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I - Direito e Política
a) Direito e Política se opõem?
Direito e Política não se contrapõem. Ao contrário se complementam. Em primeiro lugar, porque são áreas inteiramente
distintas de duas atividades humanas. Em segundo lugar, porque
são interdependentes. A Política toma decisões para a sociedade, e
essas decisões se materializam através de normas jurídicas de hierarquia variada. Se suas decisões afrontam o ordenamento jurídico
vigente no país ou se confrontam com sua Constituição, o Poder
Judiciário é chamado a corrigir o excesso eventualmente comprovado e a corrigir a inconstitucionalidade da norma em questão. É
o que dispõem os sistemas políticos e o ordenamento jurídico de
toda Democracia. Este princípio é fundamental para que se cumpra uma conquista democrática essencial sem a qual a Democracia não sobrevive: o princípio da separação e a harmonia entre os
Poderes do Estado. Examinando nossa primeira Constituição, a de
1824, nela vamos encontrar o art. 9º que dispõe:
A divisão e harmonia dos Poderes políticos é o princípio conservador dos direitos dos cidadãos, e o mais seguro meio de fazer efetivas as garantias que a Constituição oferece.
Se as decisões políticas emanadas dos Poderes do Estado se
materializam através de normas que constituem o ordenamento jurídico do país, é preciso levar em conta, por outro lado, que as leis
e demais normas jurídicas são decisões políticas. Daí a interdependência a que nos referimos no início deste texto, entre o Direito e a
Política e entre a Política e o Direito. Para assegurar não só a constitucionalidade, mas também a compatibilidade legal entre as normas jurídicas emanadas do Legislativo e o ordenamento jurídico
vigente no país, a Constituição em vigor previu, no Título IV “Da
Organização dos Poderes”, o Capítulo IV que trata “Das funções
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essenciais à Justiça”.
No âmbito federal, essas funções são atribuídas ao Ministério Público, à Advocacia Pública e à Defensoria Pública como
demonstram as disposições constitucionais seguintes:

TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes
Capítulo IV
Das Funções Essenciais à Justiça
Seção I
Do Ministério Público
Art. 127 – O Ministério Público é instituição permanente
essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (E.C. nº 19/98 e EC 45/2004).
§ 1º - São princípios institucionais do Ministério Público a
unidade, a indivisibilidade e a independência funcional.
§2º - Ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional e administrativa, podendo, observado o disposto no art. 1691 ,
propor ao Legislativo a criação e a extinção de seus cargos e serviços auxiliares, provendo-os por concurso público de provas ou de
provas e títulos, a política remuneratória e os planos de carreira; a
lei disporá sobre sua organização e funcionamento.
............................................................................................................
Art. 128 – O Ministério Público abrange: (E.C. nº 19/98 e
EC n° 45/2004):
I – O Ministério Público da União que compreende:
(1) Art. 169 – A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados do Distrito Federal e dos municípios
não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar (E.C. nº 19/98).
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a) O Ministério Público Federal;
b) o Ministério Público do Trabalho;
c) o Ministério Público Militar;
rios;

d) o Ministério Público do Distrito Federal e dos TerritóII – Os Ministérios Públicos dos Estados

............................................................................................................
Art. 130 – Aos membros do Ministério Público junto aos
Tribunais de Contas, aplicam-se as disposições desta Seção pertinentes a direitos, vedações e forma de investidura.
............................................................................................................
Seção II
Da Advocacia Pública (E.C. nº 19/98)
Art. 131 – A Advocacia Geral da União é a instituição que,
diretamente, ou através de órgão vinculado, representa a União,
judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei complementar que dispuser sobre sua organização e funcionamento, as
atividades de consultoria e assessoramente jurídico do Poder Executivo.
Seção III
Da Advocacia e da Defensoria Pública
Art. 133 – O advogado é indispensável à administração da
justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício
da profissão, nos limites da lei.
Art. 134 – A Defensoria Pública é instituição essencial à
função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos necessitados, na forma do
art. 5º , LXXIV2 (E.C. nº 45/2004).
§ 1º - Lei complementar organizará a Defensoria Pública da
(2)Inciso LXXIV – O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência
de recursos.
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União e do Distrito Federal e dos Territórios e prescreverá normas
gerais para sua organização nos Estados, em cargos de carreira providos, na classe inicial, mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a seus integrantes a garantia da inamovibilidade e
vedado o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais.
§ 2º - Às Defensorias Públicas estaduais são asseguradas autonomia funcional e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao
disposto no art. 99, § 23.
Examinadas em seu conjunto, as disposições relativas aos
ministérios Públicos da União e dos Estados e às Defensorias Públicas, deixam claro que, na prática, a Constituição em vigor prevê
não apenas os três Poderes clássicos, das demais Constituições, mas
quatro, sendo o quarto o Ministério Público, tal a soma de suas responsabilidades, encargos prerrogativas e forma de organização.

b) O Direito serve à Política ou a Política ao Direito?
A estreita interdependência entre o Direito e a Política não
deixa dúvidas quanto ao fato de que as atividades da Política se
materializam através do Direito, isto é, mediante normas jurídicas
aprovadas pelo Legislativo e sancionadas pelo Executivo, da mesma forma como o ordenamento jurídico do país decorre de decisões Políticas propostas tanto por iniciativa do Legislativo quanto
do Executivo e aprovadas, por ambos os Poderes do Estado, e sancionadas pelo Executivo. A conclusão inevitável dessa dependência
mútua entre os três Poderes do Estado é a principal característica
das Democracias contemporâneas. Esse é o resultado de séculos de
evolução das criações de duas das mais relevantes civilizações do
(3) Art. 99 – Ao Poder Judiciário é assegurada autonomia administrativa e financeira (E.C. 45/2004), § 2º - O
encaminhamento da proposta, ouvidos os outros tribunais interessados compete: I – No âmbito da União,
aos Presidentes do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais , com a aprovação dos respectivos tribunais.
II – No âmbito dos Estados e no do Distrito Federal e Territórios, aos Presidentes dos Tribunais de Justiça,
com a aprovação dos respectivos tribunais.
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mundo ocidental. À Grécia e à civilização grega devemos o vasto
legado da Política, aprimorado há mais de 25 séculos.
Da mesma forma, temos, com a civilização da Roma clássica, enorme débito pelo Direito, pela organização jurídica que
caracteriza o Estado de Direito Democrático e pela conformação
jurídica que caracteriza os Estados contemporâneos. A conclusão
lógica é que nem o Direito serve à Política, nem a Política serve ao
Direito. Ambos servem ao Estado, à sociedade e à civilização.

c) Instituições políticas
No livro Política e Governo4 , o prof. Karl Deutsch assinala
que, “pela sua importância e continuidade, sempre se considerou
que a deliberação política deveria ser cuidadosamente institucionalizada”. E acrescenta:
“Uma instituição é coleção ordenada e mais ou menos formal, de funções e hábitos humanos – isto é, de
expectativas encadeadas de comportamento, de funções
e hábitos humanos – isto é, de expectativas encadeadas
de comportamento – que redunda numa organização ou
prática estável, cuja ação pode ser prevista com uma certa
margem de segurança. Os governos, as universidades, os
hospitais, os tribunais, as comissões de planejamento e firmas comerciais são organizações desse tipo; as votações,
o casamento, a propriedade e a lei representam algumas
dessas práticas. Institucionalizar uma prática, um processo ou serviço, é mudá-los de uma atividade informal e
insuficientemente organizada, para outras, altamente organizada e formal.”

(4) DEUTSCH, Karl Wolfgang. Brasília, Editora Universidade de Brasília, 1979, p. 188
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d) Instituições jurídicas
No sentido jurídico, define o Vocabulário Jurídico de De Plácido e Silva:
Instituição é a expressão empregada para designar a própria corporação ou a organização instituída,
não importa o fim a que se destine, isto é, seja econômico, religioso, pio, educativo, cultural, recreativo. Consideram-se pessoas jurídicas. Indica, mesmo sendo usado no
plural, o conjunto de órgãos representativos da soberania
nacional e que formam o próprio governo. Em sentido estrito calcado em sua acepção de ato de dispor ou de ação
de estabelecer, exprime ainda o sentido de imposição ou
deliberação de encargos, a respeito de certos bens ou de
múnus públicos.

II – Religião e Política
O Dicionário Prático que integra a edição da Bíblia editada
pela Barsa em 1964, define no verbete Religião: “Em geral, diz-se da
relação entre o homem, criatura, e Deus, seu Criador”. E acrescenta:
“Subjetivamente, a religião é a disposição voluntária
da alma em reconhecer Deus como Ser Supremo e Senhor
do Universo e de lhe prestar o culto que lhe é devido. Objetivamente, é o conjunto das verdades dogmáticas e dos
princípios éticos que dirigem a vida do homem para Deus.
Considerada tanto objetiva como subjetivamente, a religião compreende o homem inteiro: inteligência, vontade
e atos externos. Entre todos os homens, não importa qual
seja o seu desenvolvimento cultural, se encontra sempre
uma religião, pois ela responde a uma profunda necessidade da natureza humana”.
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E conclui:
“A religião fundada no conhecimento de Deus que o
homem pode adquirir sem o auxílio da revelação, chama-se religião natural. A que se baseia na revelação divina
chama-se religião sobrenatural (...) A religião natural é
a dos povos primitivos. A Etnologia moderna chegou à
conclusão de que a forma religiosa própria do estado mais
primitivo da humanidade é o monoteísmo. A despersonalização de Deus fraccionando-o em diversos poderes (feiticismo, animismo, magia, politeísmo etc.) é resultado de
evolução degenerativa”.
Religião e Política, portanto, nada têm em comum, porque
tratam de esferas distintas do homem, da civilização e da humanidade. Aquela se baseia na fé, esta na convicção. Aquela se assenta
no poder de Deus, esta, no poder do homem. Mas há um aspecto
que não pode ser ignorado: as relações entre a Igreja e o Estado.
Nesse verbete, o Dicionário de Política de José Pedro Galvão de
Sousa, Clovis Lema Garcia e José Fraga Teixeira de Carvalho assinala que “tais relações sempre foram de grande relevância, dado
que essas duas entidades, embora tendo objetivos diversos, dirigem
a própria ação ao mesmo sujeito: o homem”.
Entretanto, é preciso reconhecer que as diferentes religiões
sempre tiveram um reconhecido protagonismo político, em diferentes épocas, em diversos países e em distintas condições. “Com
relação ao Cristianismo, por exemplo, foram frequentes as perseguições e os martírios a que estavam sujeitos os cristãos por parte
da autoridade pública, situação que permaneceu até o “Édito de
Milão”, promulgado em 313 de nossa era pelo imperador Constantino I5 ”. Até mesmo as dissensões religiosas, como as de Martinho
Lutero e João Calvino que materializaram o movimento que ficou
conhecido como “Protestantismo”, deixaram clara a importância
da religião na sociedade, em diversas fases da evolução histórica do
mundo contemporâneo.
(5) Imperador romano, de 306 a 337 d.C.
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A disputa pela precedência do poder da Igreja sobre o poder
civil foi, durante muito tempo, objeto de controvérsias que se refletiram sobretudo, em obras como a de Marsílio de Pádua (1275 ou
76 – 1342 ou 43) no Defensor Pacis e de John Wycliff (1320 – 1384)
em dois livros: De Domínio Divino (Sobre o domínio divino) e De
Domínio Civili (Sobre o domínio civil). E a influência no mundo
contemporâneo obtida pelo Islamismo, fundado por Maomé, não
deixa dúvidas sobre a importância da Religião, quer no mundo ocidental, quer no Oriente Médio, quer nas nações islâmicas do Extremo Oriente.

III – Religião e Política no Brasil
O Brasil é um exemplo da influência da Religião sobre a Política, sendo dispensável aludir aos excessos da Inquisição em Portugal e suas repercussões no Brasil-Colônia, bastando lembrar que
o Padre Antônio Vieira, a despeito de seu prestígio, como um dos
maiores oradores sacros, viu-se obrigado a fazer sua defesa perante o Tribunal do Santo Ofício. Essa tradição refletiu-se em nossa
primeira Constituição, a de 1824, a de maior duração em nossa
história política, cujo art. 5º dispunha:
Art. 5º - A religião católica apostólica romana continuará a
ser a religião Império. Todas as outras religiões são permitidas com
seu culto doméstico ou particular, em casas para isso destinadas,
sem forma alguma exterior de templo.
Trata-se, muito provavelmente, de um caso senão inédito,
pelo menos inusitado, tanto hoje, quanto no primeiro quartel do
séc. XIX em que entrou em vigor a Constituição outorgada por D. Pedro I.
Essa demonstração ostensiva de interferência religiosa na
vida política foi acentuada pela atuação político-partidária do clero
católico, não só durante o Império, como também, na República.
Exemplo do primeiro caso, foi a Regência do padre e senador Diogo Antônio Feijó que dirigiu o país de 12/10/1835 até 18/09/1837.
E no segundo caso, pela instituição, depois do fim do Estado Novo
12
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(1937-1945), da Liga Eleitoral Católica, organização através da
qual a Igreja dedicava-se a recomendar ou a condenar o voto dos
católicos nos candidatos a cargos eletivos.
Entre 1824 e 1881, as eleições, tanto para a Câmara dos Deputados
quanto para o Senado, eram realizadas em dois turnos, segundo a
Constituição de 1824:
Art. 91 – Têm voto nestas eleições primárias :
1º) Os cidadãos brasileiros que estão no gozo de seus direitos políticos;
2º) Os estrangeiros naturalizados.
Art. 92 - São excluídos de votar nas assembléias paroquiais;
1º) os menores de 25, nos quais não se compreendem os
casados e os oficiais militares maiores de 21 anos, os bacharéis formados e os clérigos de ordens sacras;
2º) os filhos-família que estiverem na companhia dos pais,
salvo se servirem ofícios públicos;
3º) os criados de servir, em cuja classe não entram os guarda-livros e primeiros caixeiros das casa de comércio; os criados da
casa imperial que não forem de galão branco, os administradores
das fazendas rurais e fábricas;
4º) os religiosos e quaisquer que vivam em comunidade
claustral;
5º) os que não tiverem de renda líquida anual 100$000 (cem
mil réis) por bens de raiz, indústria, comércio ou emprego.
Art. 93 - Os que não podem votar nas assembléias primárias
de paróquia não podiam ser membros nem votar na nomeação de
alguma autoridade eletiva nacional ou local.
Art. 94 - Podem ser eleitos e votar na eleição dos deputados,
senadores e membros dos conselhos de província todos os que podem votar na assembléia paróquia, excetuando-se:
1º) Os que não tiverem de renda líquida anual 200$000 (duzentos mil réis) por bens de raiz, indústria, comércio ou emprego;
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2º) Os libertos;
3º) Os criminosos pronunciados por querela ou devassa.
Art. 95 – Todos os que podem ser eleitores são hábeis para
serem nomeados deputados:
Excetuam-se:
1º) O que não tiverem 400$000 (quatrocentos mil réis) de
renda líquida, na forma dos arts. 92 e 94;
2º) Os estrangeiros naturalizados;
3º) Os que não professarem a religião do Estado
Art. 96 – Os cidadãos brasileiros, em qualquer parte que
existam, são inelegíveis em cada distrito eleitoral para deputado ou
senador, quando aí não sejam nascidos, residentes ou domiciliados.
Art. 97 – Uma lei regulamentar marcará o modo prático
das eleições e o número dos deputados, relativos à população do
Império.

IV - A laicização do Estado no Brasil
Durante muito tempo, foi causa comum no Brasil apontarmos a proclamação da República como um simples golpe de Estado, uma quartelada, resultado de uma indisposição do Marechal
Deodoro da Fonseca para com o Imperador, de que resultaram sua
deposição e o exílio, em que veio a falecer depois de ter sido coroado aos 14 anos e governado o país com seu “lápis fatídico”, com que
interromperia a carreira política de uns e promoveria a de outros.
Trata-se de uma visão simplista e em alguns sentidos deturpada.
Para este julgamento, basta começar lembrando que o Partido Republicano, fundado em 1870, na Convenção de Itu em São Paulo,
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conviveu pacificamente com D. Pedro II, desfrutando de completa
liberdade de atuação, durante quase duas décadas, exatos 19 anos.
Do movimento militar resultaram algumas das mais importantes mudanças ocorridas na história política do país. Em primeiro lugar, o Brasil passou de um sistema monárquico, para uma
República. Transitamos de um regime unitário para um regime
federativo, com ampla autonomia das unidades federadas. Nosso
parlamentarismo inaugurado com conhecidas restrições no Império em que, de acordo com o art. 99, “a pessoa do Imperador é inviolável e sagrada: ele não está sujeito à responsabilidade alguma”,
transformou-se num sistema presidencialista, sendo o Presidente
da República eleito pelo sufrágio direto dos eleitores, com mandato
fixo de quatro anos, proibida a reeleição e sujeito.
Em lugar do art. 99 da Constituição do Império, que declarava a figura do Imperador “inviolável e sagrada”, o art. 53 da
Constituição republicana de 1891 estipulava:
Art. 53 – O Presidente dos Estados Unidos do Brasil será
submetido a processo e julgamento, depois que a Câmara declarar
procedente a acusação perante o Supremo Tribunal Federal, nos
crimes comuns, e nos de responsabilidade perante o Senado.
Parágrafo único – Decretada a procedência da acusação, ficará o Presidente suspenso de suas funções.
Além de enumerar e tipificar os atos do presidente da República que constituíam crimes de responsabilidade, o § 1º do art.
54 determinava que esses crimes seriam definidos em lei especial,
enquanto o § 2º prescrevia que “outra lei regulará o processo e o
julgamento”, impondo ainda que “Ambas essas leis serão feitas na
primeira sessão do primeiro Congresso”.
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