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RESUMO

O escopo do presente visa examinar a relação da laicidade  previsto na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, com as relações de 
interesse comum entre Estado e Igrejas..Pode-se dizer que há lesão ao princípio da laicidade estatal tendo em vista os inúmeros vínculos entre 
Estado e igreja? Objetiva-se especidicamente,analisar a hipótese de existir lesão ao princípio da laicidade do Estado tendo em vista os vínculos 
colaborativos entre Estado e igrejas. Ou de outra forma, a inexistência de lesão na laicidade estatal devido ao interesse comum entre as ditas 
partes. Para a execução do projeto, realizou-se a  pesquisa bibliográfia e documental com a utilização de fichamentos das questões teórico-
metodológicas vinculadas ao foco em comento.  Assim, parte-se do campo geral para o específico ao emprega-se o método dedutivo e de modo 
qualitativo são analisadas as doutrinas, jurisprudências dos tribunais brasileiros e as normas constitucionais que tratam do assunto. Pelas 
reflexões preliminares, verifica-se que não há que se falar em inconstitucionalidade nos atos permissivos do Estado em face às afinidades com 
determinadas religiões, tendo em vista que o interesse comum descarta a impossibilidade de existir relação entre as partes, vale lembrar que o 
Estado brasileiro não é um Estado ateu o qual coercitivamente suprime as religiões, ou ainda sendo anticlerical, ao eliminar a liberdade religiosa 
de seu povo. Sendo assim, é preciso entender os limites para a manutenção do Estado laico e atender ao interesse comum da população, ainda 
que haja vínculos entre as partes, salienta-se que as igrejas funcionam como “um braço” do Estado, pois muitas possuem notório trabalho em 
benefício das comunidades onde estão estabelecidas. E isso, aplica-se a possíveis vínculos de concessões de verbas ou apoio de infraestrutura em 
eventos ou campanhas sociais. O alvitrado tema é dotado de notória relevância no contexto jurídico e social, pois se aplica a estrutura de governo 
que deve ser observada pelos governantes,que devem representar a vontade do povo, origem do poder, além  da obrigação de zelar por um 
Estado laico o qual é uma característica fundamental adotada pela Constituição Federal de 1988. E, por consequência, é preciso que seja 
examinado o interesse comum que concede a permissão de vínculos entre as partes, sendo a sociedade a finalidade da lei, isto é, o Estado precisa 
atender aos anseios sociais, sendo a relação do Estado e das igrejas uma expressiva necessidade recíproca.
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