  de  maior  inquietude  para  

alguns líderes  religiosos  e  fizeram despertar  neles, principalmente  nos  

evangélicos, a consciência  do  risco  de  caírem as  instituições  que  presidiam 

sob  controle  do Estado, o que corresponderia a uma capitis diminutio em suas 

gestões, eis que cada um se constituía como Líder absoluto e, a persistir o 

disposto nas regras destinadas às  associações,  veriam  esfumar-se  parcela  

significativa de  poder  de  mando perante a comunidade, porquanto esta,  pela 

via da assembléia geral, assumiria o poder absoluto das decisões, empalmando a 

força e as prerrogativas daqueles que se achavam consolidados em suas 

posições. 

Cumpria, portanto, garantir sua preeminência à frente da entidade, sem 

interferências ou ingerências de outro poder interno ou do próprio Estado, que, 

naturalmente, teria de agir, quando necessário, o que jamais aconteceria, 

segundo os precedentes do Código de 1916. 

Esse receio não provinha apenas da ameaça do Estado, mas incluía o 

âmbito da própria igreja:  segundo os critérios hierárquicos  – e na hipótese de 

inalterabilidade do Código Civil – o próprio superior hierárquico, conforme os 

critérios essenciais  da denominação, sofreria restrição para nomear pastores  

auxiliares para dirigir igrejas, eis que as regras estabelecidas pelo Código 

Civil eram de  “eleição”  e  nunca  de  “nomeação”.  Na  verdade,  a  designação  

desses pastores auxiliares sempre foi de livre nomeação do superior hierárquico, 

assim como  a  destituição, que  poderia  ocorrer  pela  vontade  unilateral  

desse  mesmo superior, tal como se dá nas destituições ad nutum. 
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Mutatis mutandis, as regras sujeitando e reduzindo as igrejas à condição 

de associação provocaram certa inquietude na seara religiosa. Dizia-se que o 

governo iria fechar as igrejas; que o Estado passaria a cobrar impostos das 

igrejas; que as igrejas não mais apresentariam programas de televisão; que os 

estatutos das igrejas deveriam passar pelo crivo do Estado, e não somente 

seriam registrados, pura e simplesmente, como até então ocorria, cumprindo os 

Cartórios apenas a burocracia das regras comuns para o registro. Como se 

especulava que as exigências iriam além desses limites, a inquietude era 

inevitável. 

É inegável que as regras trazidas pelo Código Civil, de certa forma, não 

se ajustavam ao modus operandi típico de igrejas. Elas eram genéricas e 

direcionadas a uma pessoa jurídica comum, nunca aplicáveis ao modelo de 

pessoa jurídica constituída na forma de igreja, cujos objetivos se distanciam e se 

distinguem dos de qualquer outras. 

É forçoso dizer que – como previstas a partir das disposições dos arts. 44 

usque 61 – que tais regras eram incompatíveis, senão inaplicáveis juridicamente. 

Essa  dissonância  causaria  decerto  discussões  jurídicas  que  esbarrariam  em 

conflitos dirimidos somente por decisões judiciais desnecessárias, eis que 

emanadas em razão de imprecisão legislativa. 

É nesse sentido que linhas atrás admitimos haver uma lacuna de direito 

naquilo que concerne às normas jurídicas direcionadas às organizações 

religiosas, lacuna que cumpre preencher sob pena de tropeçar indefinidamente 

no entrave das decisões envolvendo conflitos decorrentes das atividades desse 

segmento, seja de ordem fiscal, trabalhista, constitucional, administrativa ou 

de qualquer outra área do direito. 

Gilberto Garcia126, nesse contexto, assim se pronuncia: 

 
“O advento do Estatuto Civil(Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – 
Código Civil brasileiro) trouxe à baila algumas questões 

                                                 
126 Gilberto Garcia. Novo direito associativo, 1. ed. São Paulo: Método, 2007. p. 71. 
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controvertidas, entre as quais emerge a nova condição jurídica das 
associações e seu direito de autorregulamentação, o que é inclusive 
destacado por Miguel Reale, na Exposição de motivos do 
Código Civil”.  

 

Cita o autor, parte da observação de Miguel Reale: “Tratamento novo foi 

dado ao tema pessoas jurídicas, um dos pontos em que o Código Civil atual 

se revela lacunoso e vacilante”. 

Ainda da lavra de Gilberto Garcia127 vem a seguinte lição: 

 
“A Igreja é pessoa jurídica de direito privado, tendo liberdade 

constitucional de professar a sua fé, religiosidade e espiritualidade, 
entretanto, para efeitos civis, está legalmente submetida ao poder 
público nas questões administrativas, associativas, financeiras  e  
patrimoniais,  tendo  que  prestar  contas  aos  órgãos  competentes. 
Salmo. 106:3”. 

 
 

Pois bem, é notório e indiscutível que a organização religiosa está 

submetida ao crivo do Estado, pelas leis por este emanadas, e a elas deve o 

indispensável cumprimento, sob pena da sanção prevista, no que couber. 

A organização religiosa reclama por um disciplinamento jurídico 

específico a reger seus atos e suas atividades, quer de natureza administrativa, 

quer civil, principalmente. O Código Civil de 2002 não trouxe esse 

disciplinamento no texto, tal como ocorria na vigência do Código Civil de 1916, 

demonstrando que, efetivamente, não houve avanço na legislação codificada, 

com a agravante de que o assunto também não estava regulado por lei esparsa. 

A III Jornada de Direito Civil, promovida pelo Centro de Estudos  

Judiciários do Conselho de Justiça Federal, no período de 1º a 3 de dezembro 

de 2005128, assim se pronunciou: 
 

“A  liberdade  de  funcionamento  das  organizações  religiosas  não  
afasta  o controle da legalidade e legitimidade constitucional de seu 
registro, nem possibilidade de reexame, pelo Judiciário, da 

                                                 
127 Disponível em:<http//www.direitonosso.com.br/artigo 30.htm>. Acesso em: 10. jun. 2011. 
128 Arnoldo Wald. Direito, cit. p. 190. 
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compatibilidade de seus atos com a lei e com seus  estatutos”. 
 
 

É evidente que o pronunciamento do CJF não se deu somente pela 

ausência de norma a regular as organizações religiosas, mas também em razão 

dela, o que corrobora a ideia de que se impõe criar um regime jurídico adequado 

e específico para esse tipo de pessoa jurídica. 

Apesar dessa ausência de normas específicas, chegamos a conceber a 

ideia de que o Estado quis, efetivamente, regular as igrejas, tanto assim que as 

equiparou às  associações,  ainda  que  de  forma  implícita,  de  vez  que,  no  

texto  original, nenhuma menção aparecia no seu bojo. 

Indagar sobre a omissão de disposições dessa natureza é prática 

irrecomendável, porquanto ausentes desde sua base, ou seja, desde o projeto do 

Código Civil de 2002, razão por que seria, no mínimo, incoerente fazê-lo. 

Em meio a esse estado fático e ausente de norma a caracterizar a igreja, 

na condição de pessoa jurídica de direito privado, não obstante não ser 

incompletude atribuída apenas ao Código de 2002, visto que a lacuna persistiu  

ao longo de toda a vigência do Código de 1916, surge a Lei nº 10.825, em 22 de 

dezembro de 2003. 

Muitas indagações e questionamentos pairam sobre a aludida Lei, que 

entrou em vigor, basicamente, às vésperas de terem as igrejas de adequar seus 

estatutos, afeiçoando-os às regras destinadas às pessoas jurídicas na modalidade  

de associações. 

Foram diversos os projetos de lei apresentados à Câmara dos Deputados 

visando retirar as igrejas da condição de associação, como quis fazê-lo o Código 

Civil. De  todos, prevaleceu  o  de  número  88/03, da  iniciativa  parlamentar  

do Deputado Federal Paulo Gouvêa, PL/RS129, apresentado em 13 de 

novembro de 2003.  

O projeto tramitou em regime de urgência pela Câmara dos 

                                                 
129 Vide Apêndice  4. p.201 
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Deputados e pelo Senado Federal, de maneira que, em 22 de dezembro de 2003, 

já fora transformado  em  norma  jurídica,  dando  origem  à  Lei  nº  10.825,  de  

22  de dezembro de 2003, que entrou em vigor na mesma data de publicação130. 

Efetivamente,  a  referida  Lei  definiu a classificação das organizações 

religiosas no cenário jurídico brasileiro, que passaram a ser consideradas 

espécie distinta de pessoas jurídicas de direito privado. Na prática, a medida 

significou a liberação do cumprimento de exigências impostas pelo Estado,  

conforme estabelecia o Código Civil ao submeter as igrejas à condição de 

associações. 

De fato, a Lei nº 10.825, de 22 de dezembro de 2003 trouxe mudança 

substancial no âmbito das igrejas, dando-lhes um status diferenciado no mundo 

jurídico ao criar uma modalidade de pessoa jurídica de direito privado nunca 

vista, nem mesmo à luz da legislação codificada de 1916. 

A insurreição dos que se opunham a enquadrar as igrejas como 

associações era no sentido de entender que, com esse novo status, faltariam 

qualidades específicas, eis  que a  igreja  agrega pessoas em torno de 

objetivos singulares, como, por exemplo, de adoração através da alma, bem 

como da profissão de fé, coisas que ultrapassam o que é natural, em razão de 

que são tidas por “sobrenaturais”, o que não ocorre com as associações, que 

assumem aspectos totalmente diferenciados,  pertinentes a pessoa às coisas 

naturais,  terrenas, imateriais. 

Não há negar que a Lei nº 10.825/03 trouxe uma definição, tratando 

as igrejas como organizações religiosas, todavia, levando em conta que a 

referida lei limitou-se a dizer tão-somente isso, persistem no campo da 

indefinição umas tantas outras questões. 

É bem verdade que não é tarefa do direito definir os institutos por ele 

orientados, contudo, se quisermos fazer uma analogia, diferentemente do que se 

passa com as associações, as sociedades e as fundações, nas quais se constata 

                                                 
130 Vide Apêndice 5, p.205.  Apêndice 6, 206. 
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um conjunto de normas a reger cada entidade, manteve-se silêncio a respeito das 

organizações religiosas, restando um vazio nesse sentido que é forçoso 

preencher a fim de dar qualidade a esse novo ente jurídico. 
 

 

2.8. Acepção e diferenças entre os diversos termos 

 

Conforme tentamos demonstrar, são várias as nomenclaturas utilizadas 

para demonstrar aquilo que está ligado à questão religiosa. Assim, pois, 

encontramos: igreja – sociedade religiosa – entidade religiosa – ordem religiosa 

– associação religiosa – comunidade religiosa e, por fim, organização religiosa. 

Os  termos  encontrados  nem  sempre  traduzem  a  existência  de  pessoa 

jurídica, no formato da lei, nem tampouco indicam sempre que se trata de 

instituições de confissões religiosas com atividades de celebração de cultos de 

qualquer natureza ou liturgia própria. 

O achado indicou que há instituições que não realizam cultos religiosos, 

mas que ainda assim ostentam designação de ente religioso. Assim acontece, 

por exemplo, com as editoras cristãs, as livrarias, as escolas, os asilos, as casas 

de assistência social de amparo à velhice, os órgãos de difusão falada, escrita ou 

televisada, além de muitas outras. 

Os termos designativos de religião não se equivalem, mas todos estão a 

indicar uma ligação forte e próxima do que se denomina igreja, no seu sentido 

de realização de culto, ainda que ele não se celebre em local apropriado, como 

ocorre nas igrejas. 

De qualquer maneira, seja como igreja ou outra denominação, quando 

se trata da hipótese de registro no órgão competente, tal assento é anotado como 

de pessoa  jurídica de  direito  privado, exceção feita à igreja católica, que  tem 

seu modo singular, ante as suas características peculiares, sendo entendida por 
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alguns como pessoa jurídica de direito público externo131. 

A propósito, em pesquisa bibliográfica efetuada132, encontramos 

material esclarecedor dessa questão, conforme consta em nota de rodapé. 

Entendemos que não obstante o status que sempre teve a Igreja Católica 

Apostólica Romana, enquanto pessoa jurídica de direito internacional, o que lhe 

garantia a que o órgão notarial lhe fizesse menos indagações ou exigências 

naquilo que diz respeito aos seus atos constitutivos, por ocasião do assento dos 

registros decorrentes de suas atividades administrativas internas, o advento do 

Acordo celebrado entre a República Federativa do Brasil e a Santa Sé, veio 

ainda mais facilitar a regularização dos assentos desses atos, a partir das próprias 

disposições contidas no Acordo. 

Nesse sentido, reconhecemos a ocorrência de avanços jurídicos, 

adequando e ajustando condutas, principalmente diante do dispositivo 

constitucional preconizado no art. 1º da Constituição Federal, que alude que 

“todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza...”. 

Nessa linha de raciocínio, é oportuno destacar que o próprio Acordo, em 

seu art. 20, ressalvou situações jurídicas existentes e constituídas ao abrigo do 

Decreto nº 119-A, de 7de janeiro de 1890. 

                                                 
131 Maria Helena Diniz, Curso, cit. p. 265. 
132 Disponível em: <http://www.opuava.org.br/> Acesso em: 14 jun. 2011. Declaração 
Declaro, para os devidos fins, que a DIOCESE DE GUARAPUAVA, criada pela Bula Pontifícia "Christi 
vices" do Sumo Pontífice Paulo VI, em data de 16 de dezembro de 1965, e instalada oficialmente em 26 de 
junho de 1966, tem personalidade jurídica ex vi do Artigo 5º do Decreto Nº 119 A de 7 de janeiro de 1890, 
conforme declaração protocolada no 1º Cartório de Protestos de Títulos e Registro de Títulos e Documentos 
sob o Nº 38- 
203 e arquivada em Microfilme sob o Nº 31.804, em data 15 de junho de 1989. 
Declaro, outrossim, que aos efeitos do Cadastro Geral de Contribuintes se apresenta sob a razão social MITRA 
DIOCESANA DE GUARAPUAVA, Rua Mal. Floriano Peixoto, Nº 1171, Guarapuava, PR. com CNPJ 75 
643 148 / 0001-43. 
DECLARO, finalmente, que os Estatutos da DIOCESE DE GUARAPUAVA - ou MITRA DIOCESANA DE 
GUARAPUAVA - estão corporificados no Código de Direito Canônico e que, aos efeitos civis, estão 
regulamentados neste REGIMENTO. 
Guarapuava, 6 de maio de 1996. 
Dom Giovanni Zerbini. Bispo Diocesano. 
A Declaração e o Regimento foram registrados no 1º CARTÓRIO DE PROTESTO DE TÍTULOS E 
REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS Rua Capitão Rocha, 1331 - Guarapuava, MICROFILME, sob o 
nº 52.237. Em data de 14 de maio de 1996. DIOCESE DE GUARAPUAVA - Paraná – Brasil. 
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CAPÍTULO III – CONSTITUIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO RELIGIOSA 
 

 

Pretende-se neste capítulo demonstrar o que vem a ser uma organização 

religiosa. 

Já foi dito, e reitera-se, que não era de esperar que o Estado, pelas 

suas Casas Legislativas – a Câmara dos Deputados e o Senado Federal definisse 

o que é “organização religiosa”, posto que não é função da lei definir os entes 

jurídicos. Cabe, pois, ao jurista a tarefa de interpretar a lei, para dela extrair a 

norma jurídica que vai reger a conduta desse ente jurídico dentro do universo do 

direito. 

Foram exatamente dez os projetos de lei apensados ao de número 634, 

de 2003, pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos 

Deputados133 versando sobre matéria religiosa, na busca de tirar as igrejas 

da condição de associação civil. De todos esses projetos, sobressaiu um que 

propunha acrescentar dois incisos ao art. 44 do Código Civil, que conta três 

incisos, assim distribuídos: 

São pessoas jurídicas de direito privado:  

I – as associações; 

II – as sociedades; III – as fundações. 

Com a aprovação do projeto, surgiu a Lei nº 10.825/03, publicada em 22 

de dezembro de 2003, que entrou em vigor na própria data de sua publicação, 

ficando assim definidas as pessoas jurídicas de direito privado: 

São pessoas jurídicas de direito privado: 

 I – as associações; 

II – as sociedades;  

III – as fundações; 

IV – as organizações religiosas; 

                                                 
133 Disponível em: <http:www.camara.gov.br/> proposicõesWeb/fichadetramitacao. Acesso em: 14.jun. 2011. 
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V – os partidos políticos. 

Com essa iniciativa do Poder Legislativo, as “entidades religiosas” 

passaram a ser consideradas pessoas jurídicas de direito privado, ao lado das 

associações - das sociedades - das fundações e dos partidos políticos. 

Silvio de Salvo Venosa134, comentando a inserção dos incisos IV e V ao 

art. 44 do Código Civil, admitiu que a “principal justificativa do legislador 

para a elaboração dessa norma deveu-se ao fato de os partidos políticos e as 

igrejas, bem como suas entidades mantenedoras, terem entrado numa espécie 

de limbo legal, pois não se enquadrariam na definição do art. 53”. 

De uma forma ou de outra, a bem ver, o Código Civil culminou por 

dar rumo à questão, estabelecendo um lugar específico para as organizações 

religiosas, afeiçoando-as, juridicamente, às suas peculiaridades. 

É dentro desse contexto que continuaremos a desenvolver nossa proposta 

de trabalho. 
 
 
 

3.1.  Definição de organização religiosa 
 
 
 

Por certo, graças à riqueza da língua pátria, é possível, com a ajuda 

de termos gramaticais, desdobrar um rol de definições sobre a expressão 

“organização religiosa”. Deve, porém, tal definição cingir-se ao que se propõe 

realizar essa organização religiosa, dentro do meio a que está submetida social, 

econômica e juridicamente, porquanto é um sujeito de direito reconhecido pelo 

ordenamento jurídico vigente. 

 
Portanto, pode-se dizer que “organização religiosa” é uma pessoa 
jurídica de direito  privado  que  agrega  pessoas, segundo  seus  
objetivos  de  fé,  sem  fins econômicos. 

 
 

                                                 
134 Silvio de Salvo Venosa. Direito civil: parte geral. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2005. v. 1 p. 302. 
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Tal definição está em perfeita consonância com o conceito de 

“associação”, previsto no art. 53 do Código Civil, o que significa dizer que a 

criação do ente jurídico “organização religiosa” em nada contrariou o 

ordenamento jurídico, muito pelo contrário, permitiu  aperfeiçoá-lo, já que agora 

está coberto pelo manto da lei. 

É oportuno lembrar que a Lei nº 10.825/03 enquadra-se harmoniosamente 

dentro dos princípios constitucionais, destacando-se o inciso I do art. 22 da 

Carta Magna, bem como o inciso VI do art. 5º do mesmo diploma legal, este 

último que consagra a liberdade religiosa, dentro dos limites da lei, assegurando 

o livre exercício dos cultos religiosos e proteção aos locais de culto e suas 

liturgias. 

Entendemos  acertada a legislação criada pelo legislador brasileiro, 

porquanto atendeu a um segmento ainda desprovido de norma de sobrevivência 

jurídica, sem  ferir  princípios constitucionais,  nem  tampouco atingir  outros 

segmentos religiosos, igualando-os todos outros no mesmo patamar 

constitucional legal, sem ferir suscetibilidades e direitos. 

Muitas  outras  definições  poderiam  ser  aqui apresentadas, segundo a 

capacidade do intérprete e sob o aspecto doutrinário, segundo o talante e a 

corrente por ele abraçada. 

Todavia, é inegável que definir os institutos jurídicos nunca foi tarefa 

de fácil assimilação para o doutrinador. 

 

 

3.2. Criação à luz da lei 

 

Segundo o disposto no § 1º do art. 44, é livre a criação da organização 

religiosa. Entendemos que a disposição legal é por demais elástica, pois permite 

a qualquer pessoa, inclusive inescrupulosa e desprovida de objetivos 

essencialmente religiosos, criar uma instituição com rótulo de organização 
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religiosa e vir a desenvolver objetivos que contrariem a própria vontade da lei. 

Essa disposição legal reúne o corolário da liberdade de crença e da 

liberdade religiosa, consagrados pelo Estado laico, e dele não pode se dissociar, 

mas importa dispensar cuidados a fim de que a intolerância não prevaleça sobre 

os próprios direitos e garantias individuais, igualmente constitucionais, nem fira 

direitos ou cause mal-estar social. 

Acreditamos que uma forma de coibir determinados abusos é manter a 

necessária vigilância, a começar pela análise do ato constitutivo, feita pelo órgão 

competente - o Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas - por ocasião da 

recepção e posterior apreciação, destacando e apontando a necessidade de 

adequação  às  normas  legais,  dentro  dos  limites  da  lei  em  geral,  segundo  

os objetivos propostos pela própria organização religiosa em seu estatuto 

social, já que, não obstante a liberdade de criação, o funcionamento somente 

poderá ocorrer atendidos os pressupostos da lei. Lembramos aqui o enunciado 

do CJF135: 
 
 

“A  liberdade  de  funcionamento  das  organizações  religiosas  não  
afasta  o controle da legalidade e legitimidade constitucional de seu 
registro, nem possibilidade de reexame, pelo Judiciário, da 
compatibilidade de seus atos com a lei e com seus estatutos”. 

 
 

3.3. Formação e estruturação interna 
 
 
 

Falamos em formação no sentido de criação da organização religiosa, de 

acordo com os moldes eclesiásticos. Tal formação dá-se através de um grupo de 

fiéis  ou  adeptos  que,  após  decisão  unilateral,  passam  a  pertencer  ao  rol  

de membros, com direitos e deveres, segundo as disposições contidas no 

estatuto social  que, por  sua  vez,  têm o  abrigo  do  ordenamento  jurídico, na  

forma  da previsão da norma constitucional e civil, sob o comando e a égide do 

Estado, tudo por conta do estabelecimento da liberdade religiosa e de crença. 
                                                 
135 Walter Ceneviva, Lei dos registros públicos comentada, 7. ed. São Paulo: Saraiva, 1990, p. 207. 
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No que diz respeito à estruturação interna, a organização religiosa não é 

uma empresa nos moldes das sociedades comerciais, nem por isso deixando de 

administrar recursos financeiros, contratar empregado ou empresa terceirizada 

para executar serviços relacionados às suas atividades, cumprir obrigações 

fiscais, no que couber, além de outras, como, por exemplo, administrar seu 

patrimônio. 

Fazem parte, ainda, dessa estrutura organizacional diversos órgãos, a 

saber: administrativo, comissão de contas, deliberativo, gestão de patrimônio, 

departamentos de crianças, jovens e adultos, de casais, e tantos outros. 

Essa a razão, pois, de as organizações religiosas carecerem de uma 

estruturação interna como forma de se desincumbirem de seus objetivos perante 

seus fiéis ou membros. 

A par dessa estrutura de funcionamento administrativo no plano temporal, 

têm também as organizações religiosas um corpo de ministros ou obreiros que 

cuidam do ofício eclesiástico, dispensando atendimento espiritual e de 

piedade junto à comunidade. 

As organizações religiosas têm sua forma de governo. Esta, 

genericamente, é denominada governo eclesiástico, que pode ser apresentado 

de várias modalidades, como, por exemplo, governo episcopal, governo 

congregacional, governo representativo, além de outros. 

O governo eclesiástico, encarregado da ministração de culto ou outra 

forma litúrgica, geralmente está submetido a uma hierarquia de poder, repartida 

em atividades competidas aos ocupantes de cargos, os quais tanto podem ser 

eleitos pela assembleia geral dos fiéis, como, segundo o modelo de governo 

eclesiástico, designado por uma hierarquia de poder maior, chamada convenção, 

que designa ministro para pastorear ou presidir. 

As organizações religiosas exercem hoje papel de suma importância, 

mesmo porque, inseridas no contexto social, têm a desempenhar um papel que 

não se restringe  a cuidar  da alma da pessoa, mas  estende-se  à  
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individualidade  de seus membros,  dispensando-lhes  ensino  e formação de 

princípios  de  moralidade, convivência social e, por que não dizer?, boa 

formação de cidadania. 

Esta é a razão de a organização religiosa, conhecida até os dias de hoje 

como igreja, ser comparada ao corpo humano, composto de diversos membros, 

cada qual com um papel a exercer dentro de toda a estrutura anatômica. 

Estando as organizações religiosas sob a égide das leis, é necessário que 

estejam aparelhadas em todos os sentidos, a fim de não recaírem ou 

incidirem em desobediências, que podem, inclusive, ocasionar interrupção de 

funcionamento, causada por má gestão. 

As organizações religiosas estão inseridas, em linhas gerais, dentro de um 

contexto social religioso e temporal, tendo diante de si metas de 

desincompatibilização, interna e externa, o que justifica a necessidade, como em 

todas as demais instituições, de formar a sua estrutura administrativa para 

realizar seus objetivos e executar suas propostas perante a comunidade de 

filiados. 

As organizações religiosas também têm seus princípios orientadores, 

regidos não somente pelas leis mas por seus estatutos sociais, que consistem, 

basicamente, no plano divino, em ministrar suas práticas religiosas, segundo 

seus dogmas e, no plano temporal, em planejar, coordenar e controlar, como 

forma de governar pessoas reunidas em torno de objetivos comuns a todos. 
 
 
 

3.4. Registro no órgão notarial 
 
 
 

Walter Ceneviva136, em Lei dos registros públicos comentada, aduz 

que a Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, dispõe sobre os registros 

públicos, prescrevendo em seu art. 1º: 

                                                 
136 Walter Ceneviva, Lei, cit. p. 4. 
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In verbis: 
 
 

Art. 1º. Os serviços concernentes aos registros públicos, estabelecidos 
pela legislação civil para autenticidade, segurança e eficácia dos atos 
jurídicos, ficam sujeitos ao regime estabelecido nesta lei. 
 

Aduz ainda a referida lei, em seu § 1º, inciso II: 
 

§ 1º. Os registros referidos neste artigo são os seguintes: II – o 
registro civil de pessoas jurídicas. 

 
 

A Constituição Federal assim estabelece no art. 22, inciso XXV: 
 

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: XXV – 
registros públicos. 

 
 

As organizações religiosas têm seus atos constitutivos, que demandam 

competente registro no órgão notarial, o Cartório de Registro Civil de Pessoas 

Jurídicas. 

Afirma Walter Ceneviva137, em comentário sobre a necessidade do 

competente registro: “sem o registro, o direito não nasce”. 

O registro garante a autenticidade, a segurança e a eficácia de coisa ou 

documento. No caso em apreço, tem-se que as organizações religiosas precisam 

ter seu ato constitutivo, que começa pela ata da assembleia geral e termina com 

o estatuto social, devidamente registrados, como forma de adquirir 

personalidade jurídica e, assim poder exercer direitos e contrair obrigações, sob 

pena de serem tidas como pessoas despersonificadas, na forma prescrita no 

inciso VII do art. 12 do Código de Processo Civil ou, ainda, como pessoa de 

fato, na forma do que prescreve  o  art.  986  do  Código  Civil,  pelo  que  os 

administradores nessa condição, responderão perante a lei e perante terceiros. 

Entendemos que, nessa última hipótese, o juiz decidirá eventual conflito, 

levando em consideração o disposto no art. 4º da Lei de Introdução às Normas 
                                                 
137 Walter Ceneviva, Lei, cit. p. 45. 
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do Direito Brasileiro. 

Aliás, o próprio Código Civil dispõe em seu art. 45: 
 
 
 

Art. 45. Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito 
privado com a inscrição do ato   constitutivo   no   respectivo   
registro,   precedida, quando necessário, de autorização ou 
aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as 
alterações por que passar o ato constitutivo. 

 
 

Os dizeres do aludido artigo, no que tange à autorização do Poder 

Executivo, não se aplicam às organizações religiosas, justamente diante do que 

está preconizado no § 1º da Lei nº 10.825/03, como corolário do Estado laico, 

consolidado pelo Decreto nº 119-A. 

É o registro dos atos constitutivos da organização religiosa que vai 

legitimá- la a estar na órbita do direito, realizando seus objetivos, ainda que 

eclesiásticos, destacando-se o aspecto de ente jurídico, devidamente 

reconhecido pelo Estado que, nessa condição, fica sujeito ao controle da 

legalidade, mas sem que isso constitua ingerência ou interferência Estatal, senão 

que pela publicidade do ato constitutivo possa a entidade estar apta e habilitada 

no universo do direito, como condição de cumprir seus objetivos, já que para 

tal foi elevada ao patamar de pessoa jurídica de direito privado, adquirindo 

personalidade, justamente pela instrumentalização do registro público. 

Aliás, não  fosse  a  concessão  do  registro  público  do  ato  constitutivo  

da organização religiosa, não haveria falar em sua existência na órbita do 

direito, uma vez que a própria lei dispõe que a existência da pessoa jurídica de 

direito privado começa com o a inscrição do ato constitutivo no respectivo 

registro, conforme alude o próprio art. 45 do Código Civil, retromencionado, 

constituindo este de vital importância para o ente jurídico ora em comento. 
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3.5. Princípios fundamentais de natureza eclesiástica 
 

As organizações religiosas vivem sob a égide do Estado e das leis dele 

emanadas, através dos seus órgãos legislativos, todavia, têm seus princípios 

fundamentados nas Sagradas Escrituras e no credo por  elas criado, segundo  

seus dogmas de fé, deles não se afastando, o que corresponde a não praticar  ato 

algum de desobediência civil ou constitucional. 

A convivência sob a égide da lei está calcada nos dispositivos 

constitucionais  que  garantem  a  liberdade  de  livre  manifestação  religiosa,  

tais como: 

 
Art. 5º- Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
 
II -  ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em 
virtude de lei; 
 
IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato; 
 
 
VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o 
livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos 
locais de culto e a suas liturgias; 
 
VII - é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas 
entidades civis e militares de internação coletiva. 

 
 

São esses princípios eclesiásticos que dão qualificação a tais 

organizações, como pessoas jurídicas, que não realizam somente seus cultos em 

ambientes de igrejas, mas também têm atividade educacional e assistencial 

que, muitas vezes, são executadas em sede de cooperação e solidariedade, 

como sói ocorrer com as organizações  não governamentais. Há organizações  

religiosas que  desenvolvem atividades  assistenciais  e  sociais  de  forma  

louvável,  bem  como executam programas de lazer e educação junto às 
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pessoas menos favorecidas. 

 

3.6. Supremacia da lei 
 
 
 

Ainda que haja uma liberalidade do Estado no sentido de estabelecer a 

autorregulação interna para reger os destinos da organização religiosa, o que se 

dá pelo seu estatuto social e pelo seu regimento, prevalece sempre a supremacia 

da lei naquelas questões e assuntos que extrapolam os limites e excedem  a força 

jurídica desses instrumentos para dirimir conflitos ou regular direitos. 

Não é de conceber a ideia de que essa liberalidade dada pelo Estado 

possa ser vista com maior elasticidade, a ponto de tais organizações quererem 

regular direitos já sob regulação de leis gerais, como, por exemplo, direitos 

sociais, constitucionais ou civis. 

Parece-nos que a intenção do Estado foi tirar as organizações religiosas da 

sujeição a que estavam submetidas à luz do art. 53 e seguintes do Código Civil, 

enquanto associações, ao mesmo tempo que corrigiu, com o advento de uma lei 

própria, certas distorções que jamais poderiam encontrar lugar à luz das regras 

estabelecidas para entidades de natureza totalmente diversificada. 

Grassa no seio de muitas organizações religiosas a concepção de que, 

com o advento  da  Lei  nº  10.825/03,  teriam  elas  ficado  livres  de  qualquer  

sujeição jurídica, podendo inclusive criar uma espécie de ordenamento jurídico 

próprio, capaz de reger suas atividades, segundo o talante de seus líderes. Ledo 

engano. 

Tal entendimento contraria inclusive os próprios preceitos bíblicos, que 

recomendam à obediência da lei, como condição de ser louvado e bem-

aventurado, nos estritos dizeres das Sagradas Escrituras, até porque são elas 

mesmas que dizem que o homem está sujeito à lei, e não poderia ser diferente, 

principalmente quando se vive dentro de um estado democrático de direito, 

como é o caso brasileiro. 
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Leiamos nesse sentido a recomendação sugerida pelo texto que segue: 

 
Epístola de São Tiago138: 
 
“Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e 
nisso persevera, não sendo ouvinte esquecediço, mas fazedor da obra, 
este tal será bem-aventurado no seu feito”. 

 
 
 

A expressão “são livres a criação, a organização e a estruturação” contida 

no § 1º, da Lei 10.825/03, não abriga interpretação extensiva que permita 

reduzir a eficácia da lei à vontade daquele que a interpreta. No mínimo, tal 

comportamento deve  ser  visto  com  reserva,  pois,  doutra  forma  traduziria  

uma  excrescência jurídica. 

Nada pode sobrepor-se ao caráter de obrigatoriedade e supremacia da 

lei. Por mais forte que seja o princípio, mesmo aquele que decorre do acordo 

entre as partes, nada pode afastar a força da lei. 

 

 

3.7. Regulação estatutária 

 

O estatuto social é a lei orgânica da organização religiosa, que é regida 

pelo direito civil, característica que faz dela pessoa jurídica de direito privado. 

Não é forçoso dizer que o estatuto social da organização religiosa 

constitui seu “ordenamento jurídico”, de natureza privada, com força de norma 

interna, que regula todas as atividades perante seus membros. 

Na forma do art. 53 do Código Civil, constituem requisitos para formação 

e elaboração de um estatuto social: a denominação da pessoa jurídica, o local da 

sede, o foro para a solução de conflitos, os objetivos a que se propõe, o tempo de 

duração, as categorias de membros, os direitos e deveres, o modo de filiação e 

desfiliação, o modo de administração, o modo de reforma, a forma de 

                                                 
138 Bíblia Sagrada, Epístola de São Tiago ,cap. 1, vers. 25, 2. ed. São Paulo: SBB, 1993, p. 273. 
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representação,  judicial  e  extrajudicialmente,  a  responsabilidade  pelos  atos  e 

obrigações contraídos, se  os  membros  respondem ou  não  pelas obrigações  da 

organização, a destinação e aplicação dos recursos, as hierarquias, as 

instâncias e as  competências  dos  órgãos  internos,  tais  como  assembleia  

geral,  diretoria, conselho deliberativo, conselho consultivo, conselho fiscal, 

comissão de contas, departamentos, além das formas de alteração do estatuto,  o 

destino do patrimônio, na hipótese de extinção, e as formas pelas quais esta 

poderá ocorrer. 

O estatuto social da organização religiosa está sujeito ao competente 

registro no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, órgão muito rigoroso 

na análise do instrumento. 

O Código Civil de 2002 ao entrar em vigor em 2003, estabeleceu em seu 

art. 2031, o prazo de um ano para que as associações, sociedades e fundações se 

adaptem às suas disposições, como, por exemplo, a prevista neste artigo. Essa 

determinação causou incômodo junto às organizações religiosas, visto que, não 

bastasse terem perdido o status de igreja, passando a serem consideradas 

associações, ainda teriam de adequar seu estatuto social. 

Foram  grandes  as  preocupações  no  seio  das  igrejas,  até  porque  

eram correntes os comentários de que o Estado passaria, a partir de então, a 

manter controle efetivo sobre elas fazendo gestões de interferências internas. 

Como referido no prefácio deste trabalho, essas foram as razões por terem 

as igrejas saído a campo, utilizando sua influência junto aos meios social e 

político, instando seus líderes a manter contatos com seus representantes na 

Câmara dos Deputados e no Senado Federal, visando à desobrigatoriedade e 

inaplicabilidade dessas disposições às igrejas. 

A  Lei  nº 10.825/03  acrescentou o parágrafo  único  ao art. 2031, com 

a seguinte redação: 

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica às organizações 

religiosas nem aos partidos políticos. 
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Todas as disposições contidas na Lei 10.825/03 constituiram, de certa 

forma, total alforria legal, tirando as igrejas do estado de apreensão e liberando-

as dessa obrigatoriedade. 

Mas há entendimentos no sentido de que, mesmo na vigência da novel lei, 

persiste a necessidade e recomendação para que os estatutos sociais das 

organizações religiosas sejam readequados e afeiçoados às regras estabelecidas 

pelo Código Civil, na parte que cuida das associações. 

Os próprios Cartórios de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, com raras 

exceções, são taxativos nesse sentido e, na primeira oportunidade que têm, 

trazem à tona o tema  de  adequação,  para  atendimento.  Isso  ocorre,  

geralmente,  por ocasião de registro de atas de eleição da nova diretoria, cujo ato 

os cartórios se reservam o direito de não registrar enquanto a organização 

religiosa não promova a adequação do estatuto. Esse impasse vem gerando certa 

instabilidade no seio das entidades, pela suscitação de dúvidas139  por parte do 

órgão notarial, que somente têm sido solucionadas pelo Juiz Corregedor, com 

base no arts. 198 e 296 da Lei nº 6015/73. 

A dúvida é suscitada no âmbito administrativo, mediante Nota 

Explicativa, endereçada ao apresentante, e é da iniciativa do oficial do órgão 

notarial. Inconformado com as exigências feitas, requer a sua remessa ao juiz 

corregedor do Cartório, aguardando a oportunidade para oferecer a competente 

impugnação. 

É indispensável destacar que a própria Lei 10.825/03 definiu as 

organizações religiosas como pessoas jurídicas de direito privado, dispensando-

as, inclusive, de  alterar  seus  estatutos.  Já  dissemos  que  o  estatuto  social  é  

a  lei orgânica da organização religiosa. Ora, sendo assim, é necessário que esse 

estatuto seja elaborado com rigor, pois, em parte, vai assumir o lugar da lei, 

                                                 
139 Walter Ceneviva, Lei, cit. p. 346. Dúvida é a forma pela qual “o serventuário de justiça, diante de incerteza 
quanto  à  prática  ou  não  de  ato  que  lhe  é  imposto  pelo  ordenamento jurídico  ou  solicitação de  
qualquer interessado, submete-o à prévia apreciação judicial, para que se determine ou decida, formalmente, 
qual a orientação a ser tomada ou como o ato deve ser executado”. 



110 
 

 

naquilo que não contrariá-la, o que vale  dizer  que  precisa  ser  um  

instrumento normativo interno, capaz de prever todas as atividades de 

convivência interna e externa da organização, estabelecendo normas e formas 

que atendam as necessidades de seus filiados, bem como  que  esteja adequado 

às leis  em geral, mesmo  porque, não havendo previsão estatutária, os 

conflitos eventualmente surgidos deverão ser submetidos à apreciação do Poder 

Judiciário, perdendo dessa forma a organização certa parcela de liberdade na 

condução administrativa dos atos pertinentes. 

Enfim, com o advento da Lei nº 10.825/03 as organizações religiosas, que 

dantes sequer tinham reconhecido o direito de ter personalidade jurídica própria, 

ganharam uma nova roupagem, podendo assim estabelecer a sua própria 

estrutura estatutária, sem a interferência do Estado, senão naquilo que for 

contrário à lei vigente, aos costumes e aos princípios de equidade e moralidade. 
 

 

3.8. Extinção ou dissolução 

 

O tratamento dispensado pela lei às pessoas jurídicas de direito privado 

não é diferenciado, salvante naquilo que concerne às especificidades da natureza 

e dos objetivos ou finalidades que cada uma tem. Eis a razão, portanto, de a 

dissolução ou extinção da organização religiosa estar submetida ao regime 

estatutário por ela criado e, no que for omisso, aplicar-se-ão os ditames da lei. 

É necessário distinguir entre extinção140 e dissolução141. Os 

                                                 
140 Normativo: Lei das S.A. Lei nº 6.404, de 1976, arts. 219 e 216. O que se entende por dissolução da pessoa 
jurídica? A dissolução da pessoa jurídica é o ato pelo qual se manifesta a vontade ou se constata a obrigação de 
encerrar a existência de uma firma individual ou sociedade. Pode ser definida como o momento em que se 
decide a sua extinção, passando  se, imediatamente, à fase de liquidação. Essa decisão pode ser tomada por 
deliberação do titular, sócios ou acionistas, ou por imposição ou determinação legal do poder público. Acesso em 
16.06.2011. 
141 Atinoel Luiz Cardoso, Das pessoas jurídicas e seus aspectos legais. Leme: AEA, 1999, p. 94. “Em 
primeiro lugar deverá se atentar para o que dizem os estatutos. Se estes forem silentes, deve-se examinar se os 
sócios adotaram alguma deliberação eficaz sobre a matéria. Se os mesmos nada resolverem, ou se a deliberação 
for ineficaz, devolver-se-á o patrimônio a um estabelecimento público congênere ou de fins semelhantes(Código 
Civil, art. 22). Se entretanto, no Município ou no Estado, no Distrito Federal ou no Território ainda não 
constituído em Estado, em que a associação teve a sua sede, inexistirem estabelecimentos nas condições 
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entendimentos explicitados nas notas não são exclusivos das organizações 

religiosas, todavia, têm aplicação para entes denominados pessoa jurídica, daí a 

viabilidade de empregar a mesma praxe, excetuando a inaplicabilidade, no que 

couber. 

Ainda que não seja tão usual, porém, não é impossível que uma 

organização religiosa venha a se extinguir ou se dissolver. Geralmente, ocorrem 

fusões pelo ato de uma absorver outra, decorrendo disso a necessidade de 

extinção ou dissolução. 

É exigência obrigatória da lei que o estatuto social estabeleça as formas 

de extinção. Nessa esteira de ensinamento, apresentamos em nota de rodapé, o 

posicionamento de Atinoel Luiz Cardoso142  ao comentar o teor do art. 22 

do Código Civil de 1916, cuja redação foi alterada, em parte, pelo art. 61 do 

atual Código Civil. 

Temos entendido e assim manifestado que é necessário que o ato 

constitutivo da pessoa jurídica seja elaborado de forma a evitar incompletudes 

em suas disposições estatutárias, mesmo porque a própria lei faculta no § 2º do 

art. 44 do Código Civil, essa liberdade ao instituidor da pessoa jurídica, 

bastando, no entanto, que tudo seja feito de acordo com a lei, como forma de 

garantir o registro no órgão competente,  e  assim  estaria  preservada  a  vontade  

particular,  não havendo, em conseqüência, qualquer intervenção do poder 

público no sentido de negar o reconhecimento ou registro dos atos constitutivos 

e necessários ao seu funcionamento do ente jurídico. 

É oportuno frisar que a faculdade concedida pelo poder público no 

sentido de que são livres a criação, organização, a estruturação interna e o 

funcionamento das organizações religiosas não traduz a ausência do Estado 
                                                                                                                                                         
indicadas, o patrimônio passará à Fazenda Pública|(Código Civil, art. 22, parágrafo único”. 
142 Atinoel Luiz Cardoso, Das pessoas jurídicas e seus aspectos legais. Leme: AEA, 1999, p. 94. “Em 
primeiro lugar deverá se atentar para o que dizem os estatutos. Se estes forem silentes, deve-se examinar se os 
sócios adotaram alguma deliberação eficaz sobre a matéria. Se os mesmos nada resolverem, ou se a deliberação 
for ineficaz, devolver-se-á o patrimônio a um estabelecimento público congênere ou de fins semelhantes(Código 
Civil, art. 22). Se entretanto, no Município ou no Estado, no Distrito Federal ou no Território ainda não 
constituído em Estado, em que a associação teve a sua sede, inexistirem estabelecimentos nas condições 
indicadas, o patrimônio passará à Fazenda Pública|(Código Civil, art. 22, parágrafo único”. 
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quanto ao conteúdo estatutário da pessoa jurídica, pois qualquer liberdade não 

pode ultrapassar os limites da lei, mormente se se tratar de disposições 

impossíveis juridicamente, ou ilícitas. 

Nesse caso, a intervenção do poder público é necessária e 

indispensável, como forma de garantir a soberania da lei.  
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CAPÍTULO IV – POSIÇÃO JURÍDICA DA ORGANIZAÇÃO 

RELIGIOSA NO BRASIL 

 

A Lei 10.825/2003 alterou o Código Civil de 2002 e incluiu no inciso IV 

do art. 44 desse diploma legal as organizações religiosas como pessoa jurídica 

de direito privado, assegurando, ainda, em seu § 1º, que assim dispõe: 
 
 
"são livres a criação, a organização, a estruturação interna e o 
funcionamento das organizações religiosas, sendo vedado ao poder 
público negar-lhes reconhecimento ou registro dos atos constitutivos 
necessários ao seu funcionamento". 

 

Com o advento dessa lei as organizações religiosas ganharam 

personalidade jurídica própria na órbita do direito nacional, saindo de um estado 

jurídico indefinido e ganhando proteção  efetiva, calcada  nas  bases  do  direito  

privado. Entendemos que a esse fato pode-se atribuir o nascer de um Direito 

Eclesiástico do Estado, como forma de designar o estudo das normas jurídicas 

aplicáveis ao fenômeno religioso, em suas manifestações individuais ou 

coletivas, o que não ocorria até 2002, em virtude de ser a tutela jurídica das 

igrejas de natureza subsidiária, porquanto inexistente qualquer regulação 

aplicável diretamente à espécie. 

É evidente que, nada obstante essa medida, não podem as organizações 

religiosas ignorar a existência das leis que estão a reger a conduta dos indivíduos 

humanos e das pessoas jurídicas por eles formadas, pois ninguém poderá 

escapar da apreciação da lei, a despeito de qualquer tipo de prerrogativa ou 

sistema de direito, porquanto a lei que rege uma conduta, como é o caso em 

comento, não poderá  absorver  a  força  da  lei  geral,  que  sempre  tem o  

caráter  de  aplicação inafastável, pelo fato de ser obrigatória e de caráter geral. 

A Lei 10.825/03, de fato, definiu a posição das organizações religiosas, 

dentro do ordenamento jurídico pátrio, todavia, deixou de criar mecanismos 

acerca de sua aplicação, a exemplo do que ocorreu com as associações, as 
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sociedades e as fundações. Não bastou dizer que as organizações religiosas 

são pessoas jurídicas de direito privado. 

 

4.1. Natureza jurídica da organização religiosa 

 

Muito  se  tem falado  sobre  a  natureza  jurídica  dos  institutos  ou  

figuras jurídicas. Assim, ouve-se com freqüência natureza jurídica do contrato, 

natureza jurídica do condomínio, natureza jurídica da posse, etc. Não é 

tarefa do direito nem da lei caracterizar a natureza jurídica, ônus que costuma, 

entretanto, competir ao órgão julgador. 

O  caminho  mais  adequado  para  conceituar  a  natureza  jurídica  de  

um instituto deve ser atribuído ao doutrinador, visto ser ele um intérprete do 

direito e da lei capacitado para essa função. 

Mesmo assim, não basta dizer que a natureza jurídica da cláusula penal, 

por exemplo, é um reforço acessório143; cumpre que seja dito, também, que é 

um reforço acessório porque está vinculado a uma obrigação principal. 

Caio Mário da Silva Pereira144 admite acentuada dificuldade em 

caracterizar a pessoa jurídica, mas esclarece que é possível, mediante o 

aprofundamento da pesquisa filosófica, justificar a sua existência. 

Nesse  contexto,  não  basta  dizer  que  a  organização  religiosa  é  

pessoa jurídica de direito privado; compete explicar o porquê dessa afirmação. 

A bem ver, a Lei nº 10.825/03 incluiu as organizações religiosas como 

espécie do gênero pessoa jurídica de direito privado, todavia, não 

recepcionou maiores  estipulações com vistas  à  caracterização  desse  novo  

instituto. Quando muito, resta enveredar pelo caminho da conceituação por 

exclusão das demais pessoas jurídicas. 

Assim sendo, haveria que negar que a organização religiosa não é uma 

                                                 
143 Álvaro Villaça Azevedo. Teoria geral dos contratos típicos e atípicos, São Paulo, Atlas, 202, p. 83. 
144 Caio Mário da Silva Pereira. Instituições, cit. p. 189. “se quanto ao nome não acordam os autores, mais acesa 
vai ainda a controvérsia no que diz respeito à sua caracterização jurídica”. 
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associação civil, porque por sua caracterização no art. 44, inciso I, c.c. art. 53 e 

seguintes, do Código Civil, conflita com as disposições constitucionais que 

estabelecem a liberdade religiosa, prevista no inciso VI do art. 5º da Carta 

Magna, fato  que  decerto  ensejaria  o  reconhecimento  de  sua  

inconstitucionalidade, por absoluta incompatibilidade fática e legal. 

Haveria  que  negar,  também,  que  a  organização  religiosa  não  é  uma 

sociedade, na forma prevista no art. 44 inciso II c.c. art. 981 e seguintes do 

Código Civil, porque, por razão maior, não tem finalidade de lucro. 

Por  fim,  não  cabe  considerar  a  organização  religiosa  uma  fundação, 

na forma prevista no inciso III c.c. art. 44 Código Civil, porquanto o pressuposto 

que sobressai nesta é a destinação de bens livres, o que não é o caso da 

organização religiosa, que pode ser instituída dispensado a destinação de 

patrimônio do seu instituidor. 

Tendo presentes todos esses obstáculos, é de considerar que a organização 

religiosa, ainda que não previsto no inciso IV do art. 44 do Código Civil, há de 

ter um caráter afeiçoado às suas conveniências e peculiaridades essenciais, aí 

compreendidas  a  celebração  de  cerimônia,  de  culto,  a  ministração  de  atos 

batismais, casamentos, etc, tudo no estilo dos dogmas e costumes de cada 

organização, até porque os dispositivos contemplados em decorrência da Lei 

nº 10.825/03 não o foram em razão de outros aspectos senão os 

retroenumerados, mesmo porque não há entender que os dizeres do parágrafo 

primeiro do art. 44 do Código Civil admitam interpretação extensiva, que sujeite 

ou engesse o Estado a ponto de não interferir nas questões de ordem pública e 

interesse social da coletividade, como forma de manter a ordem e preservar 

direitos de terceiros, ainda que em detrimento de pessoas ou membros da 

organização religiosa. 

Entendemos, pois, que o tratamento dispensado pela lei às organizações 

religiosas, erigindo-as  ao status de  pessoa  jurídica com personalidade  

jurídica própria ou específica, não decorreu de mero benefício ou vontade 
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política, senão com fundamento nos princípios basilares de um Estado laico, 

princípios reconhecidos e mantidos desde o tempo do Império, ultrapassando 

períodos de grandes transformações políticas e sociais do País. 

Para  não  perder  de  vista  nosso  objetivo,  que  consiste  em estabelecer  

a natureza jurídica da organização religiosa, é hora, pois, de enfrentar a 

problemática e assim tentar chegar a bom termo, mesmo mergulhado nas 

dúvidas e incertezas impostas pela complexidade do tema. 

Silvio de Salvo Venosa145, em comentários expendidos, também 

reconheceu a  dificuldade  de  estabelecer  a  natureza  das pessoas  jurídicas. 

Por  seu turno, Vicente  Rao146 exteriorizou  preocupação  maior  em  qualificar  

a  natureza  das pessoas jurídicas, sinal de que não basta contemplar esse ou 

aquele elemento, cumpre promover aproximação da realidade fática, filosófica e 

sociológica para evidenciar o instituto jurídico ora em comento. 

Miguel Reale147 afirma que a pessoa jurídica não é algo de físico, razão 

por que importa explicar a existência da primeira, demonstrando sua natureza, 

que justifica a aceitação pelo Direito nessa condição ou estado. 

Diferentemente de muitos autores, Miguel Reale procura realçar o 

entendimento sobre a existência da pessoa jurídica, buscando demonstrar não 

somente por teorias, mas principalmente mediante elementos físicos e fáticos, 

que sem dúvidas propiciam melhor  visualização  do  instituto, principalmente 

por sua aplicação prática no universo do direito, e contribuem para melhor 

absorver o aprendizado. 

Miguel Reale é categórico em afirmar148: 

 

                                                 
145 Silvio de Salvo Venosa. Direito, cit. p. 260. “É por demais polêmica a conceituação da natureza jurídica 
da pessoa jurídica, dela tendo-se ocupado juristas de todas as épocas de todos os campos do Direito”. 
146 Vicente Rao, O direito e a vida dos direitos. São Paulo, Ed. Resenha Universitária, 1978, v.II,t.II, p. 223. 
“Sempre divergiram e continuam divergindo os autores, em se tratando de qualificar a natureza das 
pessoas jurídicas, Dos múltiplos sistemas doutrinários apresentados, cada um dos quais comporta variantes...” 
147 Miguel Reale. Lições preliminares de direito,   São Paulo: Saraiva, 27 ed. 2004, p. 233 “É preciso que 
se explique por que e como o Direito reconhece a personalidade com efeitos amplos a certas entidades, 
cuja “realidade” é desse modo, reconhecida” 
148 Miguel Reale, Lições, cit p. 243. 
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 “Em regra, é o conteúdo, ou o tipo de atividade que dá 
qualificação jurídica a uma entidade e, não, a sua forma”. 

 

O tema da organização religiosa não tem merecido maior atenção dos 

doutrinadores pátrios. Fala-se muito em liberdade de culto e liberdade de 

crença como sinônimos de liberdade religiosa. Muitos autores, aliás, não 

necessariamente da seara do direito, têm produzido farto material bibliográfico 

acerca da liberdade religiosa, mas poucos têm enfrentado a problemática de 

caracterizar o ponto cerne, que é justamente conceituar a essência da  

organização religiosa, a despeito do que dispôs a Lei nº 10.825/03. 

A literatura jurídico-eclesiástica é escassa, e pouco tem sido escrito sobre 

o assunto, donde se conclui que o Direito clama por produção bibliográfica 

dessa natureza, principalmente pela importância e dimensão que têm alcançado 

as organizações religiosas no País. 

É premente caracterizar com exatidão a pessoa jurídica de direito privado, 

sem o que não é possível atender às necessidades não somente na seara do 

direito mas também no âmbito administrativo, principalmente na área do direito 

publico. 

Comprova essa assertiva, o achado em material produzido pela Comissão 

Nacional de Classificação - CONCLA149, órgão do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão do Governo Federal, que dispõe de tabela de natureza 

jurídica das instituições150. Analisando a tabela organizada  pela  Comissão  

Nacional de  Classificação – CONCLA, constatamos a falta de maiores 

elementos sobre o ente jurídico  organizações  religiosas  para  subsidiar  os  

órgãos  de  atendimento  e controle das instituições que a ele recorrem ou dele 

se utilizam nas suas sujeições, ouvidos  seus  requisitos  básicos.  Em  nota  de  

                                                 
149 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. Tabela de Natureza Jurídica, 
2009. Disponível em: http://www.planejamento.gov.br.pdf. Acesso em: 19 jun.2011. 
150 Os códigos de natureza jurídica têm por objetivo a identificação da constituição jurídico-institucional das 
entidades públicas e privadas nos cadastros da administração pública do País. A Tabela de Natureza Jurídica 
organiza esses códigos segundo cinco grandes categorias: Administração pública; Entidades empresariais; 
Entidades sem fins lucrativos; Pessoas físicas e organizações internacionais; e Outras instituições extraterritoriais 
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rodapé151,  demonstramos  duas situações que realçam a ausência de maiores 

condições ou requisitos. 

A escassez de elementos constatada na tabela evidencia o vazio na 

caracterização da pessoa jurídica denominada organização religiosa. Tal vazio 

se preencherá apenas pela  ocorrência  do  aperfeiçoamento  da  legislação  a  ela 

destinada, pela melhor definição de contornos do ordenamento jurídico, seja 

pela modificação da legislação codificada, seja pela edição de leis esparsas. 

Dado que as organizações religiosas têm um caráter todo específico, 

por sua natureza, entendemos que qualquer adequação nesse sentido deva 

ocorrer por intermédio de lei especial, capaz de definir o ente jurídico de forma 

a detalhar sua atuação e sujeição perante a sociedade e o Estado. 

É oportuno referir que o próprio Código Civil de 1916 não situou a igreja 

adequadamente enquanto ente jurídico, eis que, por aquele dispositivo 

codificado, considerava-a “sociedade”. Mas sociedade não era, pois não tinha 
                                                 
151 399-9 Associação Privada: 
Esta Natureza Jurídica compreende: 
- as associações de direito privado previstas nos arts. 53 a 61 da Lei n.º  10.406, de 07/01/2002. 
Esta Natureza Jurídica compreende também: 
- as associações profissionais ou de classe; 
- os fundos de pensão (entidades fechadas de previdência complementar), quando se revestirem da 
natureza jurídica de associação; 
- as organizações não governamentais - ONG de nacionalidade brasileira, quando assumirem a natureza jurídica 
de associação. 
- os fundos garantidores de créditos; 
- os consórcios públicos constituídos sob a forma de associação de direito privado; 
- as organizações sociais quando se revestirem da natureza jurídica de associação de direito privado; 
- as organizações da sociedade civil de interesse público (Oscip) quando assumirem a  natureza jurídica 
de associação de direito privado; 
- as unidades executoras (Programa Dinheiro Direto na Escola) quando constituídas com a natureza jurídica 
de associação de direito privado; 
- as organizações indígenas quando se revestirem da natureza jurídica de associação de direito privado. 
Esta Natureza Jurídica não compreende: 
- os fundos de pensão (entidades fechadas de previdência complementar), na hipótese de assumirem a 
natureza jurídica de fundação privada (ver código 306-9); 
- as organizações não governamentais - ONG, de nacionalidade brasileira, quando assumirem a natureza 
jurídica de fundação privada (ver código 306-9); 
- as organizações não governamentais - ONG, de nacionalidade estrangeira, mesmo assumindo a natureza 
jurídica de associação (ver código 320-4); 
- as organizações religiosas (ver código 322-0); 
- as comunidades indígenas (ver código 323-9); 
- as associações públicas (ver códigos 110-4, 111-2 e 112-0). 
322-0 Organização Religiosa 
Esta natureza jurídica compreende: 
- as organizações religiosas. 
Base legal: art. 2º da Lei n.º 10.825, de 22/12/2003. 
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caráter de lucro nem tampouco distribuía dividendos152. 

Em Estudos preliminares do Código Civil, Miguel Reale refere o art. 

53 daquele dispositivo para dizer que a associação se constitui pela união de 

pessoas que se organizam para fins não econômicos, enquanto as sociedades se 

organizam para finalidades econômicas153. 

Enveredando por esse prisma doutrinário, o legislador ordinário de 2002 

repetiu a imprecisão normativa civil, haja vista que reduziu as igrejas à 

condição de associação. Não é razoável, juridicamente, entender a igreja como  

“associação” tão-somente porque agrupa pessoas sem finalidade econômica. 

Observa-se que o Código Civil de 2002, não foi taxativo a esse 

respeito; diga-se inclusive que, em momento algum, o legislador civil codificado 

referiu o ente “igreja”, o que revela a pouca importância a ela conferida. 

Renan Lotufo entende que o caráter distintivo das pessoas jurídicas 

previstas nos incisos IV e V, portanto, as organizações religiosas e os partidos 

políticos, respectivamente, manifesta-se pela especificidade de sua função. 

O Projeto de Código Civil de Augusto Teixeira de Freitas154  distinguia 

as pessoas jurídicas, considerando: 

 
Art. 276. São pessoas jurídicas nacionais de existência possível: 
 
§ 1º - Os estabelecimentos de utilidade pública, religiosos ou pios, 
científicos ou literários, e quaisquer outros existentes no Império, 
Capelas, Cabidos, Mitras, 
Seminários, Colégios: contanto que tenham patrimônio seu e não 
subsistam só com o que percebem do Estado. 
 
Art. 278. As pessoas privadas de existência ideal vêm a ser: 
 
§ 1º - As sociedades civis ou comerciais. Nacionais ou estrangeiras, 
existindo simplesmente em virtude de seus contratos as quais se 
regerão pelas disposições da Parte Especial deste Código, e pelas do 
Código Comercial, sobre contrato de sociedade. 

 

                                                 
152 Marcos Soler, A igreja, cit. p. 82. 
153 Miguel Reale, Estudos preliminares do código civil, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2003, p. 55. 
154 Augusto Teixeira de Freitas, Esboço do código civil, v.1. Brasília: Ministério da Justiça, 1983, p. 101-2. 
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  À luz das previsões legislativas da lavra de Augusto Teixeira de Freitas, 

que não chegaram  a  ser  aprovadas,  o  que  caracteriza  a  entidade  religiosa  

reside  na finalidade a que ela se propõe, com o fito de alcançar um bem 

comum. É assim que também pensam Renan Lotufo155 e Miguel Reale156. 

Maria Helena Diniz157, referindo o inciso IV do art. 44 do Código 

Civil e também o Decreto nº 7107/2010, que firmou o Acordo entre o Governo 

da República Federativa do Brasil e a Santa Sé relativo ao Estatuto Jurídico da 

Igreja Católica no Brasil, celebrado na Cidade do Vaticano, em 13 de novembro 

de 2008, reafirma que as associações civis e religiosas são constituídas por um 

conjunto de pessoas que reúnem os mesmos fins ou interesses não econômicos. 

O estudo, visto à luz do Direito comparado, mais precisamente o Direito 

português, pode ser elaborado diante do art. 157, do Código Civil Português: 

 

CAPÍTULO II - Pessoas colectivas - SECÇÃO I - Disposições gerais -

ARTIGO 157º 

In verbis: 
art. 157º - As disposições do presente capítulo são aplicáveis às 
associações que não tenham por fim o lucro económico dos 
associados, às fundações de interesse social, e ainda às sociedades, 
quando a analogia das situações o justifique. 

 

No direito português, Manuel Vilar de Macedo158 entende que entre os 

fins das associações não se inclui a obtenção e distribuição de lucros pelos 

associados e, ainda que haja exploração de atividade, o lucro deve reverter a 

favor do patrimônio da associação. Tal como preconiza o Direito brasileiro, o 

Direito português entende que a caracterização da “sociedade” dá-se pela 

verificação do lucro em suas atividades negociais. 

                                                 
155 Renan Lotufo, Código, cit. p. 128. 
156 Miguel Reale, Lições, cit. p. 243. 
157 Maria Helena Diniz, Curso, cit. p. 272. 
158 Manuel Vilar de Macedo, As associações no direito civil, Coimbra: Ed. Coimbra, 2007, p. 16. 
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José de Oliveira Ascensão159 preleciona que, no Direito civil 

português além das associações privadas, existem ainda as associações 

públicas, entendidas como as “ordens profissionais”. 

Em síntese ambos caminham no mesmo sentido jurídico.  

No direito italiano,  Roberto  de  Ruggiero160 entende  que  há  

grande dificuldade de se encontrar uma solução adequada, para o que ele chama 

de grave problema, que ainda se debate na doutrina. 

Refere o autor que o problema da doutrina das pessoas jurídicas é vasto e 

árduo, principalmente  na  doutrina  civilista  italiana.  O  autor  nega  que  

pessoa jurídica seja qualquer reunião de pessoas ou qualquer conjunto de bens 

ainda que destinados a um fim. 

Seu entendimento é no sentido de que a pessoa jurídica é uma reunião de 

indivíduos feita para dar vida a uma unidade orgânica, reconhecida pelo Estado 

como uma individualidade própria, diversa das pessoas que compõem o corpo 

coletivo, que o administram ou às quais se destinam bens. 

Pelas observações  já  expendidas, vê-se que  a tarefa  de  situar de  

modo preciso  e  absoluto  a  natureza  da  pessoa  jurídica  não  é  pacífica  

entre  os doutrinadores. 

 

4.2. Desconsideração da pessoa jurídica 

 

O Código Civil inovou a legislação ordinária, recepcionando regras 

disciplinadoras das pessoas jurídicas, com disposições especiais sobre as causas 

e a forma de exclusão de associados161. 

As disposições concernentes à desconsideração da pessoa jurídica 

incomodaram os segmentos religiosos a partir da vigência do novo diploma 

                                                 
159 José de Oliveira Ascensão, Direito civil: teoria geral. Introdução as pessoas. Os bens. v. 1. 3. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2010, p. 184. 
160 Roberto  de  Ruggiero,  Instituições  de  direito  civil,  1.  ed(trad.  da  6.ed.italiana  por  Paolo  Capitanio), 
Campinas: Bookseller, 1999, p. 559. 
161 Carlos Roberto Gonçalves, Principais inovações no código civil de 2002, São Paulo: Saraiva, 2002, p. 17. 
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civil. É que as lideranças das igrejas se viram sob o risco de serem atingidas, 

diante de eventuais desvios de conduta na administração das igrejas. Nesse  

sentido, citamos o art. 50, principalmente, que dispõe sobre abuso da 

personalidade jurídica, possibilitando ao juiz decidir, a requerimento da parte ou 

do Ministério Público, quando for o caso, que os efeitos de certas e 

determinadas relações obrigacionais sejam estendidas aos bens particulares dos 

administradores ou sócios da pessoa jurídica. 

Davi  Tavares  Duarte162   admite  que  o  desenvolvimento  econômico  e  

as relações sociais da igreja despertaram no legislador a necessidade de se 

abordar as hipóteses do chamado abuso da personalidade jurídica, isto porque a 

igreja tornou-se uma corporação que despertou o interesse investigativo da 

imprensa e do poder público. 

Maria Helena Diniz163 ensina que as pessoas físicas não se confundem 

com  as pessoas jurídicas  que a compõem, além do patrimônio da sociedade 

personalizada não se identificar com o dos sócios. Diante desses pressupostos, 

segundo a autora, torna-se fácil lesar credores ou ocorrer abuso de direito, para 

subtrair-se de um dever. Fabrício Zamprogna Matiello164 refere que o 

mandamento legal objetiva impedir que a personalidade jurídica seja utilizada 

como um escudo para a fraude. 

 

 

4.3. Sujeição da organização religiosa às normas estatais 

 

O povo brasileiro, bem como suas instituições, sejam públicas ou 

privadas, vive sob a égide do direito. Disso decorre o dispositivo constitucional 

do inciso II do art. 5º, 

In verbis: 

                                                 
162 Davi Tavares Duarte, A igreja e o novo código civil, 2. ed. Rio de Janeiro: CPAD, p. 24. 
163 Maria Helena Diniz, Curso, cit. p. 63. 
164 Fabrício Zamprogna Matiello, Curso de direito civil,v. 1: parte geral, São Paulo: LTR, 2008, p. 124. 
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II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma 
coisa senão em virtude de lei. 

 

Com o advento do Código Civil de 2002, instalou-se acentuada 

inquietação em meio às igrejas que viam uma manobra do Estado visando 

controlá-las sob todos os aspectos, principalmente quanto aos seus recursos 

financeiros e os seus bens patrimoniais, uma vez que, aos olhos de muitos, “as 

igrejas tornam-se verdadeiras empresas, com prédios de luxo, organização 

sofisticada, atuação no mercado imobiliário, no âmbito nacional e até 

internacional165”. 

No âmbito interno, como já foi dito retro, líderes protestantes, de 

pequenas, médias e grandes denominações religiosas se viram de certa forma 

preocupados, depois que tomaram conhecimento da nova legislação civil, que 

trouxe novos postulados civis, no quais deveriam se submeter as igrejas e todos 

os segmentos religiosos por elas mantidos. 

Essas preocupações giravam em torno de dois aspectos, principalmente: 

a) a questão da taxação de impostos, diante do dispositivo da Constituição 

Federal166, além de outros, como, por exemplo, Imposto de Renda, IPTU, 

isenções de ITBI, etc; b) o poder de mando, interno, até então nas mãos dos 

líderes o que lhes facultava a não  sujeição  à  assembleia − geral  dos  

membros − estaria diante de iminente risco, eis que quase todas as decisões 

teriam de passar pelo crivo do voto dos fiéis, inclusive a eleição do pastor da 

igreja. 

Essas questões traduziam preocupações tormentosas, haja vista que 

tudo teria de passar pelo crivo da lei civil. Citamos como preocupação de 

grande escala o teor do art. 49, do Código Civil, 

in verbis: 
                                                 
165 Carlos Celso Orcesi da Costa, Código civil na visão do advogado: São Paulo, RT, 2003, p. 62. 
166 Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios: VI - instituir impostos sobre: b) templos de qualquer culto; 
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Art.  49.  Se  a  administração  da  pessoa  jurídica  vier  a  faltar,  
o  juiz,  a requerimento de qualquer interessado, nomear-lhe-á 
administrador provisório. 

 

Exemplo disso, tivemos oportunidade de atuar em processo em Vara 

Cível de Fórum Regional da Capital de São Paulo no qual o douto magistrado 

acenou a possibilidade de realizar plebiscito interno, a fim de os membros 

escolherem o pastor para presidir a igreja ou, então, nomearia pessoa de sua 

confiança para administrar a organização religiosa, enquanto não fosse 

solucionado o conflito desencadeado entre a instituição e seu órgão de 

hierarquia imediata. Felizmente, os autos foram instruídos, e julgado o feito, sem 

que uma ou outra medida viesse a ser posta em prática, por força de decisão 

judicial. 

Nesse sentido, Antonio Ferreira Filho167 ensina que para evitar a 

interferência judicial prevista no art. 49, do Código Civil, a organização 

religiosa deve definir em seu estatuto social quem na ausência provisória do 

administrador o substituirá. Essa ausência não deve se referir somente sobre 

aqueles momentos de simples afastamento mas principalmente diante de casos 

mais imperiosos. 

Em decorrência desses receios, como já dissertamos, é que foram 

desencadeadas gestões junto à Câmara dos Deputados e também junto ao 

Senado Federal, com vistas a excluir as igrejas da condição de associações civis. 

 

 

                                                 
167 Antônio Ferreira Filho, o direito, cit. p. 104. 
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4.4. Organização interna de funcionamento 

 

A  liberdade  de  crença  tem  seu  alicerce  no  inciso  VI,  do  art.  5º  da 

Constituição Federal, enquanto que a criação, a organização, a estruturação e o 

funcionamento das organizações religiosas estão reguladas pelo inciso IV do 

art. 44 do Código Civil Brasileiro. Esses dois dispositivos legais consolidam a 

plena garantia da liberdade de religião, não podendo o poder público negar esse 

reconhecimento. 

No plano temporal, as organizações religiosas não diferem de outras 

instituições, como por  exemplo,  uma  fundação  ou  associação  civil,  salvante 

naquilo que diz respeito às suas especificidades, o que vale dizer que precisa 

está adequadamente estruturada, a fim de que possa atender as necessidades dos 

seus membros, de acordo com os objetivos alinhavados no estatuto social, bem 

como aparelhada para responder pelas suas obrigações perante o poder público. 

A estrutura interna de funcionamento está orientada e definida pelo 

estatuto social, que deve ser obrigatoriamente aprovado no Cartório 

competente, sob pena de não adquirir personalidade jurídica, podendo também 

ter um regimento interno. A gestão diretiva da organização religiosa, 

normalmente, é formada por uma diretoria, que é presidida pelo ministro que a 

preside, tendo ainda o(s) vice(s) presidente(s), secretário(s), o tesoureiro(s), além 

do conselho fiscal. 

Há uma diversidade de forma quanto à administração das organizações 

religiosas168. O tipo de governo das organizações religiosas varia segundo sua 

origem e criação.  

Não existe recomendação sobre o formato de estatuto. Cada organização 

religiosa pode criar seu próprio modelo. Os Cartórios de pessoas jurídicas 

fazem algumas recomendações acerca dos elementos que  devem figurar no 

instrumento, conforme já tivemos  a oportunidade de demonstrar neste trabalho. 
                                                 
168 Marcos Soler, A igreja, cit. p. 76. 
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Essas exigências são, basicamente, aquelas elencadas nos arts. 53 a 61, do 

Código Civil, até pelo fato da inexistência de regulações específicas. 

A organização religiosa sobrevive de dízimos e ofertas de seus membros, 

e sua diretoria, exceção ao ministro que a preside, não é assalariada. O ministro 

presidente, recebe uma remuneração eclesiástica,  denominada côngrua ou 

prebenda, para seu sustento e sobrevivência, e suas atividades, enquanto 

sacerdote não caracterizam nenhum vínculo trabalhista perante a Consolidação 

das Leis do Trabalho. 

A doutrina e  a jurisprudência têm firmado posição no que  concerne 

as pretensões em demandas judiciais, negando qualquer direito indenizatório, 

quando reclamado a título de salário ou remuneração, como se este fosse um 

trabalhador comum. Atualmente, são comuns os pleitos levados a juízo nesse 

sentido, todavia, a Justiça do Trabalho tem negado todas as pretensões. 

A gestão da organização religiosa dá-se de modo centralizador, onde, 

praticamente todas as decisões, emanam do presidente da entidade que, 

geralmente, são acompanhadas pelo consentimento de todos os demais 

membros, mas há organizações religiosas que emocratizam suas decisões, 

discutindo  e votando  seus  assuntos  pela  assembleia  dos  membros.  Destaca-

se  a  grande diferença que há no tratamento da legislação, quando falamos sobre 

igreja católica e quaisquer outras. Mesmo a considerar que a igreja católica é 

administrada pelo sistema de governo episcopal, suas normas e regras se 

submetem ao regime do direito canônico. Rafael Llano Cifuentes define direito 

canônico169. 

 

 

                                                 
169 Rafael Llano Cifuentes, Relações, cit. p. 15. “conjunto de normas jurídicas, de origem divina ou humana, 
reconhecidas ou promulgadas pela autoridade competente da Igreja Católica, que determinam a organização e 
atuação da própria Igreja e de seus fiéis, em relação aos fins que lhe são próprios”. 
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4.5. Liberdade para elaborar e definir seus estatutos. 

 

Já dissemos no item anterior, que não há um formato próprio ou 

exclusivo de estatuto destinado às organizações religiosas. Alguns profissionais 

e provedores do direito, a partir do advento do Código Civil de 2002, 

procuraram apresentar às igrejas um modelo próprio de estatuto. Na verdade, 

o conteúdo dessas propostas não passavam de simples adequação às 

disposições destinadas às pessoas jurídicas denominadas associações. 

Com o  advento  da  Lei  nº  10.825/2003,  a  questão  tornou-se  ainda  

mais indefinida,  principalmente  porque  a  própria  lei  deixou  à  vontade  de  

qualquer pessoa interessada que viesse criar uma organização religiosa, fazê-lo 

livremente, não podendo inclusive o poder público negar-lhe reconhecimento ou 

registro dos atos constitutivos e necessários ao seu funcionamento170. 

O modo pelo qual as pessoas jurídicas de direito privado adquirem 

personalidade jurídica é ter o seu estatuto devidamente inscrito no serviço 

registral171 de sua sede, na qual tem a sua jurisdição exclusiva, sendo o órgão 

para onde devem ser levados todos os atos necessários ao registro. 

O art. 45 do Código Civil estabelece que a existência legal da pessoa 

jurídica de  direito  privado  começa  com  a  inscrição  do  ato  constitutivo  no  

respectivo registro. A inexistência desse instrumento, devidamente registrado, 

tem causado sérios problemas. É que não sendo pessoa jurídica, não o é, em 

conseqüência, sujeito de direito. Esta é a regra geral e, nesse diapasão, 

entendemos está na conformidade do magistério de Maria Helena Diniz172. 

Nem todos os entes despersonalizados recebem o mesmo tratamento da 

lei. 

Quando dos nossos comentários sobre a regulação estatutária, 
                                                 
170 Código civil. Art. 44 § 1o  São livres a criação, a organização, a estruturação interna e o funcionamento 
das organizações religiosas, sendo vedado ao poder público negar-lhes reconhecimento ou registro dos atos 
constitutivos e necessários ao seu funcionamento. (Incluído pela Lei nº 10.825, de 22.12.2003). 
171 Marcos Soler, A igreja, cit. p. 87. 
172 Maria Helena Diniz, Curso, cit. p. 331-6. 
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desenvolvidos no capítulo III, deste trabalho, dissemos que a Serventia do 

Cartório de Registro de Pessoa Jurídica é muito rigorosa ao fazer os assentos 

registrários das entidades. Tal prática, de fato, é necessária e porque não dizer 

indispensável, pois é o único órgão a que o ato constitutivo é submetido para 

reconhecimento e forma, o que vale dizer que a atividade dos registradores se 

dá, inclusive, sob responsabilidade civil e criminal173. 

As atribuições das atividades dos registradores estão direcionadas à 

sociedade, e têm a incumbência de garantir a segurança nos atos jurídicos 

provenientes das relações sociais, mesmo porque a característica predominante 

desses atos consiste na publicidade, autenticidade e eficácia jurídicos174. 

Maria Helena Diniz175, ensina que “o oficial registrador substitui o Poder 

Público, sendo um delegado seu”. Esse status o conduz a agir de acordo com a 

lei, sob pena de responder pelos prejuízos causados, salvante as hipóteses 

previstas em lei. Portanto, resta destacar que a liberdade que tem a organização 

religiosa quanto à elaboração e definição de seu estatuto social está 

condicionada e subordinada, principalmente, aos limites das leis que estipulam a 

forma dos seus respectivos registros, ressaltando nesse sentido, a Lei nº 6015/73. 

Alguns Cartórios de Registro de Pessoa Jurídica ainda encontram 

algumas dificuldades quanto ao assento de atos concernentes às organizações 

religiosas, questionando sobre sua caracterização, o que tem causado 

problemas, somente dirimidos pela intervenção do Juiz de Direito Corregedor 

do órgão registrário. 

 

                                                 
173 Art. 22, da Lei nº 8.935, de 18/11/1994 “Os notários e oficiais de registro responderão pelos danos que eles 
e seus prepostos causem a terceiros, na prática de atos próprios da serventia, assegurado aos primeiros direito 
de regresso no caso de dolo ou culpa dos prepostos”. 
174 Henrique Bolzani, A responsabilidade civil dos notários e dos registradores, São Paulo, LTR, 2007, p. 52-3. 
175 Maria Helena Diniz, Curso de direito civil brasileiro, v. 7: responsabilidade civil, 25 ed. São Paulo: 2011. p. 
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CAPÍTULO V – INSERÇÃO DA ORGANIZAÇÃO RELIGIOSA NO 

ORDENAMENTO JURÍDICO 

 

Liberdade de crença e organização religiosa são institutos diferentes, 

razão pela qual não há confundir uma coisa com a outra. Liberdade de crença 

significa poder professar ou não professar uma religião, enquanto organização 

religiosa é a possibilidade de se constituir-se e se estabelecer-se temporal e 

juridicamente. 

A partir do advento do Código Civil de 1916, a igreja mereceu tratamento 

jurídico impróprio ou indefinido, na espécie. Primeiro, foi tratada como 

sociedade civil e segundo, como associação, na forma determinada pelo Código 

Civil de 2002, ainda que por exclusão, eis que não figurou taxativamente no rol 

das pessoas jurídicas de direito privado.  Posteriormente,  foi tratado como 

organização religiosa, na forma da Lei nº 10.825/03176. 

Hoje, as organizações religiosas constituem uma instituição jurídica, 

inserida no ordenamento jurídico brasileiro. Como tal, é reconhecida como 

pessoa jurídica de direito privado, o que lhe dá status de ente personalizado 

próprio, capaz de direito e deveres na ordem civil. 

A legislação, a propósito, jamais avançou tanto como ao criar a Lei 

nº 10.825/03, pois erigiu a organização religiosa a um patamar de extrema 

liberdade de organização, na medida em que lhes permitiu instituir-se, 

organizar-se e estruturar-se internamente, não podendo inclusive o poder público 

interferir nem negar-lhe reconhecimento. 

A mesma Lei nº 10.825/03, no art. 2031,  criou o parágrafo único, 

dispondo sobre a desobrigatoriedade  de alteração do estatuto social, conforme 

se demonstra adiante: 

In verbis: 

 

                                                 
176 Antônio Ferreira Filho, O direito, cit. p. 113. 
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Parágrafo único.  O  disposto  neste  artigo  não  se  aplica  às  
organizações religiosas nem aos partidos políticos. 

 

As  razões  que  levaram  o  legislador  pátrio  a  agir  dessa  forma  não  

são sabidas,  mas é inegável que  houve tratamento diferenciado,  sem maiores 

discussões no âmbito da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 

Para Flávio Tartuce, a matéria é controvertida e depende de análise à luz 

da doutrina e da jurisprudência177. 

Acreditamos que o futuro trará desdobramentos das questões, a 

exemplo dos pronunciamentos já ocorridos por ocasião das Jornadas de Direito 

Civil, promovidas pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça 

Federal, que assim expressou: 

Enunciado 142: “Os partidos políticos, sindicatos e associações religiosas 

possuem natureza associativa, aplicando-se-lhes o Código Civil”178. 

O assunto é complexo e desperta a atração do meio religioso, haja 

vista o que tem ocorrido com o Projeto de Lei nº 5.598-A, aprovado pela 

Câmara dos Deputados em 29 de agosto de 2009, que dispõe sobre as Garantias 

e Direitos Fundamentais ao Livre Exercício da Crença e dos Cultos Religiosos, 

estabelecidos nos incisos VI, VII e VIII, do art. 5º e no § 1º do art. 210 da 

Constituição da República Federativa do Brasil. Aludido Projeto seguiu para o 

Senado Federal e, até agora, não fora aprovado. 

De uma forma ou de outra, prevalece, como sói acontecer, o império da 

lei, segundo  o qual, sendo  as  organizações religiosas reconhecidas pelo 

Estado, passaram a inserir-se no ordenamento jurídico como pessoas jurídicas 

de direito privado. 

 

 

 

                                                 
177 Flávio Tartuce, Direito civil: lei de introdução e parte geral, São Paulo: Ed. Método, p. 174. 
178 Flavio Tartuce, Direito, cit. p. 174. 
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5.1.  Objetivos do Estado 
 

As razões que levaram o legislador a equiparar a igreja à associação 

civil não são conhecidas. Se elas existiram ou ainda existem, não vieram a 

público, ficando a questão aberta a conjecturas e hipóteses. 

Já dissemos que houve falas e comentários os mais diversos ao entrar em 

vigor o atual Código Civil: para alguns, as igrejas seriam taxadas pelo fisco 

sobre os dízimos e ofertas por elas arrecadados; para outros, mercê da condição 

de associação, as igrejas cediam poder de controle ao Estado, receoso, por sua 

vez, do crescimento vertiginoso e descontrolado de certos grupos de formação 

recente . 

Ricardo Fiuza179, relator do projeto do atual Código Civil, na Câmara 

dos Deputados, comentando o art. 44, assim se manifesta: 

 

Histórico: 

 

“O presente dispositivo não serviu de palco a qualquer alteração, seja por 

parte do Senado Federal, seja por parte da Câmara dos Deputados, no período 

final de tramitação do projeto”. 

Por seu turno, Silvio de Salvo Venosa180  comentando o projeto do 

atual Código Civil, chega a admitir que “tudo é no sentido de que existe uma 

outra axiologia em torno desse fato social”. 

Em torno de toda essa problemática, o que existe de mais concreto são as 

justificativas de muitos deputados e senadores, que saíram em defesa da igreja, 

argumentando que não era cabível tratá-la como instituição ou empresa 

qualquer − o que em última análise, era o que estava fazendo o Congresso ao 

equipará-la a associação. 

                                                 
179 Ricardo Fiuza, O novo código civil comentado, 4. ed. atualizada, São Paulo: Saraiva, 2005, p. 55-6. 
180 Silvio de Salvo Venosa, Direito, cit. p. 302-303. 
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Segundo o entendimento de Carlos Roberto Gonçalves181, as organizações 

religiosas mereceram essa denominação por faltar razão suficiente que 

justificasse considerá-las associação, uma vez que não se enquadravam nos 

limites do art. 53; tampouco parecia sensato considerá-las sociedade porque a 

definição do art. 981, ambos do Código Civil, as afasta totalmente dessa 

possibilidade. 

Ainda sob o magistério de Carlos Roberto Gonçalves, considerar  

associações as organizações religiosas poderia causar sério embaraço ao 

exercício do direito constitucional de liberdade de crença. 

Entendemos  que  qualquer  mudança para  enquadrar  as  igrejas  seja  

na condição de associação ou organização religiosa requereria ampla discussão 

junto ao conjunto da sociedade, mormente dando voz às entidades que agregam 

líderes e fiéis  a  fim  de  melhor  situar  o  exercício  da  liberdade  de  crença  e  

de  culto, eliminando resquícios de vantagens e privilégios a quaisquer delas, 

em benefício do aperfeiçoamento da norma jurídica com grande alcance social 

perante a coletividade. 

Permaneceu inexplicado o interesse do legislador e, por fim, do Estado, 

em inserir as igrejas no rol das pessoas jurídicas de direito privado, entendidas 

estas como  associações, o que tornou descabida a iniciativa  e, por que não 

dizer?, inadequada juridicamente. 

Talvez o futuro da história jurídica possa explicar essas motivações por 

parte do legislador, se é que existiam. Se de fato havia  maior  razão  para  

transformar  a igreja em associação, restou frustrante o testame de concebê-la 

como organização religiosa, com personalidade jurídica própria. 

 

 

                                                 
181 Carlos Roberto Gonçalves, Direito, cit. p. 247-8. 
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5.2. Independência religiosa e separação entre Estado e Igreja 

 

Já ficou demonstrado o sentido que justifica a separação entre 

Estado e Igreja. Como corolário dessa assertiva, ganhou vida o Estado laico em 

toda sua dimensão, abrigada pelo inciso VI do art. 5º da Constituição Federal. 

Essa condição de Estado laico eleva o conceito social do Brasil perante a 

própria nação, bem como perante outros países, principalmente porque o tema 

da liberdade religiosa é extremante rico e importante para a realidade social182. 

Cabe ainda examinar a questão sob outro ângulo. O Brasil tem alcançado 

patamares altos em se tratando de democracia, dentro de um mundo globalizado. 

A manutenção de um Estado laico é sinônimo de garantia dos direitos 

individuais e coletivos dos nacionais e dos não nacionais aqui domiciliados. 

Por outro lado, o Estado laico facilita a não vinculação entre Estado e 

Igreja, o que isenta o Estado da obrigação de arcar com maiores ônus, mantendo 

essa ou aquela instituição religiosa, a exemplo do que ocorria ao tempo do 

Império Colonial. 

Não  é  outra  a  razão,  tampouco,  do  dispositivo  previsto  no  art.  19,  

da Constituição Federal, 

In verbis: 

 
Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios: 
 
I - estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, 
embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus 
representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na 
forma da lei, a colaboração de interesse público. 
 

 

Esse  dispositivo  constitucional  é  a  base  fundamental  e  ideológica  da 

liberdade de religião e de crença no Brasil. O Estado laico oferece suas 

                                                 
182 Milton Ribeiro, Liberdade religiosa, São Paulo: Mackenzie, 2002, p. 17. 



134 
 

 

vantagens para o Brasil, não somente na convivência pacífica com os cidadãos, 

mas também na isenção de compromissos financeiros para o erário público. 

Até 1905 os cultos da Igreja Católica eram mantidos pelo Estado 

francês183. Ao tempo do Brasil colônia não foi diferente184, conforme leciona o 

autor: 
 
“os reis de Portugal não eram considerados apenas reis católicos, 
mas diretamente  nomeados  por  Deus  e  destinados  a  expandir  o  
império  e  a  fé católica. Com o objetivo de realizar essa tarefa, os 
papas entregaram o comando da Igreja portuguesa aos reis, que 
controlariam a Igreja, mas deveriam expandir a fé e sustentar os 
religiosos, em troca da cobrança do dízimo”. 

 

Nos dias de hoje, nada obstante o princípio do Estado laico, não demanda 

esforço descomunal constatar aqui e acolá de desvios de conduta e finalidade do 

Estado, que financia ainda que de forma indireta, determinadas obras ou 

eventos de instituições religiosas, ocultas pelo manto de alguma entidade em 

princípio sem caráter religioso algum, mas, efetivamente, disso são dissociadas. 

De uma forma ou de outra, temos que, constitucionalmente, há 

independência entre Estado e Igreja, cada um cuidando do seu mister, 

desentrelaçados de entre si, mantendo-se todos em obediência aos mandamentos 

de Cristo: “dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus185”. 
 

 

5.3. Responsabilidades de seus administradores 

 

O Código Civil de 2002 muito bem definiu a responsabilidade do 

administrador da pessoa jurídica de direito privado, conforme prescreve o  teor  

do art. 46 inciso, III, e também o art. 47. A importância desses dispositivos é 

vital perante terceiros. 

                                                 
183 Wallace Tesch Sabaini, Estado e igreja, São Paulo: Mackenzie, 2010, p. 78-9. 
184 Wallace Tesch Sabaini, Estado, cit. p. 81. 
185 Bíblia Sagrada, Evangelho de São Mateus cap. 22, vers. 21. 2. ed. São Paulo: SBB, 1993, 31. 
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A organização religiosa é pessoa jurídica, com direitos a exercer e 

deveres a cumprir na ordem civil.  Levando em consideração a posição destinada 

inicialmente pelo Código Civil, ou seja, considerar as igrejas como associações, 

a par de inexistir outra norma específica, as igrejas estariam arroladas no 

conjunto de regras estabelecidas para as associações. 

Nesse contexto, portanto, não há como escapar da aplicação dessas regras 

jurídicas sobre os casos a que estejam submetidas as organizações religiosas, até 

porque, à falta de disposição legal específica a responsabilidades pessoais e, 

principalmente, na condição de administrador de pessoa jurídica, aplicar-se-ia a 

lei geral, como, por exemplo, as disposições do art. 187 c.c. o art. 927 e 

seguintes do Código Civil, aplicável no que couber. 

Independentemente da existência de norma específica que atenda a 

terceiros, o Código Civil de 2002 trouxe novas disposições acerca da 

desconsideração da personalidade  jurídica,  com  alcance  suficiente  para  

atender  a  pretensão  de qualquer indivíduo que tenha direitos a reclamar nesse 

sentido. 

Carlos Roberto Gonçalves186  faz alusão ao art. 50 do Código Civil, que 

autoriza o juiz a aplicar a teoria da desconsideração da personalidade 

jurídica para autorizar a medida cabível diante do caso concreto. 

Maria Helena Diniz187, nas anotações sobre o art. 50 do Código Civil, 

diz que  “só  se  aplica  a desconsideração da personalidade jurídica quando 

houver a prática de ato irregular, e limitadamente, aos administradores ou sócios 

que nela hajam incorrido”. 

Nelson Nery Junior188, nos comentários sobre o art. 50 do Código Civil, 

se pronuncia dizendo: “As pessoas jurídicas de direito privado sem fins 

lucrativos ou de fins não econômicos estão abrangidas no conceito de abuso da 

personalidade jurídica”. Logo, não há nenhuma dúvida quanto a poderem os 

                                                 
186 Carlos Roberto Gonçalves, Principais, cit.  p. 17. 
187 Maria Helena Diniz, Código civil anotado, 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 68. 
188 Nelson Nery Junior e Rosa, Código civil comentado 5. ed. rev.ampl.e atual.São Paulo RT. 207, p. 234. 



136 
 

 

administradores das organizações religiosas, em caso de desvio de finalidade na 

condução da pessoa jurídica, ser responsabilizados e, em sendo o caso, serem 

seus bens atingidos, na hipótese de execução da iniciativa de terceiros. 

Renan Lotufo189, nos comentários expendidos sobre o conteúdo do art. 50 

do Código Civil, examina, por exemplo, a contemplação de parágrafo único ao 

art. 50, que estipulava “que responderia em conjunto com os da pessoa jurídica, 

os bens pessoais do administrador ou representante que dela se houvesse 

utilizado de maneira fraudulenta ou abusiva, salvo se norma especial 

determinasse a responsabilidade solidária de todos os membros da 

administração”. 

O parágrafo único referido pelo autor não foi recepcionado pelo Senado 

Federal, o que culminou em sua não aprovação e consequente incorporação 

no texto do Código Civil aprovado. 

Da pesquisa  levada  a  efeito, verificamos que o pensamento doutrinário, 

majoritário, corre no sentido de que a teoria da desconsideração da 

personalidade jurídica está consolidada na legislação codificada civil, acatada 

pela jurisprudência, sede, aliás, de sua origem, agora incorporada em lei, 

conforme disposto no art. 50 do Código Civil, que provocou sensível alteração 

do instituto, suprindo a lacuna que existia até a vigência do aludido 

instrumento codificado civil. 

 

 

5.4. Atos praticados nos limites dos poderes do estatuto 

 

As organizações religiosas, na condição de pessoas jurídicas que são, ante 

sua natureza ou modo de ser, são representadas, ativa e passivamente, por 

pessoa ou pessoas físicas. Essa representação deverá estar prevista no estatuto 

social. 

                                                 
189 Renan Lotufo, Código, cit. p. 50. 
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Dentro do permissivo legal, na forma do que dispõe o § 1º do art. 44 do 

Código Civil, a organização religiosa é livre para criar, organizar e estruturar o 

seu funcionamento. Esses atos internos deverão estar contemplados no estatuto 

social, que é o instrumento que vai regê-la. 

A representação estabelecida no estatuto social confere ao administrador 

poderes para atuar interna, judicial e extrajudicialmente, dentro das 

competências previstas para o respectivo cargo. Essa atuação dá-se de acordo 

com a lei e/ou na forma do que estipular o estatuto social. 

A prerrogativa conferida pela Lei nº 10.825/03 permite ampla liberdade 

de atuação da organização religiosa, todavia,  é necessário que esta elabore 

cuidadosamente um instrumento  afeiçoado à sua natureza e especificidade. 

Caso isso não ocorra, pouco proveito terá dos benefícios conferidos pela 

legislação. 

Antônio Ferreira Filho190  refere que “os administradores devem praticar 

ações de gerência dentro dos limites dos poderes estabelecidos nos estatutos”. 

Aristeu de Oliveira191  faz alusão ao disposto no § 1º do art. 44, do Código 

Civil, lembrando que as organizações religiosas têm o direito de autorregulação, 

o que requer a existência de um estatuto bem definido, sob pena de ficarem 

sujeitas às decisões judiciais. 

 

 

5.5. Eficácia das decisões disciplinares aplicadas a seus membros 

 

Ficou dito anteriormente que a lei conferiu às organizações religiosas a 

oportunidade de ter um “verdadeiro ordenamento jurídico”. As prerrogativas 

conferidas pela Lei nº 10.825/03 elevaram-nas ao patamar de instituição 

jurídica na órbita do direito civil. 

                                                 
190 Antônio Ferreira Filho, O direito, cit. p. 101. 
191 Aristeu de Oliveira e Valdo Romão, Manual, cit. p. 10. 
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Nessa condição, têm as organizações religiosas a prerrogativa, inclusive, 

de elaborar seu próprio estatuto. Aliás, sempre a tiveram, mas nunca sob o 

manto da lei, como ocorre hoje, sob a égide do Código Civil, que lhes reconhece 

tal direito, de forma plena e irrestrita. 

Ora, nesse contexto, as regras estabelecidas e previstas no estatuto 

social têm força de lei interna e, elaboradas dentro de limites que não 

contrariem as normas jurídicas, os princípios de moral e os bons costumes, 

geram os mesmos efeitos que as leis elaboradas e emanadas do Estado. 

Guardadas as proporções, veja-se o que ocorre com o Código de Direito 

Canônico, cuja eficácia não somente decorre de terem sido elaboradas pelo 

Estado do Vaticano, mas principalmente porque são elaboradas por pessoas que 

compõem os mais altos escalões de hierarquia da Igreja Católica Apostólica 

Romana192. 

As normas disciplinares previstas no estatuto social, quando 

elaboradas e aplicadas corretamente, produzem plenos efeitos, interna e 

externamente, não podendo os membros da organização religiosa furtar-se à 

obedecê-las, pois que têm poder disciplinador, garantindo a paz social interna 

da organização. 

Um dos princípios fortes dos contratos é que as cláusulas celebradas entre 

as partes geram lei entre si, lei que nem o próprio juiz pode deixar de 

reconhecer ou cuja eficácia negar. Tal ocorre com o estatuto social da 

organização religiosa, ao disciplinar a conduta do indivíduo enquanto parte ou 

membro da organização. 

                                                 
192 Pedro Lombardía, Lições, cit. p. 15 
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CAPÍTULO VI – AUTORREGULAÇÃO ESTATUTÁRIA DA 

ORGANIZAÇÃO RELIGIOSA 

 

O direito  está  dividido  em dois  grandes  ramos:  o  público  e  o  

privado, independente um do outro. Caracteriza-se o direito público pela 

imposição da norma, denominada cogente, enquanto o privado cuida dos 

interesses dos particulares, regulando os direitos e as obrigações ou deveres na 

ordem civil. 

Goffredo Telles Junior193 distingue o Direito Público do Privado 

afirmando que  naquele  prepondera o  interesse público, enquanto que  no  

Direito  Privado sobressai o direito dos particulares. 

No  contexto  da  proposta  deste  trabalho,  oportuna  é  a  lição  sobre  a 

concepção dogmática de Direito Público e Direito Privado, em sede de 

princípios teóricos, de Tercio Sampaio Ferraz Junior194. Nessa linha de 

raciocínio, o autor ensina que a distinção entre público e privado não é apenas 

um critério classificatório que ordena e distingue tipos normativos. Tal 

distinção, na visão do autor, permite sistematizar, isto é, estabelecer princípios 

teóricos para operar as normas públicas e privadas. 

A autorregulação ensejada pela Lei nº 10.825/03 é válida e contribui para 

o estabelecimento de princípios preconizados pelas organizações religiosas, 

chamados de princípios deontológicos ou tratado dos deveres, perante o Estado 

e perante a comunidade de membros a elas filiada. 

De fato, as alterações ocorridas na Lei nº 10.406/02, que instituiu o atual 

Código Civil, da qual emana a Lei nº 10.825/03, foram bastante substanciais, 

simplificando o processo de autorregulação das organizações religiosas. Não é 

ocioso recordar, contudo, que, nada obstante esse permissivo legal, elas 

continuam submetidas aos poderes do Estado, não podendo criar normas 

inconstitucionais ou outras supressivas de direitos. 
                                                 
193 Goffredo Telles Junior, Iniciação, cit. p. 228 
194 Tercio Sampaio Ferraz Junior, Introdução ao estudo do direito, 2. ed. São Paulo, Atlas, 1994, p. 138. 
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É oportuno trazer à baila, mais uma vez, o Enunciado 143, do Conselho 

da Justiça Federal, que se manifestou sobre o teor do art. 44, do Código Civil, 

in verbis: 

 
Enunciado 143  –  Art.  44:  A  liberdade  de  funcionamento das  
organizações religiosas não afasta o controle de legalidade e 
legitimidade constitucional de seu registro, nem a possibilidade de 
reexame pelo Judiciário da compatibilidade de seus atos com a lei e 
com seus estatutos. 

 

A Lei nº 10.825/03 inovou ao criar a figura da organização religiosa como 

pessoa jurídica de direito privado.  Como conseqüência dessa lei, fica a 

organização religiosa desatrelada dos demais entes jurídicos inseridos no art. 44 

do Código Civil, embora sem os mecanismos indispensáveis de sua formatação 

ou estruturação jurídica no universo das leis e do direito, tarefa deixada a 

cumprir a critério das próprias organizações religiosas. 

Entendemos que as organizações religiosas precisam não somente da 

liberdade − de que dispõem − para autorregulamentar-se, mas ainda de uma 

definição na órbita do direito que as caracterize a fim de coibir ações que 

possam inviabilizar suas prerrogativas, sem reservas de privilégios, é claro,  mas 

resguardando direitos. 

A organização religiosa tem o direito pleno de formular seu estatuto 

social afeiçoado às suas peculiaridades, e deve fazê-lo de forma a garantir seu 

funcionamento estável, ainda que submetida ao crivo do Estado, no que couber. 

De modo geral, e levando em consideração que não há um modelo ou 

formato próprio, a organização religiosa pode ter um estatuto semelhante ao das 

demais pessoas jurídicas em geral, da qual devem constar os elementos 

necessários ao registro195. 

 

                                                 
195 Antônio Ferreira Filho, O direito, cit. p. 122. 
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6.1. Natureza das disposições e elementos constitutivos 

 

Dizemos que ato constitutivo é o instrumento que tem poder de constituir 

ou fazer nascer um ente que trará repercussão na órbita do direito. 

Assim, dizemos que o ato constitutivo de uma sociedade simples, 

prevista no art. 997, do Código Civil, é o seu contrato escrito, particular 

ou público, redigido de acordo com as prescrições legais que, devidamente 

inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, na forma exigida no art. 998 do 

Código Civil, adquire personalidade jurídica, tornando capaz de produzir 

consequências ou efeitos jurídicos. 

Maria Helena Diniz196  ensina os contornos que caracterizam esse tipo 

de sociedade e, nos comentários ao art. 997 do Código Civil Anotado197, 

detalha os requisitos de constituição do contrato social para esse tipo de 

sociedade. 

A natureza do ato constitutivo da organização religiosa deve estar 

pautada nas finalidades por ela desenvolvidas. Referindo-se à constituição de 

sociedade, Fabio Ulhôa198 leciona que “O contrato de sociedade é disciplinado 

por normas específicas, estatuídas em atenção às peculiaridades desse tipo”. 

A natureza das disposições dos elementos constitutivos que compõem o 

estatuto da organização religiosa deve estar em consonância com suas 

finalidades e objetivos. 

O ato constitutivo da organização religiosa que, na essência, é o estatuto 

social, deve ser formulado dentro de um contexto social, acima de tudo, 

sem olvidar a estipulação de normas de outro caráter normativo, prescrevendo 

direitos e obrigações, além de sancionadoras, inclusive. 

 

                                                 
196 Maria  Helena  Diniz,  Curso  de  direito  civil  brasileiro,  v.  3:  teoria  das  obrigações  contratuais  e 
extracontratuais, 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 657-8. 
197 Maria Helena Diniz, Código, cit. p. 636. 
198 Fabio Ulhôa, Curso de direito civil, v. 3. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 442 
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6.2. Alcance, aplicação disciplinar e força normativa interna 

 

O estatuto social, enquanto instrumento capaz de reger as atividades 

internas e externas da instituição, deve prescrever direitos e estabelecer 

obrigações para seus membros ou filiados. 

Esses direitos são, basicamente, votar e ser votado, ter assistência 

espiritual, moral e social e participar, sem restrição de todas as atividades 

realizadas pela organização  religiosa,  participar  das  assembleias  gerais,  além  

de  outros,  na hipótese de estar apto e habilitado a exercer tais direitos. 

Quanto aos deveres, zelar pelo patrimônio, contribuir voluntariamente 

com suas ofertas e dízimos, guardar respeito e obediência junto aos órgãos 

internos, tomar parte em todas as atividades, andar de acordo com os ditames 

das Sagradas Escrituras, submeter-se às normas disciplinares, além de outros. 

A organização religiosa deve dispor em seu estatuto social de um rol 

enunciativo de regras disciplinares para, na hipótese de incidência, coibir atos 

desregrados de seus membros ou filiados. 

Por ocasião da entrada em vigor do Código Civil de 2002, que incluiu as 

igrejas como associações civis, as disposições dos arts. 53 a 61 se transformaram 

em estado tormentoso para os líderes religiosos, visto que as decisões internas 

precisavam agora obedecer às disposições da nova legislação civil codificada. 

Destaca-se, dentre outros, o direito conferido pelo art. 60 do Código Civil, 

que faculta aos associados convocar assembleia geral, desde que a convocação 

reúna a adesão de um quinto dos associados. 

Todas essas disposições, nada obstante não serem vistas, tiveram de ser 

acatadas pelas igrejas, pois se tratava de lei, e como tal deveria ser cumprida. 

Algumas igrejas logo tomaram a iniciativa de reformar seus estatutos199, 

em obediência à legislação em vigor a partir de 10 de janeiro de 2003. 

                                                 
199 Gilberto Garcia, Novo, cit. p. 137. 
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Álvaro Villaça Azevedo200, em seu magistério sobre a teoria geral dos 

contratos, enumera um rol de princípios informadores do direito contratual. 

Selecionamos um princípio, que julgamos válido comentar, porquanto há 

semelhanças de conteúdo com o item de que tratamos. A princípio, alude o 

autor que  os  princípios  gerais  de  direito  apresentam-se  com  força  

normativa  nos sistemas jurídicos contemporâneos porque encontram sua força 

no direito natural. 

Ao depois, disserta sobre o princípio denominado força obrigatória dos 

contratos. No que consiste, então, esse princípio ? , a resposta é esta: “o contrato 

tem força obrigatória entre os que dele participam”. 

Orlando Gomes201 denominou esse fenômeno efeitos do contrato e sobre 

ele teceu prolongado comentário, sintetizando que “A força obrigatória dos 

contratos não alcança terceiros. Eles valem contra todos, no sentido de que 

todos devem reconhecer os efeitos entre as partes, mas obrigam apenas os seus 

sujeitos”. Em outras palavras, podemos concluir dos comentários expendidos 

que o contrato gera lei entre as partes. Esse efeito é tal que nem juiz ou tribunal 

podem alterar o acordo bilateral levado a efeito pelas partes contratantes, desde 

que não tenha havido lesão alguma de norma jurídica. 

Assim como o Estado elabora a lei, e a ela sujeita o indivíduo, a 

organização religiosa elabora seu ato constitutivo ou estatuto, dispondo nele 

normas de alcance limitado, ou seja, normas direcionadas apenas aos membros 

ou filiados, eis que ele é a peça jurídica principal da igreja, do qual devem 

constar todos os instrumentos reguladores da administração202. 

Além de outras disposições de ordem administrativa, deve o estatuto 

social normatizar as condutas, a fim de coibir e punir eventuais transgressões 

praticadas pelos filiados. 

Maria Helena Marques Braceiro Daneluzzi e Maria Ligia Coelho 

                                                 
200 Álvaro Villaça Azevedo, Teoria, cit. p. 24. 
201 Orlando Gomes, Contratos, 18. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999, p. 161. 
202 Antônio Ferreira Filho, O direito, cit. p. 122. 
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Mathias203 compilaram estudos sobre a teoria geral dos contratos, destacando a 

questão da formação de vínculos obrigacionais entre as partes contratantes. 

No estudo levado a efeito pelas autoras, estas realçam a importância dos 

princípios que regem o contrato e, dentre eles, se detêm com excelência, sobre o 

princípio denominado efeitos do contrato. Contextualizando o estudo, as autoras 

subdividem esses efeitos dentro de uma classificação para realçar o alcance e 

repercussão das emanações do instrumento, não somente entre as partes mas 

também entre sucessores universal e singular, bem como perante terceiros, estes 

últimos observados os aspectos em que estão envolvidos no negócio jurídicos. 

Na análise levada a cabo sobre o ponto de vista das autoras, tentamos 

extrair lição para demonstrar a força que têm as disposições estatutárias de um 

ente jurídico, principalmente quando o próprio Estado faculta a prerrogativa 

de criar suas próprias normas de estruturação e funcionamento, como ocorre 

com as organizações religiosas, desde que tudo seja feito dentro da obediência 

da lei, mas também não esquecendo que “o contrato deve ser executado 

como se fosse lei entre as partes”. 

Dessa forma, a norma estatutária tem alcance limitado, interno, atingindo 

apenas os indivíduos que compõem o quadro de membros. 

 

 

6.3. Finalidade da aplicação de penalidades 

 

Assim como o cidadão vive sob a égide da lei estatal, o membro da 

organização religiosa está debaixo da obediência às regras estipuladas no 

estatuto da organização religiosa da qual faz parte, pois são elas que estão a 

reger as atividades eclesiásticas, administrativas e as condutas de todos, 

internamente. 

                                                 
203 Maria Ligia Coelho Mathias e Maria Helena Marques Braceiro Daneluzzi, Direito civil: contratos, Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2008. p. 41-3. 
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Russell P. Shedd, em seu ministério pastoral, assim se pronuncia204. 

 
“É necessário que o estatuto social da organização religiosa 
disponha, em seu bojo, os órgãos ou instâncias que vão apurar 
eventuais desvios de condutas, para o fim de que as penas sejam 
aplicadas corretamente, sobre o caso concreto, punível”. 

 

A organização  religiosa  tem plena  liberdade  de  estabelecer  instância  

de apuração de faltas de seus membros, e deve fazê-lo, como forma de corrigir 

os transgressores, velando pela ordem e pela disciplina, para que a instituição se 

mantenha  no  cumprimento  dos  objetivos  a  que  se  dispôs,  principalmente  

por cuidar da alma do indivíduo. 

Dessa forma, a organização religiosa pode prever os fatos puníveis e 

estabelecer as respectivas  penas,  que,  após  a  devida  apuração  e  concedendo 

sempre ao investigado o mais amplo direito de defesa, aplicará com espírito de 

justiça, a medida cabível. 

Entendemos que, levando em consideração a natureza da organização 

religiosa, dois  tipos  de  instrumentos  podem  ser  previstos  no  estatuto  

social, visando à  apuração de fatos puníveis:  a)  a  sindicância  e b)  processo 

administrativo205. 

Pode parecer estranho que a organização religiosa decida aplicar pena a 

um de seus membros em razão de fato punível, quer tenha este ocorrido no 

âmbito interno da instituição ou mesmo fora dela. 

Outras  instituições,  não  obstante  a  natureza  alheia  a  coisas  

religiosas, também estabelecem penas  para  os  casos  em que  as  

transgressões  às  normas previstas em seus atos constitutivos sejam 

praticadas. Nesse sentido, podemos dizer, respeitando o direito de liberdade 

religiosa de cada um: “somos candidatos aos céus, mas ainda estamos na terra”. 
                                                 
204 Russell P. Shedd, Disciplina na igreja, 1. ed. São Paulo: Edições Vida Nova, 1983, p. 8.”Acontece que, 
muitos líderes reconhecendo a impossibilidade de julgar corretamente quem tem a semente vital de Deus(I 
Jo 3:9) e quem a necessita, decidem permitir ´o trigo e o joio crescerem juntos´ até a colheita, isto é, até 
o julgamento de Deus no juízo final”. 
205 Ernomar Octaviano e Átila, Sindicância e processo administrativo, 2. ed. São Paulo: Juriscred, 1974, p. 19 e 
83. 
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Nesse contexto, é próprio das organizações religiosas que professam a fé 

em Jesus Cristo não tomarem como fundamento para punir os ditames 

preconizados em um dos Livros do Pentateuco de Moisés206 − “Olho por olho, 

dente por dente, mão por mão, pé por pé −”. Há como recomendação da própria 

doutrina cristã a prática do “exercício da misericórdia”. 

Em síntese do item ora em consideração, temos que a prática de aplicação 

de pena visa precipuamente edificar o indivíduo, jamais puni-lo, pura e 

simplesmente. 

Para Russell P. Shedd207, “Há mais um ponto a acrescentar. A 

disciplina deve favorecer o crescimento da igreja porque cria o clima e prepara 

o solo de tal maneira que o crescimento surge espontaneamente”. 

 

 

6.4. Vigência e reforma estatutária 

 

A existência legal das pessoas jurídicas de direito privado dá-se a partir 

da inscrição  do  seu  ato  constitutivo  no  respectivo  registro.  Essa  é  a  regra,  

com exclusão de qualquer outra. Portanto, sendo o ato constitutivo da 

organização religiosa o seu estatuto, é a partir de sua inscrição no registro 

competente que ela pode ser reconhecida no universo do direito. 

Dúvidas têm sido suscitadas quanto a considerar válido o estatuto 

somente a partir de sua aprovação pela assembleia geral. De fato, o art. 45 do 

Código Civil é taxativo, não admitindo nenhum outro entendimento diferente do 

que nele está consubstanciado. 

A regra estabelecida no art. 45 do Código Civil atinge todas as pessoas 

jurídicas de direito privado, rol em que se inserem as organizações religiosas, 

com maior razão, ainda, a partir do advento da Lei nº 10.825/03 que as 

elevou a essa condição ou status. 
                                                 
206 Bíblia Sagrada, livro de Êxodo, cap. 21vers. 24. 2. ed. São Paulo: SBB, 1993, p. 79 
207 Russell P. Shedd, Disciplina, cit. p. 11. 
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Elaborada a proposta estatutária, discutida e aprovada pela assembleia, o 

instrumento  está  apto  para  ir  a  registro.  Dentre  outras  exigências  feitas  

pelo Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas, é indispensável que figurem no 

corpo da peça estatutária as condições para futuras alterações. 

O inciso IV do art. 46 do Código Civil estabelece essa exigência, que 

deve ser declarada, ou seja, inscrita no corpo da peça estatutária. A exigência 

também está prevista no inciso III do art. 120 da Lei nº 6015/73, acompanhada 

de comentários208. 

Alguns Cartórios de Registro Civil de Pessoas Jurídicas têm-se 

mantido rígidos no sentido de aplicar as regras do Código Civil concernentes às 

associações também às organizações religiosas. Esses questionamentos têm 

gerado acentuadas dúvidas por parte das pessoas interessadas no registro e, por 

vezes, somente com a intervenção do  juiz corregedor do Cartório é que a 

questão se soluciona. 

Nesse  sentido,  a  parte  interessada  em  obter  o  registro  pretendido  

tem alegado a seu favor as disposições do § 1º do art. 44 do Código Civil. 

Temos feito algumas observações de que cumpre tomar iniciativas que 

aperfeiçoem a legislação de alcance  das  organizações  religiosas.  A  

propósito, recentemente, em atividade profissional, tivemos oportunidade de 

dispensar atendimento a determinada instituição que recebeu de certo Oficial de 

Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica de uma das Comarcas do 

Estado de São Paulo, em Nota de Devolução, a seguinte exigência209: 

A propósito do conteúdo supracitado, a conclusão a que chegamos foi 

que o órgão teve de exigir o cumprimento da lei, por não ter figurado no estatuto 

a vontade dos instituidores da organização religiosa, hipótese que feriria o 

dispositivo legal, ainda que a exigência feita coubesse tão-somente ao ente 

“associação” e não à “organização religiosa”. 
                                                 
208 Walter Ceneviva, Lei, cit. p. 207-9. 
209 “2. Conforme solicitação anteriormente, através do disposto no item nº 5.b da Nota de Devolução nº 1947 de 
08/02/11, deverá estar explicado no estatuto, o disposto no artigo nº 60 do Código Civil, com nova redação 
dada pela Lei nº 11.127, de 28/06/2005.(convocação dos órgãos deliberativos)” 
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Dúvidas, entretanto, persistem acerca da aplicação do dispositivo legal 

do § 1º do art. 44 do Código Civil. Nesse sentido, apresentamos outra situação, 

na qual tivemos, também, participação profissional, junto a outro Oficial de 

Registro Civil de Pessoa Jurídica de outra Comarca do Estado de São Paulo210. 

É oportuno ressaltar que, nesse último caso, o Oficial já detinha a 

inscrição da organização religiosa transcrita nos anais do órgão registrário 

como igreja. Nesse caso, salvo melhor juízo, dever-se-ia exigir que a 

adequação fosse feita como “organização religiosa”, e nunca deixar a opção a 

critério do instituidor segundo sua vontade, já que existe definição legal própria. 

Essas dúvidas precisam ser dirimidas, pelo aperfeiçoamento da 

norma, a bem da segurança jurídica, corrigindo imprecisões que, por vezes, 

traduzem abuso de direito. 

Wendel  de  Brito  Lemos  Teixeira211    disserta  sobre  as  condições  

para modificar as disposições estatutárias e dissolver a associação, destacando 

que o estatuto social, como todas as demais deliberações, podem ser 

reformados, desde que tais alterações não contrariem a lei, os quoruns, os 

requisitos exigidos para as deliberações e o ato constitutivo. 

A reforma de estatuto de associação civil à luz do Direito português não 

guarda semelhança com a prática do Direito brasileiro212. A reforma estatutária 

no Direito português está regulada pelo Código Civil e pode ocorrer em razão 

de desatualização, mudança da denominação por não corresponder às atividades 

exercidas, pela inclusão de novas atividades, além de outros motivos 

enumerados pelo autor213. 

                                                 
210 “4. nos termos do art. 44 do Código Civil vigente será necessário definir se a  pessoa jurídica é  uma 
“associação” ou uma “organização religiosa”. Dessa forma, é necessário apresentar ata de assembleia onde haja 
esta deliberação e aprovação, devidamente formalizada para registro. No caso da pessoa jurídica definir-se 
como “organização religiosa, não há prazo para adequação do estatuto social ao novo Código Civil, conforme 
parágrafo único do artigo 2031, podendo a organização adaptar-se a qualquer tempo. No caso de definir-se 
como “associação”, será necessário apresentar novo estatuto social adaptado à Lei nº 10.406/02,  acompanhado 
de ata de aprovação, requerimento, edital de convocação e lista de presença, ficando condicionado o registro da 
ata ora apresentada ao registro do estatuto social devidamente adaptado às condições do Código Civil”. 
211 Wendel de Brito Lemos Teixeira, Associações civis, Belo Horizonte: Del Rey, 2010, p. 105. 
212 Manuel Vilar de Macedo, As associações, cit. p. 79-80. 
213 Manuel Vilar de Macedo, As associações, cit. p. 81. 
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O Código Civil de 2002 não é taxativo quanto a dispor sobre reforma 

estatutária das pessoas jurídicas enumeradas no art. 44, incisos I, II, III, IV e V, 

competindo tal iniciativa ao estatuto da instituição. 

O dispositivo do art. 48 aplica-se, inclusive, às hipóteses de reforma do 

estatuto social, porquanto alude à decisão, o que poderá dá-se nas hipóteses de 

reforma. 

As leis são criadas e têm o seu curso normal de vigência. Algumas têm 

período longo, com outras, no entanto, tal não acontece. O art. 2º do Decreto-

Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942, que instituiu a Lei de Introdução do 

Código Civil Brasileiro, e que foi alterado pela Lei n º 12.376, passando a 

denominar-se Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, alude que não 

se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique 

ou revogue, infere que as leis podem sofrer mudanças, e isso se dá de forma 

parcial ou total, tudo como forma de aperfeiçoamento do ordenamento jurídico 

perante a sociedade, em atenção às suas necessidades e conveniências de 

direitos. 

Ora, com as pessoas jurídicas tal fato também é plausível. Elas vivem no 

universo do direito, servindo a indivíduos, segundo suas necessidades, razão 

porque seus estatutos também estão sujeitos a modificações ou alterações, tudo 

como forma de melhor definir as necessidades em razão da época e também do 

aperfeiçoamento do próprio sistema jurídico. 

Dessa forma, é salutar a atualização do ato constitutivo da pessoa jurídica, 

justamente para atender as exigências da lei e também para possibilitar melhor 

adequação de suas atividades no atendimento aos direitos dos seus filiados- 

membros. 

Essa prática não deve ocorrer somente a partir de exigência legal, como 

ocorreu a partir da vigência do atual Código Civil, mas principalmente sempre 

que a pessoa jurídica necessite ampliar seus objetivos a serviço da comunidade 

que congrega e também com vistas ao atendimento a legislações correlatas. 
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CAPÍTULO VII - REGULAÇÃO JURÍDICA DA ORGANIZAÇÃO 

RELIGIOSA 

 

Vez por outra, ouve-se dizer que a organização religiosa tem o seu 

alicerce ou fundamento no inciso VI do art. 5º da Constituição Federal. Não nos 

parece correta essa assertiva. Na verdade, no inciso VI do art. 5º da Constituição 

Federal está o alicerce ou fundamento da liberdade religiosa e de crença. 

Não estamos nos valendo do verbo regular, transitivo direto no sentido de 

sujeitar a organização religiosa à regra jurídica. Estamos procurando demonstrar 

quais são as leis ou regras de direito que dão sustentação jurídica à sua 

existência na órbita do direito. 

Ouvimos falar de “liberdade de religião”, “liberdade de culto”, “liberdade 

de crença”, “imunidade tributária de templo religioso”,  “ensino religioso”, 

“assistência religiosa”, “proteção aos locais de culto e suas liturgias”, além de 

outros dispositivos nesse sentido, nas esferas municipal, estadual e federal. 

Tramita pelas Comissões do Senado Federal o Projeto de Lei nº 

5.598/2009, que dispõe sobre as Garantias e Direitos Fundamentais ao Livre 

Exercício da Crença e dos Cultos Religiosos, estabelecidos nos incisos VI, VII e 

VIII do art. 5º, e no § 1º do art. 210 da Constituição da República Federativa do 

Brasil. 

Efetivamente, não há nenhuma disposição legal, além daquela que figura 

no art. 44 do Código Civil, a qualificar e garantir, respectivamente, a existência 

e o funcionamento das organizações religiosas. 

Chegamos a enunciar, no prefácio deste trabalho, a constatação de lacuna 

quanto às normas que regulam as organizações religiosas, lacuna que nos parece 

imperioso preencher. 

Feito algumas investigações bibliográficas sobre a legislação 

constitucional e civil, doutrina e jurisprudência, constatamos que não se trata de 

lacuna mas de inexistência de norma jurídica, além daquela disposição do 
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art. 44, do Código Civil, que é desprovida de elementos suficientes a 

caracterizar e orientar a  vida da instituição no universo jurídico, principalmente 

perante o Estado e a comunidade a ela filiada. 

No estudo das lacunas do direito, Maria Helena Diniz214 ensina que  

“lacuna concerne a um estado incompleto do sistema”. 

André Franco Montoro215 leciona que “pode existir lacunas na lei, mas 

não no sistema jurídico...”. 

O ente “organização religiosa”, na condição de pessoa jurídica de direito 

privado, está desassistido de norma jurídica que o situe corretamente no cenário 

do direito, razão por que o momento reclama por criação e aperfeiçoamento. 

As  disposições  constitucionais  sobre  a  liberdade  religiosa,  bem como  

o Decreto nº 119-A, não atendem as necessidades que as organizações religiosas 

têm hoje. Elas precisam de  um aparelhamento  legislativo  que garanta  sua  

atuação dentro da sociedade. 

O dispositivo constitucional do inciso VI do art. 5º da Constituição 

Federal garante tão-somente a liberdade de crença, não bastando, contudo, para 

afastar as insurreições e os ataques que lhes são dirigidos e imputados. 

Por outro lado, não basta tampouco que a lei as pronuncie livre se, 

ao mesmo tempo, as sujeita ao registro de seu estatuto no órgão estatal. 

Entendemos que a liberdade, para estruturar-se, organizar-se e funcionar 

plenamente, não se resolve apenas por via de ato constitutivo. 

As organizações religiosas demandam maior autonomia da legislação não 

como privilégio, mas como meio para atingir seus objetivos, único caminho 

legal dentro de Estado democrático de direito. 

 

                                                 
214 Maria Helena Diniz, Lacunas do direito, 4. ed. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 28. 
215 André Franco Montoro, Introdução à ciência do direito, 25. ed. São Paulo: RT, 1999, p. 380. 
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7.1. Disposições constitucionais e infraconstitucionais de amparo às 

organizações religiosas 

 

7.1.1. Disposições constitucionais 

 

Tomamos o termo “disposição” como designativo de lei. Assim, no 

magistério de Paulo Dourado de Gusmão216, “Lei constitucional é a que tem por 

conteúdo matéria constitucional, no sentido próprio, a que diz respeito à 

organização do Estado e suas funções”. 

São diversas as funções do Estado. Dentre todas, está a de legislar, por 

intermédio das Casas Legislativas. 

Rizzatto Nunes217, ao classificar a norma quanto à sistematização, inicia 

seu magistério dissertando sobre as normas constitucionais, definindo-as como 

as que dispõem num único corpo legislado, determinadas por um poder 

constituinte para controlar e validar todas as outras normas do sistema. 

Maria Helena Diniz218, em seu magistério sobre os ramos do direito 

público, ensina que o direito constitucional contém normas alusivas à 

organização básica do Estado. Essas normas, por sua vez, nascem a partir de um 

processo de elaboração, conforme consta do art. 59 da Constituição Federal. 

Desse processo legislativo nasce a lei ordinária. 

Indiretamente, a Constituição Federal ampara as organizações religiosas 

na medida em que permite a livre manifestação de crença, que se dá, por sua vez 

− ainda que não necessariamente − através delas. Sua criação, estruturação e 

funcionamento têm, entretanto, amparo em outros dispositivos normativos, por 

exemplo, na lei ordinária ou mesmo no estatuto social, já que sua natureza 

jurídica decorre de um acordo de vontades entre pessoas, que manifestam o 

interesse de se reunir  em  torno  de  um  mesmo  objetivo,  calcadas  no  

                                                 
216 Paulo Dourado de Gusmão, Introdução ao estudo do direito, 27. ed. Rio de Janeiro, 2000, p. 98. 
217 Rizzatto Nunes, Manual de introdução ao estudo do direito, 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 224 
218 Maria Helena Diniz, Compêndio de introdução à ciência do direito, 22. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p 
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princípio  da  autonomia privada, no dizer de Renan Lotufo219. 

 

7.1.2. Normas infraconstitucionais 

 

O termo infraconstitucional é utilizado como designativo de qualquer lei 

disposta em hierarquia inferior à Constituição Federal. 

Hoje, segundo a ótica do legislador federal, as organizações religiosas 

inserem-se no rol das pessoas jurídicas de direito privado, em decorrência de lei 

ordinária, criada com a finalidade de alterar dispositivo de legislação ordinária, 

denominada Código Civil Brasileiro. 

Entendemos que a instituição organização religiosa é um organismo de 

grande repercussão social e de relevante interesse jurídico, de existência 

obrigatória na sociedade moderna e em constante crescimento. 

Suscita ela diferentes opiniões e concepções, inclusive de cunho 

filosófico, ainda que sua natureza esteja situada no campo eminentemente 

espiritual e divino, cuja vida, entretanto, não deixa de estar inserida no contexto 

temporal ou terreno. 

Essas, além de outras, são as razões que justificam a criação de um 

instrumento jurídico que melhor situe a igreja − denominada organização 

religiosa −, ainda que as pessoas jurídicas de direito privado não possam ser 

criadas por lei, mas conforme a lei220. 

A dimensão que têm tomado as igrejas implica definir melhor seu 

regramento, provendo-o de maior alcance em todos os seus aspectos de 

funcionamento. Dissemos em comentários anteriores que a lei não pode criar as 

pessoas jurídicas de direito privado, mas que elas podem ser criadas na 

conformidade da lei, e assim o fizemos na esteira do entendimento de Paulo 

Nader, também já referido. 

O estatuto social, ainda que constitua o “ordenamento jurídico privado” 
                                                 
219 Renan Lotufo, Código, cit. p. 128. 
220 Paulo Nader, Curso, cit. p. 265. 
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das pessoas jurídicas com essa natureza, tem alcance limitado. 

Miguel Reale221, no magistério sobre as ordenações jurídicas não estatais, 

alude que a igreja é uma instituição dentro de cujo corpo consiste um complexo 

de normas suscetíveis de sanção organizada. A referência, bem se vê, é ao 

Direito Canônico. 

É nítida a intenção do próprio legislador federal de proporcionar às 

organizações religiosas a prerrogativa de se estruturarem, ficando vedado ao 

poder público negar-lhes reconhecimento ou registro dos atos constitutivos e 

necessários ao seu funcionamento. 

Dessa forma, pelo menos em tese, é verdadeiro dizer que o estatuto da 

organização religiosa tem poderes para regular toda a vida da instituição. Aliás, 

nesse sentido, indaga Miguel Reale: “Como contestar a juridicidade 

das organizações esportivas? não possuem elas uma série de normas... ? 

No entanto, o saber do autor não deixa escapar a atuação indispensável do 

Estado e, nesse diapasão, refere: “O Estado é uma instituição da qual não se 

abdica222, conforme já citado. 

Por todo o exposto, reiteramos a necessidade de as organizações religiosas 

disporem de legislação específica, não codificada, que dê acolhida às suas 

especificidades e contornos. 

O entendimento quanto a uma legislação extravagante ou 

infraconstitucional específica justifica-se pela amplitude do organismo, o que 

não comportaria detalhamento inserido na legislação codificada, uma vez que o 

instrumento não é próprio para recepcionar as delimitações das disposições 

necessárias, segundo o conceito emanado do ordenamento jurídico pátrio, que 

não recomenda seja da alçada dos códigos definir ou delimitar entes jurídicos, 

em suas peculiaridades. 

                                                 
221 Miguel Reale, Lições, cit. p. 77-9. 
222 Miguel Reale, Lições, cit. p. 78. 
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7.2. Legislação codificada – Lei nº 10.406/2002(Código Civil) 

 

Visando  trazer  a  este  trabalho  a  mais  fidedigna  informação  acerca  

da inserção das igrejas como associações, compulsamos O Novo Código Civil, 

do jurista Ricardo Fiuza223. 

Por  oportuno, ressalta-se que o autor foi o relator-geral na Câmara  

dos Deputados do projeto de lei que originou o novo Código Civil brasileiro, 

tendo assumido tal relatoria em meados de 1999. 

Julgamos que qualquer informação que vise tornar mais preciso e fiel o 

entendimento da questão tenha de emanar de fonte segura, razão de nos termos 

socorrido do próprio texto do projeto, acompanhado das justificativas 

correspondentes às alterações nos pontos mais sensíveis. 

Assim, compulsando a obra do relator do projeto, deparamos as 

justificativas que orientaram a redação do art. 53, que trata das associações, sem 

que aí conste nenhuma referência quanto à inserção das igrejas na proposta, 

ressalvando, por oportuno, que não analisamos os anteprojetos de 1972 e 1974, 

referidos na Mensagem nº 160, de 1975, do Senhor Ministro da Justiça224. 

Alargando  ainda  nossa  busca,  consultamos  Renan  Lotufo225,   mas,  

nos comentários expendidos sobre o art. 53, nenhuma referência foi encontrada 

a esse respeito. 

Estamos convencidos de que houve, efetivamente, uma razão maior a 

justificar  a  inserção  das  igrejas  como  associações,  todavia,  os  motivos  não 

restaram conhecidos ou justificados. 

É possível que com o passar do tempo, a história jurídica traga a pelo tais 

razões ou motivos, e que estes tenham sido os mais promissores, passivos 

inclusive de causar ressentimentos por não terem sido postos em prática. 

 

                                                 
223 Ricardo Fiuza, O novo, cit. p. 47. 
224 Juarez de Oliveira, Novo código civil, São Paulo: Editora Oliveira Mendes, 1998, p. XXVII. 
225 Renan Lotufo, Código, cit. p. 155.8 
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7.3. Modificações trazidas pela Lei nº 10.825/2003 

 

7.3.1.  Igreja: sentido e aplicação jurídica 

 

A Lei nº 10.825/2003 é o ponto de partida da nossa proposta de trabalho, 

já que por meio dela se desencadeou todo o conteúdo legislativo envolvendo as 

igrejas, principalmente as protestantes ou evangélicas, além de outras 

instituições, que abordaremos a seguir. Tentaremos qualificá-las a fim de situar 

o que é igreja e o que é organização religiosa ou, então, o que não é igreja e o 

que não é organização religiosa. 

É importante realçar que a investigação a ser elaborada não se dará no 

plano espiritual, filosófico ou dogmático dessa ou daquela instituição. O 

interesse gira em torno da qualificação jurídica, dentro dos objetivos propostos 

no presente trabalho. 

O que é uma organização religiosa?  que vem a ser uma igreja? O que 

o Estado quis que fosse uma ou outra? 

Ainda que o propósito do trabalho esteja voltado à questão jurídica, não 

há como dissociar o natural do sobrenatural, o que implica que, para responder 

às indagações formuladas, é mister enfrentar o problema, por muito árduo que se 

apresente. 

Recorrendo a uma fonte lexicográfica fidedigna, lemos no Novo 

Dicionário Aurélio226  que o substantivo igreja provém do grego ekklesía, 

´assembleia´, pelo latim ecclesia, e significa em sentido concreto, templo 

cristão. 

É nessa acepção que consta do texto sagrado abaixo: 

In Verbis 
 

“Também os levarei ao meu santo monte, e os festejarei na 
minha casa de oração; os seus holocaustos e os seus sacrifícios 
serão aceitos no meu altar; porque a minha casa será chamada casa 

                                                 
226 Aurélio Buarque de Holanda, Novo, cit. p. 497. 
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de oração, para todos os povos227. 
 
 

No plano jurídico, o legislador de 1916228  concebeu a ideia de igreja 

como uma sociedade civil e assim a conceituou: 

Art. 16. São pessoas jurídicas de direito privado: 

 
I – “as sociedades civis, religiosas, pias...”. 

 

Em síntese, o termo igreja equivale a “lugar onde se reúne um grupo de 

fiéis”. É evidente que pode também ter a acepção de “sinagoga”, “mesquita”, 

“templo”, “salão”, etc. 

Pelo menos no plano temporal, é possível chegar à conclusão do que é e 

do que não é igreja? Com certeza, Igreja é uma Casa de oração. Com certeza, 

Igreja não é uma empresa nem um clube social. 

É forçoso ter de admitir que, por trás do vocábulo “igreja”, de forma 

sorrateira e até perniciosa, podem esconder-se muitas outras “coisas” ou 

“negócios”. 

Já em 1916, por ocasião do advento do Código Civil, o legislador não 

quis relacionar Estado e Igreja, tanto assim que reservou para ela o status de 

sociedade religiosa, nada dispondo ou regrando sobre o ente criado. 

Com essa atitude, é possível conjecturar que o legislador tenha 

enveredado pela questão do Estado laico, e tenha preferido evitar que se criasse 

qualquer vinculação explícita, incidindo no vazio da norma jurídica, que deixou 

de delinear com maior profundidade o dispositivo legal criado. 

À luz do direito comparado, Portugal foi mais adiante e criou a Lei nº 

16/2001, de 22 de junho(Lei da Liberdade Religiosa)229 cujo esboço dá-se 

adiante: liberdade de consciência, de religião e de culto: princípio da igualdade; 

princípio da  separação;  princípio da não confessionalidade  do Estado;  

                                                 
227 Bíblia sagrada, Isaías, cap. 56, vers. 7, , 2. ed. São Paulo: SBB, 1993, p. 724. 
228 Marcos Cláudio Acquaviva(coord), Código civil, 1. São Paulo, ed. Ridel, 1994, p. 7. 
229 Disponível em: <http://www.parlamento.pt>. Acesso em: 06 mai. 2011. 
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princípio da cooperação;  força jurídica;  princípio da tolerância; direitos 

individuais de liberdade religiosa; conteúdo  negativo da   liberdade  religiosa;  

direitos de participação religiosa; educação religiosa dos menores; objeção de 

consciência; assistência religiosa em situações especiais; dispensa do 

trabalho, de aulas e de provas por motivo religioso; ministros do culto; 

direitos dos ministros do culto; serviço  militar  dos  ministros  do  culto;  

escusa  de  intervenção  como  jurado; casamento por forma religiosa; direitos 

coletivos de liberdade religiosa (igrejas e comunidades); fins religiosos; 

liberdade de organização das igrejas e comunidades religiosas;  liberdade  de  

exercício  das  funções  religiosas;  ensino  religioso  nas escolas  públicas;  

tempos  de  emissão  religiosa;  abate  religioso  de  animais; atividades com 

fins não religiosos das igrejas e demais comunidades religiosas; direito de 

audiência sobre instrumentos de planejamento territorial; utilização para fins  

religiosos  de prédios destinados a outros  fins; bens  religiosos; prestações livres 

de  imposto;  benefícios fiscais; estatutos das igrejas e comunidades religiosas; 

requisitos da inscrição no registro; inscrição de igrejas ou comunidades 

religiosas; inscrição  de organização  representativa  dos  crentes  residentes  em 

território nacional; igrejas e comunidades religiosas radicadas no País; 

diligências instrutórias complementares; recusa  da inscrição; inscrição  

obrigatória; modificação dos elementos ou circunstâncias do assento; extinção 

das pessoas coletivas religiosas; capacidade das pessoas coletivas; pessoas 

coletivas privadas com fins religiosos; acordos entre igrejas ou comunidades 

religiosas e o Estado; processo  de  celebração  de  acordos;  fundamentos  de  

recusa  da  negociação  do acordo; celebração do acordo; proposta de lei de 

aprovação do acordo; alteração do acordo; outros acordos; comissão da 

liberdade religiosa; funções; competência; coadjuvação  de  serviços  e  

entidades  públicas;  composições  e  funcionamento; presidente  e regime  de  

funcionamento; legislação  aplicável à igreja católica; confissões religiosas e 

associações religiosas não católicas atualmente inscritas; segurança social; 

isenção do imposto sobre o valor acrescido; entradas em vigor dos benefícios 
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fiscais; radicação no país; códigos e leis fiscais; legislação complementar. 

Tramita no Senado Federal do Brasil o Projeto de Lei nº 5.598/09, 

que dispõe sobre as Garantias e Direitos Fundamentais ao Livre Exercício da 

Crença e dos Cultos Religiosos, estabelecidos nos incisos VI, VII e VIII do art. 

5º, e no § 1º do art. 210 da Constituição da República Federativa do Brasil (Lei 

das Religiões).  

Cotejando ambos os textos, é fácil constatar maior abrangência do 

dispositivo português. 

Observa-se, conforme expendido no capítulo I deste trabalho, que 

Portugal, tal como ocorre no Brasil, dispõe de forma genérica na Constituição 

Federal acerca da liberdade religiosa230, dispõe ainda no Código Civil231  sobre 

a pessoa jurídica, mas sem enunciar com minúcias outras disposições. 

Com o advento da Lei nº 16/2001, Portugal preenche, de certa 

forma, a lacuna que existia, editando lei que disciplina o funcionamento da 

igreja no País. O que se observa na lei é que não somente as igrejas, mas 

também as organizações, foram regulamentadas, dispondo a lei inclusive sobre 

o respectivo registro, bem como as obrigações perante o fisco português. 

 

 

7.3.2. Organização religiosa: significado e aplicabilidade jurídica 
 
 
 

De fato, situar a organização religiosa, seja sob o aspecto jurídico, seja 

sob o não jurídico, mas considerá-la igreja não é tarefa de fácil assimilação. 

Com o auxílio da doutrina jurídica, talvez o tema se torne menos árido, 

para o fim de elucidar a problemática na seara do direito civil. 

Miguel Reale232, em seu magistério, afirma que “é o conteúdo ou o tipo de 

atividade que dá qualificação jurídica a uma entidade, e não a sua forma”. Nesse 

                                                 
230 Jônatas Eduardo Mendes Machado, Liberdade, cit. p. 182. 
231 José de Oliveira Ascensão, Direito, cit. p. 181-4. 
232 Miguel Reale, Lições, cit. p. 243. 
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contexto, para dirimir a questão, supomos ter de enveredar pela seara do que 

seja uma organização religiosa, excluindo sua forma, enquanto pessoa jurídica. 

Belisário Antônio de Lacerda233, citando Rubens Limongi França, 

ensina “determinar a natureza jurídica de um instrumento nada mais é do que 

situá-lo em seu devido lugar no sistema global do Direito”. 

Se enveredarmos por situar a organização religiosa em caráter semântico, 

vemos que Aurélio Buarque de Holanda234  admite para o termo “organização” 

o sentido  de  “Associação  ou  instituição  com  objetivos  definidos”.  Logo,  se 

tomarmos a definição pensada no capítulo III no qual admitimos que 

“organização religiosa” é uma pessoa jurídica de direito privado que agrega 

pessoas, segundo seus objetivos de fé, sem fins econômicos”, seria possível 

conceber a ideia de que “igreja” e “organização religiosa” são vocábulos que se 

equivalem. No entanto, nem mesmo no texto dos projetos apresentados na 

Câmara dos Deputados, pudemos constatar qualquer argumento nesse sentido. 

Registra-se que o nosso idioma consigna para o termo “organização” 

outras acepções, a par de planejamento (organização de uma viagem), entre 

várias  mais. 

Vistos esses aspectos, imaginamos que a expressão “organização 

religiosa” é imprópria para designar “igreja” em seu sentido de fé. Para efeitos 

jurídicos, pelo menos, muito conviria fixar para o vocábulo igreja o sentido de 

“lugar de adoração”, enquanto organização religiosa ficaria adstrito a órgão 

administrativo. 

Esse modelo não é novo. Basta reportar-nos ao modo adotado pela Igreja 

Católica Apostólica Romana, segundo o qual as paróquias(igrejas) estão 

subordinadas às dioceses, estas a outros órgãos, conforme hierarquia concebida 

pelo Direito Canônico. 

No tocante a  outras  denominações,  é  também  assim  que  acontece.  As 

igrejas estão sempre ligadas (por vínculos jurídicos ou legais, administrativos, 
                                                 
233 Belisário Antonio de Lacerda, Natureza jurídica da reaquisição do bem expropriado, s.e. Belo Horizonte: 
Del Rey, s.d. p. 152. 
234 Aurélio Buarque de Holanda, Novo, cit. p. 1005. 
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fraternais, espirituais, etc) a um órgão hierárquico superior, comumente 

chamado “Convenção”; “Sínodo”; “Concílio”, ou outros modos. 

Dissemos atrás que seria possível à lei estabelecer critérios sem oferecer 

definições, visto que não é da alçada do legislador fazê-lo, ficando assim melhor 

situado o ente eclesiástico “igreja” na órbita do direito. 

Nesse contexto, trazemos à discussão o posicionamento de Rubens 

Limongi França235, que afirma não serem as sociedades pias e religiosas nem de 

direito público nem de direito privado(onde se lê sociedades pias e religiosas, 

leia-se igrejas, uma vez que vigia o Código Civil de 1916). O posicionamento 

do autor está calcado em que os entes religiosos pertencem a uma categoria à 

parte de pessoas jurídicas, qual seja, a das pessoas de direito eclesiástico. 

Entendemos racional e oportuno o posicionamento do autor, maxime nesse 

momento de indefinições, e a ele aderimos por entender que, se criada a pessoa 

jurídica de direito eclesiástico, em nada afrontaria o princípio do Estado 

laico, além de permitir adequação jurídica em meio às imprecisões ora 

constatadas. 

Portanto, achamos que “organização religiosa” não é “igreja”, sendo 

nosso entendimento no sentido de que “organização religiosa” é um “órgão 

administrativo”, desprovido da função de mantenedor. 

Assim, no que diz respeito a qualquer mudança de cunho jurídico, 

permanecem intocáveis os dispositivos constitucionais do inciso VI do art. 5º e 

inciso I, do art. 19, ambos da Constituição Federal, por referir questões 

subordinadas aos princípios do Estado laico, situando-se, portanto, as 

alterações em nível de lei ordinária ou especial. 

Entendemos, pois, que organização religiosa não é igreja, mas pode ser 

pessoa jurídica que  abriga  e  regula  as  instituições  de  cunho  religioso,  

assim entendidas, por  exemplo, Casas de  Misericórdia, Asilos, Sociedades  

Bíblicas,  Casas Publicadoras Cristãs, Editoras Cristãs, Emissoras de Radio e 

Televisão(com programas exclusivos de natureza religiosa), Associações 
                                                 
235 Rubens Limongi França, Manual de direito civil. v. 1. RT: São Paulo, 1966, p. 154-5. 
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Assistenciais Cristãs, Casas de Caridade, Centro Social Paroquial São Vicente 

de Paulo, Lar Espírita, além de tantas outras. 

Não entendemos nem tampouco concebemos a ideia de, em nome da 

instituição “igreja”, promover a propagação da fé através de veículos da mídia 

sequiosos de arrecadar dinheiro, vender CDS, DVDS e outros produtos diversos 

para prosperar financeiramente236. A tecnologia na divulgação da fé está 

revolucionando o ambiente dos cristãos: são os programas de radio e televisão, 

além das redes na internet. 

É comum nos dias de hoje considerar a existência das chamadas “igrejas 

eletrônicas”, pelo fato de muitas informações de cunho religioso serem 

veiculadas por meios de comunicação, principalmente televisadas, chegando 

inclusive a substituir a ida dos fiéis às igrejas ou templos. 

É até possível vislumbrar um lado positivo, suprindo eventuais 

impossibilidades de locomoção, mas é inegável, também, configurar-se nessa 

prática, um aspecto comercial, não somente de produtos, mas principalmente 

com o fito de “angariar” novas adesões de pessoas pertencentes a outras 

denominações. 

Com algumas exceções, temos como agravante, que tudo isso acontece de 

forma sorrateira, em nome de um Estado laico ou ainda, em nome do Supremo 

Criador, subtraindo dos incautos ou ingênuos os maiores e mais puros 

sentimentos de religiosidade, segundo a fé que professa. 

Tais coisas precisam ficar afastadas da igreja, cujo pressuposto é ser lugar 

de adoração, isento das influências da tecnologia. O sacerdote deve cuidar das 

coisas da alma, do divino, deixando as demais atribuições para os segmentos 

próprios, decerto mais afeitos a elas. 

                                                 
236 José Marques de Melo(org.), Mídia e religião na sociedade do espetáculo, São Bernardo do Campo: Univ. 
Metodista, 2007, p. 30. 



163 
 
CAPÍTULO VIII – ESTATUTO JURÍDICO DA IGREJA CATÓLICA 

APOSTÓLICA ROMANA 

 

O Acordo entre a República Federativa do Brasil e a Santa Sé relativo ao 

Estatuto Jurídico da Igreja Católica foi celebrado em 13 de novembro de 2008, 

em dois originais, nos idiomas português e italiano, sendo ambos os textos 

igualmente autênticos237. 

Dá-se  a  seguir  o  teor  do  art.  20  do  referido  Acordo,  celebrado  

com fundamento no Decreto nº 119-A, citado várias vezes ao longo deste 

estudo. 
 

Art. 20. O presente acordo entrará em vigor na data da troca dos 
instrumentos de ratificação, ressalvadas as situações jurídicas 
existentes e constituídas ao abrigo do Decreto nº 119-A, de 7 de 
janeiro de 1890, e do Acordo entre a República Federativa do Brasil 
e a Santa Sé sobre Assistência Religiosa às Forças Armadas, de 23 de 
outubro de 1989. 

 
 

O acordo foi celebrado sob o regime de concordata238. O Brasil, tal como 

ocorre com outros setenta países, é signatário de concordata com o Vaticano. 

Segundo José Francisco Rezek239, “concordatas são tratados com 

significação  singular,  que  impõem  uma  vinculação  exclusiva  por  parte  dos 

Estados, em decorrência da supremacia político-espiritual arguida pelo Estado 

do Vaticano”. 

Lorenzo  Baldisseri  explica  que  concordata  é um específico acordo 

internacional240, distinto dos demais pela presença da Santa Sé. No Brasil, evita-

se o termo concordata por estar ele radicionalmente vinculado ao direito 

falimentar. 

                                                 
237 Marcos Soler, A igreja, cit. p. 191. 
238 Concordata: Convenção entre o Estado e a Igreja acerca de assuntos religiosos de uma nação. Novo 
dicionário Aurélio, São Paulo: Nova Fronteira,1987, p. 359. 
239 José Francisco Rezek, Direito internacional público, 6. ed. São Paulo: Saraiva, 1996, p. 17. 
240 Lorenzo Baldisseri, Diplomacia pontifícia- acordo Brasil – Santa Sé, São Paulo: LTR. 2011, p. 12 “Acordo 
Internacional, celebrado por dois ou mais sujeitos de direito internacional, que ajustam a vontade de cada 
qual, para atingir alguma finalidade comum, obrigando-se por meio das cláusulas que criam”. 
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8.1. Esboço e generalidade do acordo 

 
 

O preâmbulo do Acordo considera que a Santa Sé é a suprema autoridade 

da Igreja Católica, regida pelo direito canônico. Nesse sentido, o Cân. 113, § 1º 

prescreve241: 
 
Cân. 113 - § 1º. A Igreja Católica e a Santa Sé são pessoas morais 
pela própria ordenação divina. 

 
 
 

Conclui-se da redação acima que a Igreja, apesar de sujeito jurídico 

distinto da Santa Sé, sempre aparece sob a denominação Santa Sé em razão do  

status perante o Direito Internacional, uma vez que corresponde ao governo da 

Igreja Católica. 

O § do 2º art. 3º do Acordo deixa implícita a criação de uma nova 

modalidade de pessoa jurídica, segundo confirma o disposto no art. 5º ao falar 

de “pessoas jurídicas eclesiásticas”. E mais: até então, era apenas a Igreja 

Católica que tinha personalidade jurídica. Agora, à luz do disposto no art. 3º, 

todas as instituições a ela vinculadas assumem igualmente personalidade 

jurídica própria, desde que não contrariem o sistema constitucional e as leis 

brasileiras. 

Ousamos apresentar, em apêndice, uma proposta legislativa que vem ao 

encontro do conteúdo do Acordo por entendermos que há, justificadamente, 

lugar no ordenamento jurídico brasileiro para as pessoas jurídicas de direito 

eclesiástico. 

Nossa proposta é justamente essa: que no rol das pessoas jurídicas, seja 

acrescentada e tenha lugar a pessoa jurídica de direito eclesiástico, conforme 

opinião favorável de Rubens Limongi França242. 

Na verdade, nada obstante o tema deste item, vê-se que o Acordo não é 

                                                 
241 Código de direito canônico, cit. p. 77. 
242 Rubens Limongi França, Manual, cit. p. 155. 
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tão genérico, mas apresenta um conteúdo substancial de disposições de grande 

alcance e repercussão no cenário jurídico brasileiro. 
 
 

 
8.2. Exceção legislativa e desigualdade jurídica 

 
 
 

Fizemos uma análise eminentemente acadêmica sobre o teor do Acordo e, 

à luz do princípio constitucional da isonomia, flagram-se desigualdades de 

direitos e de oportunidades, o que fere outros princípios, também constitucionais 

e jurídicos. 

A independência de cada uma das Altas Partes Contratantes, proclamada 

no preâmbulo do instrumento jurídico, não impede que uma delas venha a ser 

prejudicada, dado que as disposições são muito abertas e elásticas, permitindo 

que uma interpretação extensiva possa alterar o conteúdo que se quis estabelecer 

e acordar inicialmente. 

Enumerar os pontos polêmicos do instrumento seria despiciendo, até 

porque não é esse o objeto do presente trabalho, embora sejam eles detectáveis. 

A despeito de tanto termos enfatizado o Estado laico, constata-se que 

certos princípios não restaram indeléveis, o que afronta e contradiz a essência do 

instituto de garantias de alguns direitos constitucionais, que vêm sendo 

mantidos ao longo dos últimos 100 anos. 

É sabido que outros segmentos religiosos, a despeito do Acordo celebrado 

entre o Estado do Vaticano e o Brasil, também vêm procurando oportunidades e 

privilégios. Referimo-nos ao Projeto de Lei nº 5.598/09, já aprovado na 

Câmara dos Deputados e em tramitação no Senado Federal, aguardando votação 

e aprovação. O projeto estabelece mecanismos que asseguram o livre exercício 

religioso, a proteção aos locais de culto e suas liturgias e a inviolabilidade 

de crença no País, regulamentando os incisos VI, VII e VIII do art. 5º e o § 1º 

do art. 210 da Constituição da República Federativa do Brasil, conhecido 

popularmente como “Lei das Religiões”. 
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De uma forma ou de outra, é sabido que a elasticidade do Estado laico 

permitirá que os interesses dos diferentes segmentos possam conviver 

harmoniosamente, como sempre tem acontecido ao longo dos anos, sempre sob 

a égide desse próprio Estado. 
 

 

8.3. Justificativas dos acordos 
 
 

Parece-nos que  as  relações  entre  Estado  e  Igreja  nunca  estiveram  tão 

estreitas quanto nos dias hodiernos, fazendo quase crer que tudo procede em 

nome da religião. 

O fenômeno, porém,  é  compreensível. José  Afonso  da  Silva243, em 

seu magistério sobre liberdade de organização religiosa, afirma que essa 

liberdade concerne à possibilidade de estabelecimento e organização religiosa 

das igrejas e suas relações com o Estado. É oportuna a lição de Miguel Reale: 

“ninguém pode abdicar do Estado”244. 

O princípio do Estado laico nem sempre torna claro o seu conteúdo. José 

Afonso da Silva vê na relação Estado e Igreja três sistemas − confusão, união e 

separação, destacando que, na confusão, o Estado se confunde com 

determinada religião, caráter do Estado teocrático, como o Vaticano e os 

Estados islâmicos245. 

Lourenço  Baldisseri246   é  de  opinião  que  o  Acordo  Brasil  –  Santa  

Sé caracteriza-se pela vontade de respeitar a laicidade do Estado, visto que não 

busca nem alcança privilégio  algum para  a  Igreja  Católica;  ao  contrário, 

em alguns pontos, bate-se por direitos extensivos a todas as confissões 

religiosas. 

De uma forma ou de outra, a análise que fizemos sobre o Acordo entre o 

                                                 
243 José Afonso da Silva, Curso, cit. p. 248-2. 
244 Miguel Reale, Lições, cit. p. 77. 
245 José Afonso da Silva, Curso, cit. p. 249. 
246 Lourenço Baldisseri, Diplomacia, cit. p. 95. 
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Vaticano e o Brasil, bem como sobre o conteúdo do projeto (Lei das Religiões), 

de iniciativa de dois segmentos diferentes, revela que cada parte apresenta 

justificativas, todas calcadas dentro de um espírito de cooperação com vistas a 

construir uma sociedade mais justa, pacífica e  fraterna. 
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CAPÍTULO IX – DISPOSIÇÕES LEGISLATIVAS 

 

O art. 59 da Constituição Federal dispõe sobre a hierarquia das leis. 

Dentre os tipos aí dispostos, encontramos a lei ordinária, que trata da maior 

parte das normas jurídicas, regulando quase todas as matérias da União. 

O art. 61 da Constituição Federal dispõe sobre a criação de lei ordinária, 

cuja iniciativa pode partir de qualquer membro ou Comissão da Câmara dos 

Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, do Presidente da 

República, do Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais Superiores, do 

Procurador-Geral da República e dos cidadãos, na forma e nos casos previstos 

na Constituição Federal247. 

Segundo Roberto Senise Lisboa248, lei ordinária é a norma promulgada 

após o procedimento legislativo comum. Esse procedimento consiste, 

basicamente, em três momentos − elaboração, promulgação, publicação −. 

O oferecimento de disposição legislativa é um dos objetivos deste nosso 

trabalho, que visa resumir numa proposta a minuta de um projeto de lei, segundo 

os achados durante as análises levadas a cabo, a fim de desencadear discussões 

que ensejam mudanças nas disposições de normas jurídicas envolvendo as 

organizações religiosas ou igrejas. 

Contribuição despretensiosa, oxalá consiga despertar a iniciativa de outros 

para aprofundar o assunto, melhorando e aperfeiçoando o ordenamento 

jurídico pátrio. 

Repetindo uma constatação  em  que  tanto  insistimos,  o  ente  jurídico 

organização religiosa reclama melhor qualificação na órbita do direito civil. 

 

 

                                                 
247 Constituição da república federativa do Brasil, 33. ed. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 60. 
248 Roberto Senise Lisboa, Manual de direito civil, v. l: teoria geral do direito civil, 6. ed. São Paulo: Saraiva, 
2010, p. 133.  
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9.1.  Proposta legislativa 

 

A proposta legislativa compor-se-á dos elementos básicos, na 

conformidade da técnica legislativa249, que recomenda aplicar o método jurídico 

à elaboração da lei. 

Segundo Flavio Senise Lisboa250, para entender a elaboração de uma 

norma jurídica de direito escrito, faz-se necessária uma rápida análise da técnica 

legislativa. 

Para Otávio Ferreira Cardoso251, é importante que a lei seja clara, simples 

e a mais completa possível, evitando o hermetismo. 

A lei deve conter o preâmbulo, que é a parte preliminar, introdutória ao 

contexto; ementa ou rubrica, que é a parte que indica o assunto de forma concisa 

e completa; a  autoria e  fundamento legal da  autoridade, que  fala da autoria ou 

autoridade que sancionará a lei; e as causas justificativas, geralmente 

acompanhadas de considerandos ou  exposição de motivos que levaram à 

elaboração do ato252. 

Para Goffredo Telles Junior253, “a elaboração de uma lei é correta 

quando ela se realiza em conformidade com o chamado PROCESSO 

LEGISLATIVO. O processo legislativo é estabelecido na Constituição”. 

O art. 59 da Constituição Federal dispõe sobre o processo legislativo. Na 

hipótese de criação de lei ordinária, há que seguir um rito denominado “fases de 

elaboração da lei”, de que constam: apresentação do projeto, discussão e 

votação, sanção ou veto, promulgação e publicação. 
 
 
 

                                                 
249 André Franco Montoro, Introdução, cit. p. 90. 
250 Flavio Senise Lisboa, Direito, cit. p. 131. 
251 Otávio Ferreira Cardoso, introdução, cit. p. 357-8 
252 Flavio Senise Lisboa, Direito, cit. p. 131. 
253 Goffredo Telles Junior, Iniciação, cit. p. 175. 
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9.2. Minuta de anteprojeto de lei 
 
 
 
 
 

PROJETO DE LEI Nº _______, de 2011 
 
 
 
Acresce o inciso VI ao art. 44 da Lei nº 10.406/02, com as alterações dadas 
pela Lei nº 10.825/03, para criar as pessoas jurídicas de direito eclesiástico, e 
redefine as organizações religiosas. 
 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta: 
 
Art. 1º - É acrescido ao art. 44 da lei nº 10.406/02 o inciso VI, com a seguinte 
redação: 
“Art. 44 -  ............................................................................................................. 
“I .............................................................................................................................. 
“II ............................................................................................................................ 
“III ......................................................................................................................... 
“IV ........................................................................................................................... 
“V ............................................................................................................................ 
VI – As corporações eclesiásticas nacionais. 
 

 
§ 1º - Entendem-se por corporações eclesiásticas nacionais, as igrejas inseridas 
na esfera vocacional religiosa. 
 

 
§ 2º - O ofício do ministro religioso não gera, por si mesmo, vínculo 
empregatício, mas a pessoa jurídica por ele presidida proverá o seu sustento. 
 

 
§ 3º - São livres a criação, a organização e a estruturação interna das 
corporações eclesiásticas nacionais, sendo vedado ao poder público negar-lhes 
reconhecimento ou registro dos atos constitutivos e necessários ao seu 
funcionamento. 
 

 
§ 4º - O funcionamento das corporações eclesiásticas de que trata o inciso VI 
do art.  44  será  estabelecido  em  estatuto,  a  ser  elaborado  segundo  os  
princípios contidos  no  inciso  VI  do  art.  5º  da  Constituição  Federal,  com 
exclusividade, segundo a sua ordem religiosa. 
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Art. 2º - As corporações previstas no § 1º do inciso VI do art. 44 gozarão de 
imunidades tributárias, na forma da lei. 
 
 
Parágrafo único – A liberdade de funcionamento das corporações eclesiásticas 
obedecerá ao seu estatuto social, observada a lei, no que couber. 
 

 
Art. 3º - As organizações religiosas de que trata o inciso IV do art. 44 do Código 
Civil ficam redefinidas por esta lei, e passarão a reger os entes ou instituições e 
órgãos  de  atividade  religiosa  ou  afins,  excluindo  desse  conceito  as  
pessoas jurídicas de direito eclesiástico, previstas no § 1º deste mesmo art. 44. 
 
 
§ 1º - As atividades desenvolvidas pelas pessoas jurídicas reconhecidas nos 
termos do art. 3º que persigam fins de assistência e solidariedade social 
gozarão de todos os direitos, imunidades, isenções e benefícios, na forma da lei. 
 
 
§ 2º - As organizações religiosas que exerçam atividade social e educacional 
sem finalidade lucrativa se equipararão às entidades filantrópicas, passando a 
gozar dos mesmos benefícios a elas destinados, na forma da lei. 
 
 
Art. 4º - Aplicam-se às organizações religiosas redefinidas pelo art. 3º as 
disposições concernentes às associações, no que couber, observadas as 
disposições contidas no estatuto. 
 
 
Parágrafo único – As pessoas jurídicas de direito eclesiástico e as organizações 
religiosas terão o prazo de 2(dois) anos para adequar-se às disposições desta lei. 
 
 
Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 
 
 
Sala das Comissões,   de   de 
2011. 

 
 
 
 
 

Proponente do Projeto 
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JUSTIFICATIVAS 
 
 
 

1. O Código Civil de 2002 revelou-se silente quanto à personalidade 
jurídica das igrejas, reduzindo-as à condição de pessoa jurídica de direito 
privado, sem, no entanto, explicitar em lei tal status. 

 
 
2. Ao assim proceder feriu o legislador princípios consolidados desde 

1893, quando o Decreto 119-A estabeleceu o Estado laico. 
 

 
3. As imperfeições e incompletudes trazidas pela Lei nº 10.406/02, que 

instituiu o Código Civil, foram constatadas pelos segmentos religiosos, que 
saíram à procura dos seus representantes na Câmara dos Deputados e no Senado 
Federal e apresentaram suas razões nesse sentido. 

 
 
4. Depois de muitas discussões, diversos projetos de lei foram 

apresentados à Câmara  dos  Deputados,  aglutinados  por  fim  num  único,  
origem  da  Lei  nº 

10.825/2003, que reconheceu personalidade jurídica às organizações 
religiosas, deixando de melhor situar o ente criado naquela oportunidade, como, 
por exemplo, 

conceituá-lo e regulá-lo, dentro de suas peculiaridades, ainda que não seja 
tarefa da lei dispor sobre definição ou conceito dos entes jurídicos por ela 
criados. 

 
 
5. Não obstante o esforço e a iniciativa do legislador, constatados na 

edição da Lei nº 10.825, o que não deixa de ser um avanço na legislação sobre 
o campo das religiões, é oportuno ressaltar que ainda persiste um vazio nessa 
seara. 

 
 
Alguns doutrinadores, a exemplo de Rubens Limongi França(Manual de 

direito civil,v. 1, 1966, p. 154-5) e Clóvis Bevilaqua(Teoria geral do direito 
civil, 

1972, p. 133-7), explicitaram com clareza a pessoa jurídica de direito 
eclesiástico, chegando o primeiro a esclarecer: 

 

 
“Quanto às pessoas jurídicas de direito privado, delas se devem 
distinguir as sociedades pias e religiosas, as ´irmandades´ enfim. 
Com efeito, estas, ao lado das paróquias, das dioceses e das 
arquidioceses, pertencem a uma categoria à parte de pessoas 
jurídicas, à saber, a das pessoas de direito eclesiástico”. 

 
Ainda: 

 
“...Basta isto para se  comprovar que não se trata de  meros  



173 
 

entes de  direito privado.  De  outra  parte,  também  não  o  são  de  
direito  público,  porque  não integram o organismo estatal. Não 
vemos, portanto, a razão do receio, eivado de preconceitos, de se 
afirmar se tratar nada mais nada menos de pessoas jurídicas de 
direito eclesiástico. Aliás, êste direito, mais que milenar, tem 
estrutura suficiente para alicerçar uma classificação dessa natureza”. 

 
 

Por seu turno Roberto de Ruggiero(Instituições de direito civil, 1999. p. 

587) distingue as entidades civis das entidades eclesiásticas, dizendo: 
 

 
“...São pois civis, além das pessoas jurídicas já citadas, todas as 
outras, os bancos do Estado, a câmara de comércio, a caixa de 
depósitos e empréstimos, os consórcios de irrigação ou 
melhoramentos, os montepios, os conselhos da ordem dos advogados 
e dos solicitadores etc.; e são eclesiásticas as que têm por fim o 
culto, geralmente o culto católico, visto não se englobarem no seu 
número as fundações  e  corporações  relativas  a  outros  cultos  ou  
confissões,como  por exemplo a universidade israelita...”.(as palavras 
em itálico são do doutorando). 

 
 

 
6. A criação da pessoa jurídica de direito eclesiástico aqui sugerida, foge 

do contexto  do  direito  público  e  dá-se  no  plano  do  direito  privado 
nacional, justamente para distinguir-se da personalidade jurídica da Igreja 
Católica Apostólica Romana, que tem personalidade jurídica de direito público 
internacional, por seu alcance no mundo das religiões e o status do Vaticano, 
como Estado Soberano, aliás reiterado no Acordo(Concordata) entre Brasil e 
Vaticano, celebrado em 13 de novembro de 2008. Essa definição não fere 
direitos entre quaisquer  denominações  ou  religiões,  permanecendo  cada  uma  
delas  no  seu estado, garantidas todas as prerrogativas que lhes são próprias, 
inclusive os direitos já adquiridos 

 
 
Por todas essas razões e por outras que serão sempre bem-vindas como 

forma de melhorar o presente projeto, haveremos de discutir, com profundidade, 
o tema em comento, que clama por aperfeiçoamento, principalmente em sede do 
ordenamento jurídico nacional, carente de legislação específica e inequívoca 
para os entes religiosos, em essencial que distinga em definitivo “igreja”  de 
“organização religiosa” 
 
 
 

Sala das Sessões,   de   de 2011 
 
 
 
                               

Proponente do Projeto 
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CONCLUSÕES 

 

Este trabalho, reflete  um  estudo  sobre  a  necessidade  de  adotar  regime 

jurídico específico às organizações religiosas no Brasil, entendidas essas como 

igrejas, haja vista jamais ter-se o ordenamento jurídico brasileiro debruçado 

diligentemente sobre o tema. 

O conteúdo do estudo está delineado numa sequência lógica do tema, 

observados os objetivos inicialmente estabelecidos, forma pela qual se pretende 

desdobrar o assunto e oferecer um panorama completo do que a 

investigação trouxe à luz, levando o estudioso do Direito a refletir sobre a 

questão e ponderar o modo de aplicar as leis no campo prático e funcional das 

organizações religiosas. 

Cada capítulo aborda parte do todo do estudo, sem necessariamente 

exaurir os argumentos e questionamentos levantados, tornando possível no 

capítulo seguinte retomar pontos não exauridos no anterior, concatenando-os à 

ideia central do estudo, sem que se percam de vista as observações já 

identificadas. 

Subordinado ao título de cada capítulo está o diagnóstico de natureza 

religiosa, jurídica e social do estudo. Nele procuram-se investigar as causas e os 

efeitos da norma jurídica, como veículo de comando e regulação do que 

constitui objeto da problemática que se propôs investigar, na busca de 

aperfeiçoar o sistema, seja pela criação ou alteração da norma jurídica, como 

fato preponderante, eis que tudo a ela se submete, como corolário da função do 

Estado perante a coletividade de pessoas e das instituições organizadas. 

A metodologia do estudo orientou-se por um levantamento bibliográfico 

que remonta ao período colonial e envolve, pela ordem, a Igreja Católica 

Apostólica Romana,  o  ponto  de  partida  das  investigações  deste  trabalho,  

sem preterir  as demais denominações, ditas organizações religiosas, ainda que 

de diferentes dogmas, liturgias e costumes. 
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O conteúdo do capítulo I reproduz breve histórico da Igreja Católica 

Apostólica Romana, com traços de suas origens a partir de Roma e seu 

desenvolvimento até tornar-se a principal religião do mundo, segundo dados 

bibliográficos anotados por historiadores que se preocuparam em levantar e 

investigar as razões que a conduziram a esse patamar de distinção em relação às 

demais religiões, inclusive as mais antigas, caso do Egito, que difundia a ideia 

de religião em forma de desenhos, monumentos e papiros. 

As investigações levantadas nesse capítulo, em sua essência, nascem na 

Roma dos cristãos e perpassam por Portugal, que absorveu, sem nenhuma 

reserva, os princípios da religião católica, sendo um dos pares de grande 

importância e relevo na difusão do catolicismo, haja vista a formação e adesão 

das corporações clericais, de cuja expansão a história dá conta, irradiando-se em 

pequenas e grandes ordens religiosas que, somada, transformaram a igreja 

católica num organismo forte e de grande destaque perante o mundo das 

religiões. 

Levando  em  consideração  o  objeto  do  estudo,  estão  demonstradas  

no trabalho a participação e contribuição dadas por Portugal no que diz respeito 

à instalação da Igreja Católica Apostólica Romana no Brasil. Observou-se quão 

caro custou ao Estado Português tal contribuição, a partir de sua disposição de 

financiar o culto católico, pelo estabelecimento,  por exemplo,  do padroado, 

cujas consequências e repercussões ficaram demonstradas ao longo do capítulo. 

Questão polêmica foi abordada no capítulo I. Trata-se das nuanças do 

Estado laico com suas irradiações, de onde se pôde avaliar o sentido da 

laicidade e do laicismo. Nesse contexto, o estudo investigou o conceito de 

Estado laico, não somente em sede de Brasil mas também em outros países, 

fazendo inclusive um estudo comparado à luz das Constituições Federais dos 

países cotejados. 

Nas abordagens desse tema, constatou-se não haver pensamento uníssono 

quanto à conceituação do instituto, eis que há certo desvirtuamento por parte do 

Estado quanto às considerações que são próprias da figura do Estado laico. 
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Na análise do instituto à luz do direito nacional e do direito comparado, é 

possível constatar esses meandros. 

O tema “liberdade religiosa” foi aprofundado devido à sua natureza e 

importância. Nele se inseriram enfoques como liberdade de religião, de crença, 

de consciência e liberdade religiosa. A abordagem constatou que o assunto 

requer maior aprofundamento, complexo e controvertido como é um tema que 

entrelaça pensamento divino no o plano temporal. 

De fato, as investigações demonstraram que a questão da liberdade 

religiosa constitui matéria a clamar por definição inequívoca da Constituição 

Federal e também diante da legislação civil codificada ou esparsa. 

Outro aspecto investigado no estudo foi a convivência social entre Estado 

e Igreja. Buscou-se muito diligentemente nesse tópico conciliar o entendimento 

quanto  à  forma  de  conviverem  harmoniosamente  os  dois  entes  perante  os 

interesses particularizados, nada obstante a necessidade de conservar a 

harmonia em meio à sociedade que tem de viver entre ambos. 

O capítulo I se conclui com algumas discussões sobre os direitos da 

personalidade, matéria de grande repercussão na vida do indivíduo. Fizeram-se 

nesse item observações quanto ao tratamento dispensado ao tópico 

pela Constituição Federal, pela doutrina, pela jurisprudência e pelo Código 

Civil, encerrando os comentários com a indicação de como se resolvem os 

conflitos decorrentes das irradiações do direito da personalidade. 

Os dados levantados confirmam que os direitos da personalidade 

precisam de melhor definição, principalmente da Constituição Federal, uma 

vez que, em sede  do  Direito  Civil, a  matéria  se  acha  mais  ou  menos 

delimitada, além de coadjuvada pela legislação extravagante. 

No capítulo II está disposto um rol de nomenclaturas, cujos termos 

vêm sendo utilizados ao longo dos anos como designativos de igreja. As 

acepções enumeradas não têm um sentido específico de aplicação prática ou 
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mesmo  teórica,  e  subentendemos  que  a  utilização  desses  termos  o  foram  

mais  em  razão  da indefinição da pessoa jurídica no ordenamento jurídico. 

De todas as acepções utilizadas para designar igreja, destaca-se o 

termo “sociedade religiosa”, até porque esse foi o tratamento dado pelo Código 

Civil de 1916, que considerava a igreja como “sociedade religiosa”. 

Da forma como fora escrito o capítulo ficou demonstrado que as acepções 

utilizadas ora serviam para identificar a igreja; ora para identificar uma 

instituição ligada à igreja. De uma forma ou de outra, todas as vezes que os 

vocábulos apareciam, traduziam sempre a ideia da existência de igreja, 

inclusive a partir do seu ato constitutivo ou estatuto. 

O capítulo III oportuniza uma visão sobre a constituição da organização 

religiosa, que antes era chamada de “sociedade religiosa”, a partir de uma 

delimitação conceitual, que procura revelar a posição desse ente perante o 

direito. 

No capítulo são tratadas questões que revelam as mudanças havidas, bem 

como as considerações que ao longo do tempo foram dispensadas à igreja. O 

capítulo  se  revela  importante,  pois,  nele,  é  que  começa  aparecer  a  ideia  

que constitui objeto desse trabalho. 

É exatamente no desenvolvimento desse capítulo que se procurou oferecer 

uma  singela  definição  para  o  ente  “organização  religiosa”,  como  forma  de 

conduzir o raciocínio, e assim poder chegar a uma conclusão do estudo, mesmo 

porque é a partir desse momento que surgem as considerações e análises sobre o 

surgimento da Lei nº 10.825/03, que definiu as organizações religiosas. 

O capítulo traz dados acerca da organização religiosa, a partir do que 

dispôs o  §  1º  da  Lei  nº  10.825/03,  principalmente  no  que  se  refere  à  sua  

criação, formação, estruturação e funcionamento interno, onde fica patenteada a 

grande diferença entre pessoa jurídica “igreja”  e pessoa jurídica “empresa” 

É também nesse capítulo que foram desenvolvidas algumas observações 

sobre a necessidade de registro da organização religiosa no órgão registral, 
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destacando-se a existência de seu  estatuto  social  como  instrumento necessário 

a reger as atividades da instituição, bem como situá-la no cenário jurídico 

enquanto pessoa jurídica de direito privado. 

Dá-se ainda nesse capítulo, maior atenção quanto à posição da 

organização religiosa, enquanto pessoa jurídica de direito privado, diante 

da regras estabelecidas para consecução do registro no cartório competente, 

como forma de evidenciar o momento em que esta começa a existir na órbita do 

direito, que é justamente a partir do registro do respectivo ato constitutivo, que é 

o seu estatuto social. 

No item 3.5, do capítulo III, ficaram demonstrados os princípios 

fundamentais caracterizadores da natureza eclesiástica da organização religiosa, 

destacando-se sua sujeição à lei, ainda que tenha a prerrogativa da livre criação, 

organização e  funcionamento,  tudo isso em homenagem ao princípio da 

supremacia da lei. 

A todo momento, ao longo do trabalho, a lei sempre fora posta acima de 

qualquer  vontade,  por  entender-se  que  nenhuma  instituição  sobreviverá  no 

universo do direito sem o amparo e a obediência da norma jurídica, sob pena de 

constatar-se o caos em suas esferas internas e de relacionamento e interação 

com as instituições e com a coletividade de pessoas. Deu-se ênfase à regulação 

estatutária por entender-se que o estatuto social é o ordenamento jurídico da 

pessoa jurídica de direito privado. Nesse contexto, ainda, foram pontuadas as 

questões acerca da extinção ou dissolução da organização religiosa, 

principalmente diante do novo conceito trazido pelo Código Civil de 2002, 

que inovou a matéria nesse sentido. 

No capítulo IV foi desenvolvido estudo sobre a parte que constitui tema 

de grande relevância, que é exatamente o delineamento da natureza jurídica da 

organização religiosa, assim como expendidos alguns aspectos da 

desconsideração desta, ante o novo posicionamento do Código Civil de 2002, 

que confere ao juiz maior  amplitude de atuação  com vistas a  coibir abusos  
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por parte do devedor fraudulento, além de configurar  maior  responsabilidade  

aos  gestores  da associação  na  hipótese  da  ocorrência  de  desvios  de  

finalidades  ou  na  confusão patrimonial, naquilo que concerne à gestão da 

pessoa jurídica. 

Nesse sentido, ainda que não haja disposição específica no Código Civil, 

as disposições estabelecidas para alcançar as associações são as mesmas que 

poderão atingir as organizações religiosas,  aplicando-se no que couber,  ante as 

especificidades, conforme os ditames trazidos pela lei nº 10.825/2003. 

O capítulo IV deste trabalho destaca a liberdade conferida às organizações 

religiosas para elaborar e definir seus estatutos, nos estritos termos do § 1º do 

art. 2º da própria Lei nº 10.825/2003, que transcrevemos: 

 

§ 1o  São livres a criação, a organização, a estruturação interna e o 
funcionamento das organizações religiosas, sendo vedado ao poder 
público negar-lhes reconhecimento ou registro dos atos 
constitutivos e necessários ao seu funcionamento. 

 

Nesse  ponto  ficou  ressaltado  que  essa  liberdade  de  criação  tem  

limites perante a lei, tanto assim que o Conselho de Justiça Federal já teve a 

oportunidade se manifestar nesse sentido, conforme transcrição a seguir: 

 
Enunciado 143. “A liberdade de funcionamento das organizações 
religiosas não afasta o controle de legalidade e legitimidade 
constitucional de seu registro, nem a possibilidade de reexame pelo 
Judiciário da compatibilidade de seus atos com a lei e com seus 
estatutos”. 

 

Aliás, o posicionamento do Conselho de Justiça Federal ao se 

pronunciar dessa forma, o fez em perfeita consonância com o dispositivo 

constitucional sobre a liberdade religiosa, que tem repercussão tanto em sede da 

Constituição Federal, como também na esfera do direito civil, a quem cabe, 

diante do ordenamento jurídico regular as atividades das organizações religiosas. 

Nesse contexto, transcreve-se abaixo, teor da Constituição Federal: 
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DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL: 
 

Art. 5º inciso IV, - é inviolável a liberdade de consciência e de 
crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e 
garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas 
liturgias(o itálico é nosso). 

 

No capítulo V, em sua parte introdutória, estão demonstradas as questões 

da liberdade de crença e também da liberdade de organização religiosa, cada 

uma com o seu significado próprio, principalmente à luz da Constituição 

Federal, no que concerne à liberdade religiosa, coadjuvada pelo Código Civil de 

1916, que classificou a igreja como “sociedade religiosa”, enquanto pessoa 

jurídica de direito privado. 

É exatamente no capítulo V onde foram tratados os pontos mais 

polêmicos do estudo, procurando-se descobrir quais teriam sido os objetivos do 

Estado ao inserir, inicialmente, as igrejas como “associações civis” e, ao depois, 

defini-las como “organizações religiosas”.  Nesse sentido, foram encontradas 

sérias dificuldades, para as quais não se teve resposta plausível, mesmo porque 

as necessárias justificativas ou exposição de motivos não foram oferecidos pelos 

projetos de lei apresentados na Câmara dos Deputados, nem tampouco no 

Senado Federal. 

Estão inscritas no capítulo algumas conjecturas elaboradas no estudo, 

sem, no entanto, constituírem certeza absoluta, assertiva que somente o tempo 

dirá quais teriam sido esses objetivos, mas não foi esquecido o reconhecimento 

de as mudanças propostas trouxeram muitas preocupações pelos segmentos 

religiosos. 

Outros pontos foram levantados no estudo, com o intuito de precisar as 

responsabilidades dos administradores da organização religiosa, além de situar 

os limites dos poderes conferidos pelo estatuto social, tudo como forma de 

evidenciar a eficácia das decisões disciplinas internas emanadas dos respectivos 

órgãos de gestão da instituição religiosa. 
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Essa tarefa foi palco de maior preocupação, levando em conta a 

possibilidade de aplicação de norma de ordem privada, evitando-se qualquer 

conflito com a norma pública ou ainda de ordem pública. 

No capítulo VI, foram feitas algumas considerações  sobre  a  questão da 

autorregulamentação da organização religiosa,  observadas as prerrogativas 

dispensadas pela Lei nº 10.825/2003. que delimitam o alcance e aplicação das 

disposições do estatuto social, a finalidade da aplicação das penalidades, a força 

normativa enquanto norma de caráter privado. 

Essas observações constituem relevo no estudo, razão por que mereceram 

maior cuidado e atenção, haja vista que a autorregulamentação implica em que a 

pessoa  jurídica  de  direito  privado  possa  estabelecer  suas  próprias  regras, 

sem limitar a atuação do Estado, naquilo que couber. 

Ficou demonstrado no estudo o momento em que as disposições 

estatutárias começam a vigorar, como exigência estabelecida pelo próprio 

Código Civil, ao regular o começo da existência da pessoa jurídica de direito 

privado. 

Ainda no capítulo VI, o estudo contemplou a possibilidade de reforma do 

estatuto social da organização religiosa, inclusive fazendo um estudo comparado 

com outros países, cujo achado revelou certa dessemelhança em relação ao 

Brasil. 

No capítulo VII, estão algumas considerações sobre as disposições 

constitucionais e infraconstitucionais em que se acham inseridas as organizações 

religiosas, destacando-se o alcance das disposições do Código Civil e também 

da legislação esparsa. Têm lugar nesse capítulo comentários expendidos sobre as 

alterações trazidas pela Lei nº 10.825/2003, que definiu a organização religiosa 

como pessoa jurídica de direito privado, instrumento que  causou  repercussão  

no meio  religioso,  sem oferecer  maiores  esclarecimentos  acerca  de  sua  

aplicação prática no universo do direito, naquilo que diz respeito às organizações 

religiosas. 
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Nos itens 7.3.1. e 7.3.2 do estudo, procuramos demonstrar o sentido dos 

termos “igreja” e “organização religiosa”, estabelecendo estudo comparativo 

com a Lei nº 16/2001, de 22 de junho(Lei da Liberdade Religiosa) criada por 

Portugal, regulando a criação e o funcionamento das organizações e 

comunidades religiosas. 

No penúltimo capítulo do estudo foi feito um estudo acerca do Estatuto 

Jurídico da Igreja Católica Apostólica Romana no Brasil, decorrente de 

Acordo celebrado com o Vaticano, ao mesmo tempo que também foi 

cotejado com o Projeto de Lei nº 5.598/2009, ora em tramitação pelo Senado 

Federal, que trata sobre os mecanismos que asseguram o livre exercício 

religioso, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. 

No último capítulo do trabalho foi elaborada proposta legislativa, 

traduzida em minuta de anteprojeto de lei, onde é sugerida a criação de novo 

ente jurídico, além de sugestão de redefinição da pessoa jurídica de direito 

privado  denominado “organização religiosa”. 

Diante de tudo o que até aqui se expôs, parece-nos não subsistir dúvida 

de que o País conviveu há tempo exageradamente longo com uma lacuna legal 

no que tange à situação jurídica das organizações religiosas. Por não se 

justificar semelhante omissão no tratamento de instituições que existem há 

séculos e há séculos prestam serviço relevante à sociedade da qual são 

oriundas, é imperioso corrigir essa falta que depõe contra a seriedade do 

sistema jurídico vigente. 

O que pretendemos com o projeto esboçado neste estudo é prover de 

aparato jurídico que torne inequívoca a natureza das igrejas e sua finalidade 

dentro da sociedade a que servem. 

Em última análise, pretendemos fazer caminhar pelos trilhos do direito 

uma instituição que, anacronicamente, ainda longe deles, o que constitui uma 

ferida no nosso conjunto de leis, uma injustiça que é a maior afronta que se 

pode fazer à ciência do Direito. 



183 
 

BIBLIOGRAFIA 
 
ALMEIDA, Lacerda de. Das pessoas jurídicas: ensaios de uma teoria. Rio de 
Janeiro: Revista dos Tribunais, 1997. 
 
ALVES, Jones Figueiredo; DELGADO; Mario Luiz.  Código civil anotado. 3. 
ed. São Paulo: Método, 2003. 
 
ALVIM,  Angélica Arruda.  E CAMBLER, Everaldo Augusto (Coords.). 
Atualidades de direito civil. v. I. São Paulo, Juruá. 
 
ALVES, Othon Moreno de Medeiros Alves. Liberdade religiosa institucional: 
direitos  humanos,  direito  privado  espaço  jurídico  multicultural,  Fortaleza: 
Adenauer, 2008. 
 
AMARAL, Francisco. Direito civil: introdução. 5. ed. Rio de Janeiro: 2003. 
 
AMORIM, José Roberto Neves. Direito ao nome da pessoa física. São Paulo: 
Saraiva, 2003. 
 
ASCENÇÃO, José de Oliveira. Direito civil: teoria geral. v. 1. introdução – as 
pessoas – os bens. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000.  
 
______. Direito civil. v. 1. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. 
 
AVELAR, Matheus Rocha. Manual  de direito  constitucional, 5. ed. Curitiba: 
Juruá, 2009. 
 
AZEVEDO,  Alberto  Rocha.  Teoria  geral  dos  negócios  jurídicos  e  
atividade negocial. In. Curso de direito empresarial. São Paulo: Educ, 1976. 
 
AZEVEDO, Álvaro Villaça e NICOLAU, Gustavo René. Código Civil 
comentado. V. 1. 1. ed. São Paulo: Atlas, 2007. 
 
AZEVEDO, Antonio Junqueira. Novos pareceres de direito privado. 1. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2009. 
 
BALDISSERI,  Lorenzo.  Diplomacia pontifícia: Acordo Brasil santa sé: 
intervenções, São Paulo: LTR, 2011. 
 
BARROS MONTEIRO, Washington de. Curso de direito civil. v. 1. parte geral. 
São Paulo: Saraiva, 2009. 



184 
 
BARROS,  Flavio  Augusto  Monteiro  de.  Manual  de  direito  civil.  São  
Paulo: Método, 2006. 
 
BARROSO, Lucas Abreu. Introdução e crítica ao código civil. 1. ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2006. 
 
BASTOS, Celso Ribeiro e MARTINS, Ives Gandra. Comentários à constituição 
do brasil. 2. v. São Paulo: Saraiva, 1989. 
 
BENHAME, Mario. Direito civil: teoria geral. 3. ed. São Paulo: Editora Juarez 
de Oliveira, 2002. 
 
BETIOLI, Antonio Bento. Introdução ao direito. São Paulo: Letras, 1995.  
 
BIRON, Alain. Sociologia e religião. São Paulo: Duas Cidades, 1962 
 
BITTAR,  Carlos  Alberto.  Curso  de  direito  civil.  Rio  de  Janeiro:  Forense 
Universitária, 1994. v.1. 
 
______. Teoria geral do direito civil. 2. ed. Rio de Janeiro, Forense, 2007. 
 
BOLZANI, Henrique. A responsabilidade civil dos notários e dos registradores. 
São Paulo, LTR, 2007. 
 
BRANCATO, Ricardo Teixeira. Instituições de direito público e privado. 13. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2009. 
 
BRONZE, Fernando José. Lições de  introdução ao direito. 2. ed. São  Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2000. 
 
CABANILLAS, Renato Rabbi-Baldi, los derechos individuales ante el interes 
general, Buenos Aires. Editorial Ábaco Rodolfo Depalma, 1998. 
 
CELSO, Carlos e COSTA, Orcesi da Costa. Código civil na visão do advogado. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. 
 
CABRAL,  J.  religiões,  seitas  e  heresias.  6.  ed.  Rio  de  Janeiro:  Universal 
Produções, 1986. 
 
CARDOSO,  Otavio  Ferreira.  Introdução  ao  estudo  do  direito.  3.  ed.  Belo 
Horizonte: Del Rey, 1998. 
 



185 
 
CARDOSO, Atinoel Luiz. Das pessoas jurídicas e seus aspectos legais. Leme – 
SP. AEA. Edições Jurídicas, 1999. 
 
CARNELUTTI, Francesco. Teoria geral do direito. São Paulo: Saraiva & C.A. 
Editores, 1941. 
 
CASILLO, João. Desconsideração da pessoa jurídica. RT, São Paulo, nº 528.  
 
CASTRO, Lincoln Antonio de. O ministério público e as fundações de direito 
privado. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1995. 
 
CHAVES, Antonio. Tratado de direito civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1982. v. 1. t, 1.  
 
______. Direito  à  vida  e  ao  próprio  corpo,  2.  ed.  São  Paulo: Revista  dos 
Tribunais, 1994. 
 
CHALLAYE,  Félicien.  Pequena  história  das  grandes  religiões.  São  Paulo: 
IBRAZA, 1962. 
 
CIFUENTES, Rafael Llano. Relações entre a igreja e o estado. Rio d Janeiro: 
José Olympio, 1988. 
 
COELHO, Fabio Ulhôa.  Desconsideração da pessoa jurídica, São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1989.  
 
______. Curso de direito civil. v. 1. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. 
 
COELHO, Luiz Fernando. Fundações públicas. Rio de Janeiro: Forense, 1978. 
 
COSTA, Dilvanir José da. Sistema de direito civil à luz do novo código. 2. ed. 
Rio de Janeiro: Forense, 2004. 
 
COSTA,  Judith  Martins.  A  boa-fé no  direito  privado.  São  Paulo:  Revista  
dos Tribunais, 2000. 
 
CUPIS, Adriano de. Os direitos da personalidade. Trad. Antonio Vera Jardim e 
Antonio Miguel Caeiro. Lisboa: Livraria Morais, 1961. 
 
DEL´OLMO,  Florisbal  de  Souza  e  ARAÚJO,  Luis  Ivani  de  Amorim.  Lei  
de introdução ao código civil comentada. 2. ed. R de Janeiro: Forense, 2004. 
 



186 
 
DINIZ, Gustavo Saad. Direito das fundações privadas – teoria geral e exercícios 
de atividades econômicas. Porto Alegre: Síntese, 2000. 
 
DINIZ, Maria Helena. As lacunas do direito. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 1997. 
 
______. Dicionário jurídico. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. 
 
______. Lei de introdução ao código civil brasileiro interpretada, 13. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2007. 
 
______. Código civil anotado. 14. ed. Ed. São Paulo: Saraiva, 2009. 
 
______. Compêndio de introdução à ciência do direito. 17. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2005. 
 
______. Curso de direito civil: teoria geral do direito civil. v. 1. 26. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2009. 
 
______. Curso de direito civil brasileiro, v. 3: teoria das obrigações 
contratuais e extracontratuais, 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 
 
______. Manual de direito civil, São Paulo: Saraiva, 2011. 
 
______. Norma constitucional e seus efeitos, Saraiva, 3. ed. São Paulo: 
Saraiva, 1997. 
 
DOLINGER, Jacob. Direito internacional privado: parte geral. 3. ed. Rio 
de Janeiro: Renovar, 1994. 
 
DOWER, Nelson Godoy Bassil. Direito civil: parte geral. 2. ed. São Paulo: 
Nelpa, 2002. 
 
  .Instituições de direito público e privado. 11. ed. São Paulo: Nelpa, 
2002. 
 
DOWER, Nelson Godoy Bassil. Curso moderno de direito civil. 4. ed. São 
Paulo: Nelpa, 2004. 
 
DUARTE,  Cícero.  Igrejas  na  mira  da  lei.  1.  ed.  São  Paulo:  ed.  
Bompastor, Editora, 2005. 
 
DUARTE, Davi Tavares. A igreja e o novo código civil. 2 ed. Rio de Janeiro: 
Casa Publicadora das Assembleias de Deus, 2002. 



187 
 
 
FABRETTI,  Láudio  Camargo.  Direito  de  empresa  no  novo  código  civil.  
São Paulo: Atlas, 2004. 
 
FACHIN, Luiz Edson. Teoria crítica do direito civil. São Paulo: Renovar. 2003. 
 
FILHO,  Antônio  Ferreira.  O  direito  aplicado  às  igrejas.  Rio  de  Janeiro:  
ed. CPAD, 2005. 
 
FILHO, Nicolau Balbino. Contratos de sociedades civis. 4. ed. São Paulo: Atlas, 
2005. 
 
FIÚZA, Ricardo(Coord). Novo código civil comentado. 3. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2004. 
 
FLÓRIDO, Luiz Augusto Irineu. Instituições de direito público e privado. São 
Paulo: Sugestões Literárias, 1982. 
 
FRANÇA, Rubens Limongi. Manual de direito civil. v. 1. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 1966. 
 
FRANCO MONTORO, A. Introdução à ciência do direito. 26. ed. São Paulo; 
Revista dos Tribunais, 2005. 
 
FUHRER, Maximilianus Cláudio Américo. MILARÉ, Edis. Manual de direito 
público e privado. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. 
 
GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de 
direito civil. v. 1. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2006. 
 
GAARDER, Jostein, Hellern, Victor Hellern e outros. O livro das religiões. São 
Paulo: Ed. Cia. das Letras, 2004. 
 
GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. Direito civil. São Paulo: Atlas, 2006. 
GARCEZ  NETTO,  Martino.  Temas  atuais  de  direito  civil.  Rio  de  Janeiro: 
Renovar, 2000. 
 
GARCIA, Wander. Anotações ao código civil. São Paulo: Saraiva, 2005. 
 
______. Direito Civil: questões de concursos jurídicos. São Paulo: Saraiva, 
2004. 
 



188 
 
GIL, Antonio Carlos, Como elaborar projetos de pesquisa, 4. ed. São Paulo: 
Atlas, 2002. 
 
GIORDANI, José Acir. Curso básico de direito civil. 4. ed. Rio de Janeiro 
Lúmen Júris, 2008. 
 
GODOY, Mario. Direito civil. Questões comentadas. CESPE. São Paulo: 
Método, 2009. 
 
GOMES, José Jairo. Direito civil. Introdução e parte geral. Belo Horizonte: Del 
Rey, 2009. 
 
GONÇALVES,  Carlos  Roberto. Direito  civil:  parte  geral.  v.  1.  São  
Paulo: Saraiva, 2007. 
 
 ______. Direito civil brasileiro. v. 1. 6. ed. São Paulo: Saraiva. 2009. 
 
______. Principais inovações no código civil de 2002. São Paulo: Saraiva, 2002. 
 
GOZZO, Débora. Principais controvérsias no novo código civil. 1. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2009. 
 
GUSMÃO, Paulo Dourado de. Introdução ao estudo do direito. 22. ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2202. 
 
GUILLEBAUD,  Jean-Claude.  A  força  da  convicção.  Rio  de  Janeiro: 
Bertran Brasil, 2007. 
 
HERKENHOFF, Henrique Geaquinto. Direito civil. 2. ed. Belo Horizonte: Del 
Rey, 2005. 
 
HOSRSTER, Heinrich Ewarld. A parte geral do código civil português: teoria 
geral do direito civil. Coimbra: Livraria Almedina, 1992. 
 
JABUR, Gilberto Jaddad, Liberdade de pensamento e direito à vida privada. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2000 
 
JUNIOR, Aloisio Cristovam dos Santos, A liberdade de organização religiosa e 
o estado laico brasileiro. 1 ed. São Paulo: ed. Mackenzie, 2010. 
 
JUNIOR, Goffredo Telles. Iniciação na ciência do direito. São Paulo: Saraiva, 
2006. 
 



189 
 
JUNIOR, Moacir César Pena. Direito das pessoas e das famílias. 1. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2008. 
 
JUNIOR, Nelson Nery; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código civil 
comentado. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. 
 
JUSTO,  A.  Santos. Direito  privado  romano  I.  3.  ed.  São  Paulo:  Revista  
dos Tribunais, 2006. 
 
KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. 3. ed. Trad. J. Cretella e Agnes Cretella. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. 
 
KELLER, Werner. E a bíblia tinha razão. São Paulo: Linoart, 1978. 
 
KLEIN, Carlos Jeremias. Curso de história da igreja. São Paulo: Fonte Editorial, 
2007. 
 
KRAFT, Lourenço e Estefânia. O audacioso sonho de um gigante adormecido. 
1. ed. São Paulo: Editora Sepal, 1996. 
 
LIMONGI FRANÇA, Rubens. Manual de direito civil. v. 1. 1. São Paulo: 
Revista ed. dos Tribunais, 1966. 
 
______. Instituições de direito civil. v. 1. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1994.  
 
LÔBO, Paulo. Direito civil: parte geral. ed. São Paulo: Saraiva, 2009.  
 
LOMBARDÍA, Pedro. Lições de direito canônico: São Paulo: Loyola, 2008.  
 
LOTUFO, Renan. Código civil comentado. Vol. 1. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 
2004. LUSTOSA, Oton. Ações possessórias. 2. ed. São Paulo: Eud, 1991. 
 
MACEDO, Manuel Vilar. As associações no direito civil. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2003. 
 
MACHADO, Jônatas Eduardo Mendes. Liberdade religiosa numa comunidade 
constitucional inclusiva. Coimbra: Coimbra Editora, 1996. 
 
______. O regime concordatário entre a libertas ecclesiae e a liberdade religiosa. 
Coimbra: Coimbra Editora, 1993. 
 
MACHADO,  Maria  Rejane  Bitencourt.  Entidades  beneficentes  de  
assistência social. Curitiba: Juruá, 2003. 



190 
 
 
MALUF, Carlos Alberto Dabus. As condições no direito civil. Rio de Janeiro: 
Forense, 1983. 
 
MARTINS,  Ives  Gandra(Coord).  Manual de iniciação ao direito. São Paulo: 
Pioneira, 1999. 
 
MARTINS, Gilberto de Andrade. Manual para elaboração de monografias. São 
Paulo: Atlas, 1990. 
 
MARTINS, Sergio Pinto Martins. Instituições de direito público e privado. 4. 
ed. São Paulo: Atlas, 2004. 
 
MATIELLO, Fabrício Zamprogna. Código civil comentado. 3. ed. São Paulo: 
LTR, 2007. 
 
______. Curso de direito civil. São Paulo: LTR, 2008. 
 
MATOS,  Alderi  Souza  de.  Erasmo  Braga:  o  protestantismo  e  a  sociedade 
brasileira. 1. ed. São Paulo: Cultura Cristã, 2008. 
 
MAZZUOLI, Valério de Oliveira e SORIANO, Aldir Guedes. Direito à 
liberdade religiosa: desafios e perspectivas para o século XXI. Belo Horizonte: 
Editora Fórum, 2009. 
 
MENDONÇA, Eduardo Prado de. O socratismo cristão e as origens da 
metafísica moderna. São Paulo: Convívio, 1975. 
 
MIRANDA,  Darcy  Arruda.  Anotações  ao  código  civil  brasileiro.  São 
Paulo: Saraiva. 
 
MORAES, Alexandre de. Direito constitucional, 17. ed. São Paulo: Atlas, 2005.  
 
MORAES, Maria Celina B. de. Princípio do direito civil contemporâneo. São 
Paulo: Renovar, 2006. 
 
MORAES,  Rubens,  Legislação  para  igrejas:  1  ed.  Rio  de  Janeiro:  Casa 
Publicadora das Assembleias de Deus, 2006. 
 
NADER, Paulo. Curso de direito civil. v . 1. Rio de Janeiro: Forense, 2004. 
 
______. Introdução ao estudo do direito. 16. ed. Rio de Janeiro, Forense, 1998. 
 



191 
 
______. Curso de direito civil. v. 1. Rio de Janeiro, Forense, 2004. 
 
______. Introdução ao estudo do direito. 22. ed. Rio de Janeiro: Forense: 2002. 
 
NASCIMENTO, Amauri Mascaro; PINHO, Ruy Rebello. Instituições de direito 
público e privado. 23. ed. São Paulo: Atlas, 2002. 
 
NERY, Rosa Maria de Andrade (Coord). Função do direito privado no atual 
momento histórico. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2006. 
 
______. Noções preliminares de direito civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2002. 
 
NETO, João Baptista de Mello e Souza. Fundamentos jurídicos, v.1. 6. ed. São 
Paulo: Atlas, 2007. 
 
NETO, Jayme Weingartner. Liberdade religiosa na constituição: 
fundamentalismo, luralismo, crenças, cultos. Porto Alegre, Livraria do 
Advogado Editora, 2007. 
 
NEVES, José Roberto de Castro. Introdução ao direito civil: uma parte geral. 2. 
ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007. 
 
NEVES, Murilo Sechieri Costa. Direito civil 1: parte geral. 3. ed. São Paulo: 
Saraiva: 2008. 
 
NICOLAU, Gustavo René. Direito civil: parte geral. v. 3. São Paulo: Atlas, 
2005. NICHOLS, Robert Hastings. História da igreja cristã. São Paulo: Cultura 
Cristã, 13. ed. 2008. 
 
NUNES,  Luiz  Antonio  Rizzatto.  Manual  da  monografia  jurídica.  São 
Paulo: Saraiva, 1997. 
 
OLIVEIRA, Aristeu de; ROMÃO, Valdo. Manual do terceiro setor e instituições 
religiosas. São Paulo: Atlas, 2006. 
 
PALAIA, Nelson. Noções essenciais de direito. São Paulo: Saraiva, 2002.  
 
PAUPÉRIO, A. Machado. Introdução ao estudo do direito. 3. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2002. 
 
PEREIRA, Caio Mário da Silva.  Direito civil – alguns aspectos da sua 
evolução. 1. ed. São Paulo: Forense, 2001. 



192 
 
 
PINHO,  Rodrigo  César  Rebello.  Teoria  geral  das  constituições  e  direitos 
fundamentais. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 
 
PINTO, Carlos Alberto da Mota. Teoria geral do direito civil. 3. ed. Coimbra: 
Coimbra Editora. 12. reimpr. 1999. 
 
______. Instituições de direito civil. v. 1. 19. Rio de Janeiro: Forense, 1998. 
 
PONTES DE MIRANDA. Tratado de direito privado: parte geral. v. 1 a 6. São 
Paulo: Revistas dos Tribunais, 1974. 
 
RAFAEL, Edson José. Fundações e direito. 3º setor. Melhoramentos: São Paulo, 
1997. 
 
RAO, Vicente. Ato jurídico. 4. ed. anotada e atualizada por Ovídio Rocha 
Barros Sandoval. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1994. 
 
______. O direito e a vida dos direitos. São Paulo: Resenha Universitária, 1976. 
v.1. t, 1. 
 
REALE, Miguel. Estudos preliminares do código civil. 1.ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2003. 
 
______. Lições preliminares de direito. 27. ed. São Paulo: Saraiva. 2004. 
 
______. Temas de direito positivo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. 
 
______. Questões de direito privado. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 1997. 
 
______. O projeto do novo código civil. 2. ed. refor. e atual. São Paulo: Saraiva, 
1999. 
 
______. Filosofia do direito, 17. ed. São Paulo: Saraiva, 1987. 
 
RIZZARDO, Arnaldo. Parte geral do código civil. 6. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2006. 
 
ROCHA, Silvio Luiz Ferreira da. Terceiro setor: temas de direito administrativo. 
São Paulo: Malheiros, 2003. 
 
ROCHA, Reinaldo. Cristianismo com a cara do brasil. 1. ed. São Paulo: Betânia, 
2002. 



193 
 
 
RODRIGUES, Silvio, Direito civil. v.1. 30 ed. São Paulo: Saraiva. 2004. 
ROSA, Pedro H. de Miranda. Direito civil: parte geral. São Paulo: Renovar, 
2003.  
 
RUGGIERO, Roberto. Instituições de direito civil. v. 1. trad. da 6. ed. 
Campinas: Bookseller, 1999. 
 
SACCO,  Rodolfo.  Introdução  ao  direito comparado.  São  Paulo: Revista  dos 
Tribunais, 2001. 
 
SCAMPINI,  José.  A  liberdade  religiosa  nas  constituições  brasileira. Rio de 
Janeiro: Editora Vozes, 1978. 
 
SCHWARZ, John. Manual da fé cristã. 1. ed. Belo Horizonte: Editora Betânia, 
2002. 
 
SENISE LISBOA, Roberto. Manual elementar de direito civil. v. 1. 3. ed. São 
Paulo: Revistas dos Tribunais, 2004. 
 
______. Manual de direito civil: teoria geral do direito civil. v.1. 5. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2009. 
 
SERPA LOPES, Miguel Maria de. Curso de direito civil. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Freitas Bastos, 1966. 
 
SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 20. ed. São 
Paulo: Cortez, 1996. 
 
SILVA,  José  Afonso.  Curso  de  direito  constitucional.  24.  ed.  São  Paulo: 
Malheiros, 2004. 
 
SILVEIRA, Carmen Lúcia (Coord). Direito civil constitucional. São Paulo: 
Juruá, 2006. 
 
SIMÃO, José  Fernando. Elementos do direito. 4. ed. São Paulo: Premier, 2005.  
 
SOLER, Marcos. A igreja e o estado brasileiro. São Paulo: LTR, 2010. 
 
SORIANO, Aldir Guedes.  Liberdade religiosa no direito constitucional e 
internacional. 1. ed. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2002. 
 



194 
 
SOUSA, Rabindranath Capelo. Teoria geral do direito civil.  v. 1. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2003. 
 
SZANIAWSKI, Elimar. Direitos de personalidade e sua tutela. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1993. 
 
SZTAIN, Rachel. Teoria jurídica da empresa. São Paulo: Atlas, 2003.  
 
TACHIZAWA,  Takeshy,  Organizações  não  governamentais  e  terceiro  
setor: criação de ONGs e estratégias de atuação. São Paulo: Atlas, 2002. 
 
TALAVERA, Glauber Moreno (Coord). Comentários ao código civil. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. 
 
TARTUCE, Flávio. Direito civil. V. 1. lei de introdução e parte geral. São 
Paulo: Método, 2009. 
 
TAVARES, Simone de Castro. Terceiro setor: um estudo comparado entre 
Brasil e Estados Unidos. São Paulo: Sena, 2000. 
 
TAVARES, André  Ramos. Curso de direito  constitucional, 5. ed. São  Paulo: 
Saraiva: 2007. 
 
TEIXEIRA, Wendel de Brito Lemos. Associações civis. Belo Horizonte: Del 
Rey, 2010 
 
TELLES, Inocêncio Galvão. Introdução ao estudo do direito. v. II. 10 ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. 
 
TEPEDINO, Gustavo. Direito civil, os chamados microssistemas e a 
constituição: premissas para uma reforma legislativa. problemas de direito civil 
constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2000. 
 
TINOCO,  João Eduardo Prudêncio. Balanço social: uma abordagem da 
transparência e da responsabilidade pública das organizações. São Paulo: Atlas, 
2001. 
 
ULHÔA, Fabio, Curso de direito civil, v. 3. São Paulo: Saraiva, 2005 
 
VENOSA, Silvio de Salvo. Direito civil. v. 1. São Paulo: Atlas, 2009. 
 
VIANA, Marco Aurélio S. Curso de direito civil: parte geral. v. 1. Rio de 
Janeiro: Forense, 2004. 



195 
 
 
WALD, Arnoldo. Direito civil: introdução e parte geral. v. 1. São Paulo: 
Saraiva, 2009. 
 
WILGES, Irineu e COLOMBO, Olírio Plínio. Cultura religiosa: temas religiosos 
atuais. 6. ed. v. II. Petrópolis: Vozes, 1988. 
 
ZILLES, Urbano. Filosofia da religião. São Paulo: Paulus, 1991. 
 
 
 



196 
 
- APÊNDICES 
 
 
1. Decreto nº 119-A/1.890(Prohíbe a intervenção da autoridade federal e dos 
Estados  federados  em matéria  religiosa, consagra  a plena  liberdade de  
cultos, extingue o padroado e estabelece outras providências). 
 
2. Decreto nº 4.496/2002(exclui o Decreto nº 119-A, de 7 de janeiro de 1890, do 
Anexo IV do Decreto nº 11, de 18 de janeiro de 1991) 
 
3. Lei nº 173/1.893(Regula a organisação das associações que se fundarem para 
fins religiosos, Moraes, scientíficos, políticos ou de simples recreio, nos termos 
do art. 72, § 3º, da Constituição). 
 
4. Projeto de Lei nº 88/2003(Acresce inciso ao art. 44 da Lei nº 10.406, Código 
Civil). 
 
5. Texto da Lei nº 10.825/2003(Dá nova redação aos arts. 44 e 2031 da Lei nº 
10.406, de 10 de janeiro de 2002, que institui o Código Civil). 
 
6. Tramitação no Senado Federal do Projeto de Lei da Câmara nº 88, de 2003. 
 
7.  Inteiro  teor  do  Agravo  de  Instrumento  nº  2004.002.13229,  do  Tribunal  
de Justiça do Rio de Janeiro, sobre transfusão de sangue. 



197 
 
APÊNDICE  I 
 



198 
 
APÊNDICE II 



199 
 
APÊNDICE  III 



200 
 



201 
 
APÊNDICE  IV 



202 
 



203 
 



204 
 



205 
 
APÊNDICE V



206 
 
APÊNDICE VI 
 



207 
 



208 
 



209 
 
APÊNDICE VII



210 
 



211 
 



212 
 



213 
 



214 
 



215 
 



216 
 
 


