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O CENTRO BRASILEIRO DE ESTUDOS EM DIREITO E RELIGIÃO (CEDIRE), 

no desenvolvimento do projeto de extensão e assessoria jurídica vinculado ao 

ESCRITÓRIO DE ASSESSORIA JURÍDICA POPULAR (ESAJUP) DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE UBERLÂNDIA (UFU), coordenado pelo Professor Doutor Rodrigo 

Vitorino Souza Alves e neste ato representado por seus procuradores que a esta 

subscrevem, conforme instrumentos de procuração anexos, com endereço 

profissional à Avenida João Naves de Ávila, n. 2121, bloco 5V, Campus Santa Mônica, 

bairro Santa Mônica, Uberlândia-MG, e endereço eletrônico 

probono@direitoereligiao.org e esajup@fadir.ufu.br, com fundamento nos artigos 

138 e 937, IV, do Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105/15) e art. 124, parágrafo 

único do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (STF), vem, 

respeitosamente, perante Vossa Excelência, já admitido nos autos, requerer o 

recebimento da presente MANIFESTAÇÃO com vistas a auxiliar este 

Excelso Tribunal na apreciação do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) n.º 

1.099.099, nos termos das razões a seguir apresentadas. 
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I - SÍNTESE DOS FATOS 

 

Servidora pública, exonerada ao fim de estágio probatório, impetrou mandado 

de segurança contra decisão da Comissão de Avaliação Especial de Desempenho do 

Servidor (CAEDS) do município de São Bernardo do Campo, que se fundamentou na 

falta de assiduidade da servidora, reprovando-a no estágio probatório. A servidora 

teria cometido 90 (noventa) faltas injustificadas durante o período de estágio 

probatório, em razão de suas convicções religiosas. 

A decisão em primeira instância entendeu como legal a exoneração, 

considerando o devido processo legal administrativo e a impossibilidade de o juiz 

substituir a Administração ou de atuar como instância revisora da decisão 

administrativa. Em segunda instância, julgamento virtual acompanhou o voto da 

relatoria, que entendeu por acolher o recurso, mas por não lhe dar provimento. O 

voto do Exmo. Relator analisou o caso sob os seguintes aspectos: a) assiduidade, um 

dos requisitos para a aprovação em estágio probatório; b) vinculação ao edital do 

concurso público para o cargo de Professor de Educação Básica II-EJA; c) ciência da 

necessidade do cumprimento de carga horária correspondente a 24 horas semanais; 

d) ciência de que a carga horária seria cumprida de segunda a sexta-feira, conforme 

a conveniência da distribuição da grade horária e dos serviços, por ordem da 

Administração Pública. Em seus termos: “Por consequência, tinha pleno 

conhecimento das condições de trabalho, cabendo a ela fazer a escolha: assumir as 

obrigações inerentes ao cargo, as quais constaram previamente no certame, ou não, 

preservando sua profissão de fé” (p. 4). 

No voto, entendeu-se ainda que não houve violação à liberdade de culto 

religioso (conclusão, todavia, obtida sem a devida exposição de fundamentação 

fático-jurídica) e que a impetrante não teria cumprido o dever da assiduidade, 

imposto a todos os servidores. Afirmou-se também que a estabilidade do servidor 

público em seu cargo é adquirida somente após três anos de serviço efetivo e com 

aprovação na avaliação do estágio probatório. Quanto à tempestividade da portaria 



 
   

4 

 

que havia determinado a exoneração da servidora, concluiu-se que “a imposição 

constitucional, na espécie, deve ser observada, ainda que em momento posterior aos 

prazos fixados pelos normativos aplicáveis” (p. 5). 

O recurso especial foi indeferido e, em sede de agravo, também não foi 

conhecido. Interposto recurso extraordinário e recebido, o Supremo Tribunal 

Federal reconheceu, por unanimidade, a existência de repercussão geral da matéria, 

qual seja: “a objeção de consciência, por motivos religiosos, como justificativa para 

gerar dever do administrador de disponibilizar obrigação alternativa para 

servidores públicos, em estágio probatório, cumprirem seus deveres funcionais”. 

A partir da análise de relevantes instrumentos normativos e outros 

documentos nacionais e internacionais, e em atenção não somente às garantias 

constitucionais individuais, mas também aos deveres funcionais e princípios da 

Administração Pública, observa-se a importância de se reconhecer e afirmar a 

dignidade humana, a liberdade de religião ou crença, o direito à objeção de 

consciência e o direto à igualdade substancial, e por conseguinte, promover a 

ACOMODAÇÃO RAZOÁVEL como um meio para o equacionamento de interesses 

conflitantes no contexto do exercício de religião e convicções, inclusive no contexto 

do serviço público. 

 

II - O DIREITO À LIBERDADE DE RELIGIÃO OU CRENÇA E A GUARDA DO DIA 

DE DESCANSO NO DIREITO BRASILEIRO 

 

A matéria em discussão é de grande relevância para a efetividade do sistema 

constitucional brasileiro e a consequente garantia dos direitos humanos e 

fundamentais. No Recurso Extraordinário, discute-se a anulação da exoneração da 

servidora pública e a obrigatoriedade de a Administração Pública disponibilizar 

obrigação alternativa para cumprimento dos deveres funcionais de servidores 

públicos em estágio probatório, quando não puderem exercer determinada 
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atividade em razão de religião ou crença. Naquele, sustentou-se que “basear uma 

exoneração tão somente no fato da Recorrente guardar sua consciência religiosa e 

não laborar às sextas-feiras em horário noturno, colocando-se à disposição em 

horários alternativos, é uma afronta direta a nossa Magna Carta, o que não se pode 

admitir”. 

A decisão de exonerar servidor público se revela inconstitucional quando não 

observa direitos e princípios essenciais para a manutenção do Estado 

Democrático de Direito e para o respeito à dignidade humana, como as liberdades 

de consciência e religião, o direito à objeção de consciência e os direitos à igualdade 

e não discriminação, normas essas caracterizadas pela aplicabilidade imediata 

(Art. 5º, §1º, CF/1988)1. Como se verá, o Estado brasileiro não é concebido como 

insensível às religiões e crenças de seus servidores e de sua população. Antes, é seu 

dever respeitar, proteger e promover os direitos fundamentais de todas as pessoas, 

na máxima medida possível, em busca da máxima efetividade das normas 

constitucionais. 

 

 

 

1 “Tradicionalmente, a objeção de consciência liga-se a assuntos de guerra, em especial à 
prestação do serviço militar (...) Não é, entretanto, esta a única hipótese de objeção de 
consciência pensável (...) A redação da norma dá ensejo a que se admita que outras causas, 
além da oposição à guerra, possam ser levantadas para objetar ao cumprimento de uma 
obrigação (...) A falta de lei prevendo a prestação alternativa não deve levar 
necessariamente à inviabilidade da escusa de consciência; afinal, os direitos 
fundamentais devem ser presumidos como de aplicabilidade imediata (art. 5º, §1º, 
da CF). Cabe, antes, se uma ponderação de valores constitucionais o permitir, ter-se o 
objetor como desonerado da obrigação, sem que se veja apenado por isso. A objeção de 
consciência consiste, portanto, na recusa em realizar um comportamento prescrito, por 
força de convicções seriamente arraigadas no indivíduo, de tal sorte que, se o indivíduo 
atendesse ao comando normativo, sofreria grave tormento moral” (Gilmar Ferreira 
Mendes e Paulo Gustavo Gonet Branco, Curso de Direito Constitucional (São Paulo: Saraiva, 
2011), 353, grifo nosso.). A respeito do amplitude da objeção de consciência, consigna-se 
que “O direito à escusa de consciência não está adstrito simplesmente ao serviço militar 
obrigatório, mas pode abranger quaisquer obrigações coletivas que conflitem com as 
crenças religiosas, convicções políticas ou filosóficas (Alexandre de Moraes, Direito 
Constitucional (São Paulo: Atlas, 2016), 47.). 
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II.I - O regime brasileiro de secularidade estatal 

 

Historicamente, as relações entre Estado e religião no Brasil foram 

profundamente afetadas com a adoção do Decreto n.º 119-A, de 7 de janeiro de 

1890, ainda em vigor, o qual introduziu no sistema jurídico brasileiro a proibição da 

intervenção do Estado nas questões religiosas, por meio do regime de separação, e 

a proteção da liberdade religiosa, o que também foi disposto na Constituição 

Republicana de 1891 e em todas as demais, incluindo a Constituição Federal de 

19882. 

Nos termos de seu artigo 19, a Constituição vigente proíbe o estabelecimento 

e a subvenção de cultos religiosos e igrejas pela União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios. Além disso, veda que a República Federativa do Brasil embarace-lhes o 

funcionamento e mantenha uma relação de dependência ou aliança que não seja a 

colaboração de interesse público. O Estado brasileiro pode ser então caracterizado 

pela separação entre Estado e religião. No entanto, trata-se de uma separação 

institucional orientada por princípios, os quais são definidores do particular 

regime de secularidade do Estado brasileiro, o qual pode ser caracterizado pelos 

seguintes fundamentos 3: 

1. Diferenciação institucional entre o Estado e as religiões ou 

crenças; 

2. Autonomia relativa entre Estado e as religiões ou crenças; 

3. Respeito crítico pela pluralidade de religiões e crenças; e, 

4. Tratamento com igualdade substancial e não discriminação. 

 

2 Alexandre Walmott Borges e Rubens Valtecides Alves, “O Estado laico e a liberdade 
religiosa na experiência constitucional brasileira”, Revista Brasileira de Estudos Políticos, no 
107 (19 de março de 2013): 227–65, https://doi.org/10.9732/P.0034-
7191.2013v107p227; Fábio Carvalho Leite, Estado e Religião: A Liberdade Religiosa no 
Brasil (Curitiba: Juruá, 2014). 

3 Rodrigo Vitorino Souza Alves, Estado Secular e Liberdade Religiosa: Fundamentos, 
Estrutura e Dogmática (No prelo, 2020). 
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Esse regime, que não equivale à indiferença nem à oposição do Estado frente 

ao fenômeno religioso, é portanto pautado pelos princípios constitucionais da 

igualdade substancial e da não discriminação, considerando que o Estado brasileiro 

tem o dever de promover o bem de todos sem qualquer preconceito (Art. 3º, IV; Art. 

5º, caput e XLI, CF), inclusive o preconceito por motivo de religião ou crença (Lei n.º 

7.716/1989, Arts. 1º e 20). Fundamental nesse contexto, portanto, a proteção da 

liberdade de religião ou crença, que é assegurada como um direito inviolável, de 

exercício individual e coletivo, sendo garantido também o livre exercício dos cultos 

religiosos e a proteção, na forma da lei, dos locais de culto e suas liturgias (Art. 5º, 

VI, CF/1988). Além disso, observa-se que o texto constitucional expressamente 

admite que normas jurídicas sejam excepcionadas diante de obrigações morais 

impostas pelas convicções religiosas ou filosóficas de um cidadão, no exercício de 

sua liberdade de consciência e crença (Art. 5º, VIII, CF/1988), assim como prevê que 

estabelecimentos de internação coletiva públicos e privados assegurem a 

assistência religiosa, inclusive às pessoas que desempenham funções públicas, a 

exemplo dos servidores militares federais (Art. 5º, VII, CF/1988). 

Nesse sentido, o regime brasileiro, de natureza secular, liberal e 

cooperativa, apresenta-se como um corolário estrutural dos princípios e 

direitos fundamentais, sobretudo a dignidade humana, a liberdade, a igualdade e 

a não discriminação. 

Importante acrescentar que esse regime, também designado por “laicidade”, 

ostenta elementos e características próprias no Brasil, não se identificando com 

modelos estrangeiros, sejam eles o estadunidense, o francês, o alemão, ou quaisquer 

outros. 
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II.II - A liberdade de religião ou crença como direito humano e fundamental: 

âmbito de proteção e restrições 

 

Segundo John Stuart Mill4, um influente filósofo do século XIX, a liberdade pode 

ser descrita como a soberania do ser humano sobre si mesmo, sobre o seu próprio 

corpo e mente. Em suas palavras, “a única parte da conduta porque alguém responde 

perante a sociedade é a que concerne aos outros. Na parte que diz respeito 

unicamente a ele próprio, a sua independência é, de direito, absoluta”. Com isso em 

vista, nota-se que a liberdade de religião ou crença pode ser entendida sob duas 

perspectivas: de uma perspectiva interna (forum internum), que diz respeito ao 

campo da consciência e dos pensamentos, das crenças religiosas e não religiosas, a 

liberdade é ilimitada porquanto diz respeito apenas ao próprio indivíduo; por sua 

vez, a manifestação, a exteriorização, a prática desses pensamentos, crenças e 

convicções (forum externum) está sujeita aos limites impostos pela legislação, uma 

vez que poderá afetar as demais pessoas 5. A esse respeito, num antigo caso da 

jurisprudência brasileira, julgado pelo Supremo Tribunal Federal em 17 de 

novembro de 1949 (Mandado de Segurança n.º 1.114), ressaltou-se que a liberdade 

de crença ou de consciência é um direito absoluto, portanto insuscetível de 

limitações, ao passo que a liberdade de exercício de culto religioso seria um direito 

relativo, passível de restrições. 

A liberdade de religião ou crença envolve, assim, um conjunto de direitos, 

entre os quais estão a possibilidade de ter, não ter6, mudar de e renunciar a uma 

 

4 Sobre a Liberdade (Petrópolis: Vozes, 1991), 53. 

5 Peter Petkoff, “Forum Internum and Forum Externum in Canon Law and Public 
International Law with a Particular Reference to the Jurisprudence of the European Court 
of Human Rights”, Religion & Human Rights 7, no 3 (2012): 183–214. 

6 “As liberdades (liberdade de expressão, liberdade de informação, liberdade de consciência, 
religião e culto, liberdade de criação cultural, liberdade de associação) costumam ser 
caracterizadas como posições fundamentais subjectivas de natureza defensiva. Neste 
sentido, as liberdades identificam-se com direitos a acções negativas; seriam Abwehrrechte 
(direitos de defesa). Resulta logo do enunciado constitucional que, distinguindose entre 
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religião ou crença, direitos estes que concernem apenas à consciência individual, aos 

quais se acrescentam os direitos de manifestação da religião ou crença por meio de 

celebrações, ritos, ensino, dias de guarda e outras práticas, nos termos do artigo 18 

da Declaração Universal dos Direitos Humanos e do Pacto Internacional sobre 

Direitos Civis e Políticos, assim como do 3º da Declaração Americana dos Direitos e 

Deveres do Homem e do artigo 12 da Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos. 

Importa consignar, em complemento, que as posições jurídicas decorrentes da 

liberdade de religião ou crença se desdobram em variadas proteções específicas7. 

Isso porque, um direito geral ou completo pode englobar um feixe de posições ou 

direitos específicos que são considerados cruciais para a sua realização8. 

Quanto à liberdade de religião ou crença, pode-se afirmar que envolve 

fundamentalmente as seguintes posições jusfundamentais9: 

 

«direitos, liberdades e garantias», tem de haver algum traço específico, típico das posições 
subjectivas identificadas como liberdades. Esse traço específico é o da alternativa de 
comportamentos, ou seja, a possibilidade de escolha de um comportamento. Assim, como 
vimos, o direito à vida é um direito (de natureza defensiva perante o Estado) mas não é uma 
liberdade (o titular não pode escolher entre «viver ou morrer»). A componente negativa 
das liberdades constitui também uma  dimensão fundamental (ex. ter ou não ter 
religião, fazer ou não fazer parte de uma associação, escolher  uma ou outra 
profissão)” José Joaquim Gomes Canotilho, Direito Constitucional (Coimbra: Almedina, 
1993), 540, grifo nosso. 

7 Jayme Weingartner Neto, Liberdade Religiosa na Constituição: Fundamentalismo, 
Pluralismo, Crenças, Cultos (Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007), 72–77; Jónatas 
Eduardo Mendes Machado, Liberdade religiosa numa comunidade constitucional inclusiva: 
dos direitos da verdade aos direitos dos cidadãos (Coimbra: Coimbra Editora, 1996), 220–
27. Weingartner Neto, Liberdade Religiosa na Constituição: Fundamentalismo, Pluralismo, 
Crenças, Cultos. 

8 Robert Alexy, Teoria dos Direitos Fundamentais, 1o ed (São Paulo: Malheiros, 2008), 341–
45; Ingo Wolfgang Sarlet, Luiz Guilherme Marinoni, e Daniel Mitidiero, Curso de Direito 
Constitucional (São Paulo: Saraiva, 2017), 484–89. 

9 Rodrigo Vitorino Souza Alves, “A proteção internacional da liberdade de crença e religião 
no contexto do combate ao terrorismo”, in Novos Estudos sobre Liberdade Religiosa, Risco e 
Segurança no Século XXI, org. Davide Argiolas (Lisboa: Petrony, 2018), 191–92; Alves, 
Estado Secular e Liberdade Religiosa: Fundamentos, Estrutura e Dogmática. 
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1. Adotar, mudar ou renunciar a uma religião ou crença, 

sem coerção; 

2. Não revelar a afiliação religiosa; 

3. Ajuntar-se em adoração privada ou pública e ter os 

lugares e objetos de culto protegidos; 

4. Observar práticas e ritos religiosos, inclusive ritos 

fúnebres; 

5. Realizar o ensino, o proselitismo e a disseminação de 

publicações e materiais religiosos; 

6. Criar, adquirir e usar símbolos religiosos; 

7. Observar feriados religiosos e dias de descanso; 

8. Treinar, indicar, eleger ou designar líderes religiosos; 

9. Comunicar-se com outros indivíduos e comunidades em 

matéria de religião, inclusive no âmbito internacional; 

10. Estabelecer e manter instituições e atividades religiosas, 

humanitárias e de caridade; 

11. Educar os filhos de acordo com as convicções religiosas e 

morais que mantém; e, 

12. Não cumprir obrigação a todos imposta por motivo de 

consciência, sem prejuízo de obrigação alternativa10. 

 

O feixe de posições jurídicas acima apresentado encontra apoio na 

Constituição Federal, na legislação doméstica e em diferentes instrumentos 

normativos internacionais. A respeito desses, no âmbito das Nações Unidas, destaca-

 

10 Alves, “A proteção internacional da liberdade de crença e religião no contexto do 
combate ao terrorismo”. Vide também Heiner Bielefeldt, Nazila Ghanea, e Michael Wiener, 
Freedom of Religion or Belief: An International Law Commentary (Oxford: Oxford University 
Press, 2016), 55–306; OHCHR, “International standards on freedom of religion or belief”, 
[s.d.], http://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomReligion/Pages/Standards.aspx. 
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se o Artigo 18 da Declaração Universal de Direitos Humanos11, o Artigo 18 do Pacto 

Internacional sobre Direitos Civis e Políticos12 e sua interpretação dada pelo Comitê 

de Direitos Humanos por meio do Comentário Geral n. 2213 (documento que carece 

de atualização para incorporar a jurisprudência dos últimos anos), assim como os 

Artigos 1 e 6 da Declaração sobre a Eliminação de Todas as Formas de Intolerância 

e Discriminação Fundadas na Religião ou nas Convicções14. Nos sistemas regionais, 

 

11 “Artigo 18. Toda a pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e de 
religião; este direito implica a liberdade de mudar de religião ou de convicção, assim como 
a liberdade de manifestar a religião ou convicção, sozinho ou em comum, tanto em público 
como em privado, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pelos ritos”. 

12 “Artigo 18. 1. Toda pessoa terá direito a liberdade de pensamento, de consciência e de 
religião. Esse direito implicará a liberdade de ter ou adotar uma religião ou uma crença de 
sua escolha e a liberdade de professar sua religião ou crença, individual ou coletivamente, 
tanto pública como privadamente, por meio do culto, da celebração de ritos, de práticas e 
do ensino. 2. Ninguém poderá ser submetido a medidas coercitivas que possam restringir 
sua liberdade de ter ou de adotar uma religião ou crença de sua escolha. (...) 4. Os Estados 
Partes do presente Pacto comprometem-se a respeitar a liberdade dos pais e, quando for o 
caso, dos tutores legais - de assegurar a educação religiosa e moral dos filhos que esteja de 
acordo com suas próprias convicções”. 

13 Sobretudo ao afirmar que “3. (…) In accordance with articles 18.2 and 17, no one can be 
compelled to reveal his thoughts or adherence to a religion or belief.  4. The freedom to 
manifest religion or belief may be exercised ‘either individually or in community with others 
and in public or private’. The freedom to manifest religion or belief in worship, observance, 
practice and teaching encompasses a broad range of acts. The concept of worship extends to 
ritual and ceremonial acts giving direct expression to belief, as well as various practices 
integral to such acts, including the building of places of worship, the use of ritual formulae 
and objects, the display of symbols, and the observance of holidays and days of rest. The 
observance and practice of religion or belief may include not only ceremonial acts but also 
such customs as the observance of dietary regulations, the wearing of distinctive clothing or 
head coverings, participation in rituals associated with certain stages of life, and the use of a 
particular language customarily spoken by a group. In addition, the practice and teaching of 
religion or belief includes acts integral to the conduct by religious groups of their basic affairs, 
such as the freedom to choose their religious leaders, priests and teachers, the freedom to 
establish seminaries or religious schools and the freedom to prepare and distribute religious 
texts or publications. 5. The Committee observes that the freedom to 'have or to adopt' a 
religion or belief necessarily entails the freedom to choose a religion or belief, including the 
right to replace one's current religion or belief with another or to adopt atheistic views, as 
well as the right to retain one's religion or belief”. O direito dos pais ou guardiões de prover 
a educação moral ou religiosa dos filhos é confirmado (§6) e a objeção de consciência é 
reconhecida como um direito derivado do Artigo 18 (§11). 

14 “Artigo 1. 1. Toda pessoa tem o direito de liberdade de pensamento, de consciência e de 
religião. Este direito inclui a liberdade de ter uma religião ou qualquer convicção a sua 
escolha, assim como a liberdade de manifestar sua religião ou suas convicções individuais 
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tem-se o disposto no Artigo 9 da Convenção Europeia de Direitos Humanos15, o 

Artigo 12 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José da 

Costa Rica)16 e o Artigo 8 da Carta Africana de Direitos Humanos e dos Povos (Carta 

de Banjul)17. No âmbito europeu, destaca-se o Artigo 10 da Carta dos Direitos 

 

ou coletivamente, tanto em público como em privado, mediante o culto, a observância, a 
prática e o ensino. 2. Ninguém será objeto de coação capaz de limitar a sua liberdade de ter 
uma religião ou convicções de sua escolha” e “Artigo 6. Conforme o ‘Artigo 1’ da presente 
Declaração e sem prejuízo do disposto no ‘3 do Artigo 1’, o direito à liberdade de 
pensamento, de consciência, de religião ou de convicções compreenderá especialmente as 
seguintes liberdades: a) A de praticar o culto e o de celebrar reuniões sobre a religião ou 
as convicções, e de fundar e manter lugares para esses fins. b) A de fundar e manter 
instituições de beneficência ou humanitárias adequadas. c) A de confeccionar, adquirir e 
utilizar em quantidade suficiente os artigos e materiais necessários para os ritos e 
costumes de uma religião ou convicção. d) A de escrever, publicar e difundir publicações 
pertinentes a essas esferas. e) A de ensinar a religião ou as convicções em lugares aptos 
para esses fins. f) A de solicitar e receber contribuições voluntárias financeiras e de outro 
tipo de particulares e instituições; g) A de capacitar, nomear, eleger e designar por sucessão 
os dirigentes que correspondam segundo as necessidades e normas de qualquer religião 
ou convicção. h) A de observar dias de descanso e de comemorar festividades e cerimônias 
de acordo com os preceitos de uma religião ou convicção. i) A de estabelecer e manter 
comunicações com indivíduos e comunidades sobre questões de religião ou convicções no 
âmbito nacional ou internacional”. 

15 “1. Qualquer pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião; 
este direito implica a liberdade de mudar de religião ou de crença, assim como a liberdade 
de manifestar a sua religião ou a sua crença, individual ou colectivamente, em público e em 
privado, por meio do culto, do ensino, de práticas e da celebração de ritos. (...)”. E também 
o Artigo 2 do Protocolo Adicional: “A ninguém pode ser negado o direito à instrução. O 
Estado, no exercício das funções que tem de assumir no campo da educação e do ensino, 
respeitará o direito dos pais a assegurar aquela educação e ensino consoante as suas 
convicções religiosas e filosóficas”. 

16 “1. Toda pessoa tem direito à liberdade de consciência e de religião.  Esse direito implica 
a liberdade de conservar sua religião ou suas crenças, ou de mudar de religião ou de 
crenças, bem como a liberdade de professar e divulgar sua religião ou suas crenças, 
individual ou coletivamente, tanto em público como em privado. 2. Ninguém pode ser 
objeto de medidas restritivas que possam limitar sua liberdade de conservar sua religião 
ou suas crenças, ou de mudar de religião ou de crenças. (...) 4. Os pais, e quando for o caso 
os tutores, têm direito a que seus filhos ou pupilos recebam a educação religiosa e moral 
que esteja acorde com suas próprias convicções”. 

17 “Freedom of conscience, the profession and free practice of religion shall be guaranteed. No 
one may, subject to law and order, be submitted to measures restricting the exercise of these 
freedoms”. 
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Fundamentais da União Europeia18. Além disso, as diferentes posições jurídicas 

associadas à liberdade de religião ou crença são encontradas também em 

constituições nacionais de todas as partes do mundo – em termos numéricos, 160 

constituições protegem expressamente as liberdades de opinião, pensamento e 

consciência, e 180 constituições protegem as liberdades religião ou crença19 20. 

Compreende-se, portanto, que o direito de observar feriados religiosos e dias 

de descanso decorre logicamente do direito constitucional à liberdade de religião e 

de crença, sendo ainda necessário para a concretização e completo exercício deste 

no mundo fático. Impedir que pessoas (servidoras públicas ou não) observem os 

dias de guarda conforme sua tradição religiosa pode representar não apenas uma 

limitação da liberdade de manifestar externamente a religião, mas da própria 

 

18 “1. Todas as pessoas têm direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião. 
Este direito implica a liberdade de mudar de religião ou de convicção, bem como a 
liberdade de manifestar a sua religião ou a sua convicção, individual ou coletivamente, em 
público ou em privado, através do culto, do ensino, de práticas e da celebração de ritos. 2. 
O direito à objecção de consciência é reconhecido pelas legislações nacionais que regem o 
respectivo exercício”. A Carta de Direitos Fundamentais é vinculativa, conforme disposto 
no Artigo 6 do Tratado de Lisboa (que também prevê a adesão da União Europeia à 
Convenção Europeia de Direitos Humanos). 

19 Informação obtida a partir da base de dados do Constitute Project, disponível em 
www.constituteproject.org. 

20 Relativamente aos sistemas internacionais, v. por todos Bielefeldt, Ghanea, e Wiener, 
Freedom of Religion or Belief: An International Law Commentary; Elizabeth Wicks, Clare 
Ovey, e Bernadette Rainey, Jacobs, White & Ovey: The European Convention on Human 
Rights (Oxford: Oxford University Press, 2014), 411–34; Rodrigo Vitorino Souza Alves, 
“Organization of American States”, in Encyclopedia of Law and Religion, org. Gerhard 
Robbers, W. Cole Durham, e Donlu Thayer, vol. 5 (Leiden & Boston: Brill Nijhoff, 2016), 
208–16; Avinash Govindjee e Kasturi Chetty, “African Union”, in Encyclopedia of Law and 
Religion, org. Gerhard Robbers, W Cole Durham, e Donlu Thayer, vol. 5 (Leiden & Boston: 
Brill Nijhoff, 2016), 42–55. Sobre a liberdade de religião ou crença no direito europeu, v. 
Norman Doe, Law and Religion in Europe: A Comparative Introduction (Oxford: Oxford 
University Press, 2011); Norman Doe, “Towards a ‘Common Law’ on Religion in the 
European Union”, in Law and Religion: An Overview (Volume I), org. Silvio Ferrari e Rinaldo 
Cristofori (Abingdon: Routledge, 2016), 221–40. Para um panorama global da proteção nas 
constituições nacionais, v. Gerhard Robbers, W Cole Durham, e Donlu Thayer, orgs., 
Encyclopedia of Law and Religion (Leiden, Boston: Brill Nijhoff, 2016); Silvio Ferrari e 
Rinaldo Cristofori, orgs., Law and Religion: An Overview (Abingdon: Routledge, 2013). 
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liberdade de crença e consciência, violando-se um importante aspecto de seu forum 

internum. 

Ressalta-se que, ao Estado compete promover, proteger e respeitar a liberdade 

de religião ou crença daqueles que estão sujeitos ao seu poder e autoridade. Por 

certo, tais atribuições serão plenamente exercidas nos casos em que o Estado busca 

acomodar razoavelmente as exigências da consciência religiosa ou filosófica, 

inclusive nos casos de milhares de cidadãos brasileiros que professam religiões cujo 

dia de guarda é o sábado, a exemplo dos judeus ortodoxos e dos membros da Igreja 

Adventista do Sétimo Dia21. 

 Mesmo sendo um país historicamente influenciado por princípios judaico-

cristãos, o conceito de Shabbat é pouco compreendido atualmente, sobretudo pela 

sua adoção apenas por grupos minoritários e pela histórica consagração do 

Dominicus, o “dia do Senhor”, como dia geral de descanso. Infelizmente, a sociedade 

brasileira não o assimila como comando expresso e parte integrante da doutrina de 

certas denominações religiosas, fato esse que é refletido em decisões 

administrativas e judiciais que podem representar limitações excessivas à liberdade 

de religião e convicções. Diante de uma alternativa menos onerosa a direitos 

fundamentais, essa deve ser o caminho preferível, em nome da proporcionalidade, 

enquanto medida adequada, necessária e proporcional em sentido estrito. De modo 

que, caso seja possível realizar uma acomodação entre as exigências religiosas e as 

normas gerais de modo razoável, isto é, sem prejuízos excessivos para os cofres 

públicos e sem acréscimo excessivo de outros encargos à Administração Pública, o 

caminho alternativo deve ser adotado, tendo em consideração que a liberdade de 

 

21 Na doutrina pátria, tanto o direito à objeção de consciência quanto a acomodação 
razoável são reconhecidas como posições jurídicas inerentes à liberdade de religião ou 
crença, enquanto direito subjetivo individual, inclusive para possibilitar a dispensa do 
trabalho e de aulas ou prova. Por todos, v. Weingartner Neto, Liberdade Religiosa na 
Constituição: Fundamentalismo, Pluralismo, Crenças, Cultos, 72–73. 
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religião ou crença será melhor protegida, a qual opera também como mandamento 

de otimização22. 

Veja-se que a observância da “proporcionalidade” é também um dos critérios 

estabelecidos pelos sistemas internacionais de direitos humanos, inclusive no 

tocante à imposição de restrições ao exercício da liberdade de religião ou crença. Os 

mais basilares tratados de direitos humanos, incluindo-se, no âmbito regional, a 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica) 

e, no âmbito global, o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, 

proíbem que a liberdade de religião ou crença seja suspensa, não admitem restrições 

ao seu exercício quando se trata de questões relativamente apenas o forum internum 

(respectivamente Arts. 12.1 c/c 12.3 e 18.1 c/c 18.3) mesmo em situações de 

estados emergenciais (respectivamente Arts. 27.2 e 4) e somente admitem 

restrições que se enquadrem nos seguintes critérios: 

 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos 

Art. 12.3. A liberdade de manifestar a própria religião e as 

próprias crenças está sujeita unicamente às limitações 

prescritas pela lei e que sejam necessárias para proteger a 

segurança, a ordem, a saúde ou a moral públicas ou os direitos 

ou liberdades das demais pessoas. 

 

Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos 

Art. 18.3. A liberdade de manifestar a própria religião ou 

crença estará sujeita apenas a limitações previstas em lei e 

que se façam necessárias para proteger a segurança, a ordem, 

 

22 Alexy, Teoria dos Direitos Fundamentais, 90–91; Virgílio Afonso da Silva, Direitos 
Fundamentais: Conteúdo Essencial, Restrições e Eficácia (São Paulo: Malheiros, 2014), 96. 
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a saúde ou a moral públicas ou os direitos e as liberdades das 

demais pessoas. 

 

Além dos dispositivos convencionais, pode-se ainda recorrer ao direito 

internacional comparado, sobretudo no contexto europeu e africano: 

 

Convenção Europeia dos Direitos Humanos 

Art. 9.2. A liberdade de manifestar a sua religião ou 

convicções, individual ou colectivamente, não pode ser 

objecto de outras restrições senão as que, previstas na lei, 

constituírem disposições necessárias, numa sociedade 

democrática, à segurança pública, à protecção da ordem, da 

saúde e moral públicas, ou à protecção dos direitos e 

liberdades de outrem. 

 

Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos 

Art. 8. A liberdade de consciência, a profissão e a prática livre 

da religião são garantidas. Sob reserva da ordem pública, 

ninguém pode ser objeto de medidas de constrangimento que 

visem restringir a manifestação dessas liberdades. 

 

Destarte, nota-se que há consenso nos sistemas de proteção de direitos 

humanos, no sentido de que as restrições somente são cabíveis em relação à 

manifestação da religião ou crença, e não ao aspecto interior, no campo da 

consciência religiosa, posição essa que se reforça também pela remota decisão do 

Supremo Tribunal Federal acima mencionada. Nesse sentido, frisa-se que o forum 

internum recebe proteção absoluta, sendo ilegítimas quaisquer restrições que 
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nele interfiram23, o que também é reforçado pelo §3º do “Comentário Geral n.º 22: 

Artigo 18 (Liberdade de Pensamento, Consciência e Religião”, o qual sistematiza a 

jurisprudência do Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas, responsável pela 

supervisão e monitoramento da implementação do Pacto Internacional sobre 

Direitos Civis e Políticos.  

Veja-se também que os sistemas interamericano, europeu e global são 

unânimes em autorizar apenas as restrições que se destinem ao alcance de uma das 

finalidades apontadas pelos referidos instrumentos normativos, quais sejam, 

segurança, ordem, saúde e moral públicas ou os direitos humanos das demais 

pessoas, finalidades estas que somente poderão ser perseguidas nos termos da lei 

e com os meios estritamente necessários, para que a liberdade religiosa não sofra 

limitações excessivas. 

Pode-se falar, portanto, na aplicação de um teste tripartite da legitimidade 

democrática das restrições, o qual pode ser assim organizado24: 

 

1. Teste da finalidade legítima: A restrição persegue uma das 

finalidades legítimas? 

2. Teste da legalidade: A restrição é precedida de previsão legal? 

3. Teste da necessidade democrática: A restrição é necessária em 

uma sociedade democrática? 

 

A esse respeito, vale observar que a Corte Interamericana de Direitos 

Humanos tem entendido que a análise da finalidade legítima diz respeito às 

“condições substantivas” das limitações, de maneira que a licitude de uma 

 

23 Por todos, veja-se Bielefeldt, Ghanea, e Wiener, Freedom of Religion or Belief: An International Law 

Commentary, 551–71. 
24 Alves, “A proteção internacional da liberdade de crença e religião no contexto do 
combate ao terrorismo”, 192–95; Alves, Estado Secular e Liberdade Religiosa: Fundamentos, 
Estrutura e Dogmática. 
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interferência não depende apenas do preenchimento de critérios formais (a 

previsão em lei), mas também da adequação do fim efetivamente perseguido, isto é, 

a uma das finalidades previstas na Convenção, as quais devem ser interpretadas em 

referência às exigências das sociedades e instituições democráticas25. 

No tocante à guarda do sábado, importa ressaltar que, mesmo em se tratando 

de uma doutrina de grupos religiosos minoritários, é preciso ter em perspectiva que 

ao Estado não cabe o dever de mera tolerância26. Antes, seu papel é, como dito, 

proteger, promover e respeitar os direitos fundamentais, ainda que para isso seja 

necessária a adoção de medidas positivas diferenciadas a fim de que sejam 

resguardados os direitos dos grupos que sejam indiretamente discriminados, os 

quais sofrem os efeitos adversos que as leis gerais e abstratas, quando 

interpretadas sob o prisma da igualdade formal apenas, podem ocasionar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 “Inter-American Court of Human Rights, Advisory Opinion OC-5/85, 1985”, [s.d.], 
§§37,42. 

26 “A quebra de unidade religiosa da cristandade deu origem à aparição de minorias 
religiosas que defendiam o direito de cada um à «verdadeira fé». 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” (Canotilho, Direito Constitucional, 503.). 



 
   

19 

 

III - IGUALDADE, NÃO DISCRIMINAÇÃO E O DEVER DE ACOMODAÇÃO 

RAZOÁVEL 

 

A liberdade de religião ou crença, todavia, não é suficiente para a análise do 

problema enfrentado. É preciso também analisá-lo sob a ótica da proteção da 

igualdade e da vedação à discriminação27 

De início, cumpre salientar que a igualdade que está a ser violada não é aquela 

de natureza formal. Antes, trata-se de uma violação da igualdade substancial, pela 

qual se exige que as desigualdades concretas sejam levadas em consideração 

quando da aplicação das normas jurídicas. Tem sido assim em variadas situações 

nas quais as características particulares de um indivíduo exigem o tratamento 

diferenciado, inclusive por meio de medidas positivas, afirmativas ou 

adaptativas, para que se evite e combata a marginalização e a exclusão social. Pode-

se falar no dever de criação de sistemas de cotas por razões étnico-raciais ou 

socioeconômicas (ADPF 186), de prover recursos de acessibilidade a pessoas com 

deficiência (ADI 5357), de registro do nome social por questões de gênero (ADI 

4275), entre outras. 

Por certo, o reconhecimento da igualdade substancial como princípio 

constitucional e direito fundamental tem por fim corrigir os efeitos indesejados 

provocados pela aplicação de normas jurídicas sob a perspectiva da igualdade 

formal, uma vez que esta é insensível às desigualdades que existem concretamente, 

o que pode ser designado por discriminação indireta. 

Por discriminação (negativa) compreende-se toda e qualquer distinção, 

exclusão, restrição ou preferência que, fundada em uma característica protegida, 

tenha como propósito ou efeito anular ou restringir o reconhecimento, o gozo ou o 

exercício, por todas as pessoas, nas mesmas circunstâncias, de todos os direitos 

 

27 Alves, Estado Secular e Liberdade Religiosa: Fundamentos, Estrutura e Dogmática. 
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humanos. As formas básicas são a discriminação direta e a indireta, as quais 

merecem repressão sempre que para elas não houver qualquer justificativa objetiva 

e razoável, isto é, sempre que o tratamento diferenciado não buscar a realização de 

uma finalidade legítima e não houver uma relação de proporcionalidade entre os 

fins perseguidos e os meios empregados. 

A discriminação direta ocorre em contextos nos quais determinadas pessoas 

são tratadas de forma desfavorável quando comparadas a outras pessoas em 

semelhante situação, em razão da presença de determinada característica pessoal. 

Quanto ao “tratamento desfavorável”, este compreende as condutas que promovem 

distinção, exclusão, restrição ou preferência cujo objeto ou resultado é a anulação 

ou restrição do reconhecimento, gozo ou exercício de direitos humanos. 

Relativamente ao “elemento de comparação”, é necessário que a determinação de 

uma prática discriminatória se fundamente na comparação do tratamento recebido 

pelo sujeito passivo com o tratamento recebido por outras pessoas que estão, 

estiveram ou poderão estar em situação semelhante. Por fim, para que a conduta 

seja considerada discriminatória, o tratamento desfavorável deve ser praticado 

precisamente em função da presença de uma “característica protegida” (e.g. gênero, 

cor, deficiência física, origem nacional, religião). Importante destacar que deriva da 

discriminação direta a discriminação por associação, praticada contra uma pessoa 

que, embora não seja o alvo direto da conduta, sofre prejuízos por estar associada a 

alguém que apresenta uma característica protegida. 

De seu turno, a discriminação indireta é realizada por meio de normas, 

medidas, critérios, políticas ou práticas que são propostas como gerais, uniformes e 

neutras (i.e. não visam especificamente a um determinado grupo), provocadoras de 

um resultado ou impacto negativo, relevante e desproporcional em pessoas com 

determinadas características protegidas quando comparadas a outras pessoas em 

semelhante situação. Não há diferenças no tratamento, mas sim em seus efeitos 

sobre as pessoas pelo fato de possuírem características diferentes. 
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Na hipótese dos autos, a discriminação que está a ocorrer é a última, indireta, 

tendo em vista que se está a aplicar uma norma geral e abstrata de maneira a 

produzir efeitos adversos àqueles que a ela estão sujeitos. Por certo, sem a 

adoção de uma medida de acomodação ou adaptação, isto é, uma 

obrigação alternativa (a exemplo da flexibilização da jornada de 

trabalho), o(a) servidor(a) que guarda o Shabbat se vê diante de 

uma decisão inexigível: escolher entre (A) violar os ditames de sua 

consciência e os comandos da religião ou divindade em que 

acredita, considerados moralmente essenciais e obrigatórios, para 

que possa se manter no cargo; ou (B) renunciar ao cargo, enquanto 

meio de suprimento não apenas de necessidades básicas, mas 

também de provisão de sentido existencial e de construção de 

relações afetivas e humanas, para assim poder cumprir com suas 

obrigações religiosas28. Em qualquer dos casos, o melhor caminho a ser 

percorrido no Estado Democrático e Constitucional, em respeito à dignidade 

humana e em nome de uma cidadania inclusiva e abrangente, é a busca por 

soluções acomodativas. 

Com efeito, a liberdade de religião ou crença (Art. 5º, VI a VIII, CF/1988) em 

conjunto com a proteção contra a discriminação atentatória a direitos fundamentais 

(Art. 5º, XLI, CF/1988) exigem que se busque uma alternativa razoável que acomode 

os interesses da Administração Pública e os interesses do cidadão, considerando que 

tanto a prestação do serviço público quanto a proteção de direitos fundamentais são 

interesses públicos merecedores de proteção. Há, portanto, que se discriminar 

 

28 Quanto à acomodação razoável no âmbito privado, veja-se, por todos: Aloisio Cristovam 
dos Santos Junior, Liberdade religiosa e contrato de trabalho (Niterói: Impetus, 2013); 
Weingartner Neto, Liberdade Religiosa na Constituição: Fundamentalismo, Pluralismo, 
Crenças, Cultos, 233–36. 
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positivamente para assegurar o gozo dos direitos fundamentais e o respeito pela 

dignidade humana. 

 

III.I - O dever de acomodação razoável no direito internacional e no direito 

constitucional comparado 

 

O tratamento diferenciado (discriminação positiva) revela-se necessário 

diante de situações nas quais as pessoas que professam determinada religião ou 

crença (em geral, grupos minoritários) permanecem excluídas de determinada área 

da vida social em função de discriminação histórica ou sistematicamente praticada 

contra elas, ou porque se veem impossibilitadas de desempenhar algumas 

atividades, não por incapacidade física ou psíquica, mas em razão da 

incompatibilidade de suas firmes convicções com determinados padrões sociais ou 

normas jurídicas. No caso dos autos, a acomodação razoável, como espécie de 

discriminação positiva, revela-se uma estratégia para a solução dos efeitos 

indesejados originados de normas ou padrões gerais e com aparência de 

neutralidade. 

Alves29 esclarece que doutrina da acomodação razoável se desenvolveu em 

maior medida no contexto da proteção das pessoas com deficiência. Por exemplo, a 

Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, ratificada pelo Brasil nos 

termos do artigo 5º, §3º da Constituição Federal, em seu artigo 2 define: 

 

“Adaptação razoável” significa as modificações e os ajustes 

necessários e adequados que não acarretem ônus 

desproporcional ou indevido, quando requeridos em cada 

caso, a fim de assegurar que as pessoas com deficiência 

 

29 Alves, Estado Secular e Liberdade Religiosa: Fundamentos, Estrutura e Dogmática. 
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possam gozar ou exercer, em igualdade de oportunidades 

com as demais pessoas, todos os direitos humanos e 

liberdades fundamentais. 

 

No contexto da União Europeia, o dever de promover acomodação razoável foi 

estabelecido pela primeira vez na Diretiva 2000/78/EC, para assegurar esse direito 

a trabalhadores com deficiência. Contudo, há uma forte tendência no sentido de 

entender o referido instituto como um dever decorrente da proibição de 

discriminação, o que seria aplicável, portanto, a outras características protegidas, 

em especial, à religião ou crença30. 

E esse entendimento está relacionado com a sua origem. Apesar do 

desenvolvimento mais expressivo ter se dado no campo dos direitos das pessoas 

com deficiência, a origem do instituto da acomodação razoável está na 

legislação estadunidense sobre o exercício da liberdade religiosa (free exercise 

clause) no contexto da atividade laboral. Em uma das diretrizes estabelecidas pela 

Comissão de Igualdade de Oportunidades de Emprego em 1966, definiu-se que a 

recusa em acomodar as práticas religiosas dos empregados pelo empregador 

constitui violação à legislação antidiscriminação, desde que a acomodação possa ser 

feita sem dificuldade indevida (“undue hardship”), entendimento que veio a ser 

incorporado ao Ato de Direitos Civis em 1972. 

Na jurisprudência da Suprema Corte dos Estados Unidos da América, o 

tema foi inicialmente explorado no caso Trans World Airlines v. Hardison em 

1977, tornando-se paradigmático, o qual estabelece critérios para a demonstração 

de violação à liberdade de religião ou crença diante da recusa à concessão de 

 

30 Emmanuelle Bribosia, Julie Ringelheim, e Isabelle Rorive, “Reasonable Accommodation 
for Religious Minorities: A Promising Concept for European Antidiscrimination Law?”, 
Maastricht Journal of European and Comparative Law 17, no 2 (2010): 137–61, 
https://doi.org/10.1177/1023263X1001700203. 
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acomodação razoável. Para a Corte, se um empregado alega violação do princípio da 

acomodação razoável, deve provar: a) que um comando religioso, no qual ele crê 

genuinamente, conflita com um regulamento do trabalho; b) que ele  informou ao 

empregador da situação; e, c) que ele sofreu sanções por não observar tal 

regulamento. Por sua vez, para afastar a violação, o empregador deve demonstrar: 

a) que ofereceu uma acomodação razoável que permitiria ao empregado seguir os 

comandos de sua religião; ou, b) que qualquer acomodação levaria a uma dificuldade 

desproporcional para o negócio do empregador. 

A esse julgado se acrescenta o entendimento da Suprema Corte em dois casos 

precedentes: Sherbert v. Verner (1963) e Wisconsin v. Yoder (1972). No primeiro, 

a Corte reconhecera que, em certas circunstâncias, um indivíduo tem direito à 

exceção da aplicação de uma regra geral em razão do exercício de sua liberdade 

religiosa. Os juízes entenderam que o Estado teria violado a liberdade religiosa do 

trabalhador (demandante) adventista, ao negar conceder-lhe benefícios 

decorrentes da condição de desemprego. O trabalhador havia sido demitido porque 

se recusava a trabalhar no sábado por razões religiosas, o que, segundo o Estado, 

indicava que ele não estava disposto a aceitar um emprego adequado. No entanto, a 

Corte decidiu que qualquer obrigação decorrente de legislação federal ou estadual 

que produza encargos ou ônus, diretos ou indiretos, à prática religiosa das pessoas 

não lhes pode ser aplicada, a menos que tal imposição seja justificada por um 

interesse governamental imperioso. 

Apesar de tal decisão, cortes das instâncias mais baixas estavam relutantes em 

reconhecer exceções individuais a regras de aplicação geral com base na religião. 

Assim, interpretando o caso de forma frouxa, os tribunais rejeitaram a maioria de 

pedidos de acomodação, entendendo que o Estado havia demonstrado a existência 

de um interesse governamental imperioso. 

Entretanto, em 1972, em Wisconsin v. Yoder, a Suprema Corte concedeu a 

membros da comunidade Amish o direito de beneficiarem-se de uma exceção à 

legislação do estado de Wisconsin, que fixava em 16 anos a idade escolar obrigatória. 
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A corte autorizou que os pais Amish tirassem seus filhos da escola com 14 anos de 

idade para continuarem com sua instrução dentro da comunidade religiosa. A 

fundamentação para o pedido era que adolescentes não se tornassem estranhos aos 

valores do grupo religioso, que acredita nas virtudes de uma vida simples, longe das 

complexidades do mundo moderno e de sua ambição intelectual e cultural. 

A partir dos dois casos, fortaleceu-se a possibilidade de se exercer a objeção 

de consciência e de se obter acomodações razoáveis por motivo de convicção 

religiosa, o que restou conhecido como Sherbert-Yoder Test. 

Desde então, a acomodação razoável tem sido assegurada em diversas 

experiências nacionais, das quais se destaca inicialmente a portuguesa. 

Emblemático é o caso de uma magistrada do Ministério Público julgado pelo 

Tribunal Constitucional de Portugal, no escorreito Acórdão n. 545/2014, 

Processo n. 52/2014. A magistrada, integrante da Igreja Adventista do Sétimo Dia, 

requereu do Conselho Superior do Ministério Público a dispensa da realização dos 

turnos de serviço urgente que coincidissem com os dias de sábado, invocando a 

obrigação religiosa de guardar o período entre o pôr do sol de sexta-feira e pôr do 

sol de sábado como dia de descanso, adoração e ministério, com a consequente 

abstenção de todo o trabalho secular. O requerimento foi inicialmente rejeitado pelo 

Conselho e posteriormente julgado improcedente pelo Supremo Tribunal 

Administrativo, ao considerar que a servidora livremente aceitara ingressar na 

função, que a prestação do serviço aos sábados é um dever funcional e que sua 

jornada de trabalho não era flexível, de modo que a liberdade religiosa não poderia 

desvincular a magistrada das relações jurídicas estabelecidas com terceiros. 

Entendeu ainda o Supremo que não caberia ao Ministério Público compatibilizar a 

liberdade de culto com as obrigações funcionais que ela livremente assumira, tendo 

em vista que aquele órgão é alheio às convicções religiosas dos magistrados. 

Diante do indeferimento, a magistrada recorreu ao Tribunal Constitucional. Ao 

avaliar o mérito, o Tribunal considerou que a Constituição da República Portuguesa 

consagra a inviolabilidade da liberdade de consciência, de religião e de culto em 
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seu Artigo 4131, e que essa liberdade contém uma vertente garantística ou de 

abstenção e defesa perante o Estado (liberdade de ter ou não ter religião e de mudar 

de religião), ao lado de uma dimensão positiva, de natureza prestacional ou 

regulatória, a qual estabelece para o Estado a obrigação de proporcionar aos 

crentes as condições para o cumprimento dos deveres religiosos32, a exemplo 

do reconhecimento dos casamentos religiosos, abertura das escolas públicas ao 

ensino da religião e a criação de condições para a assistência religiosa nas 

instituições públicas de internação coletiva. Em acurada leitura, o Tribunal elucida 

que, apesar de o Estado ser neutro em relação à valoração, em atitude confessional, 

das convicções seculares vis-à-vis as convicções religiosas, não poderá o Estado 

deixar de conhecer do fato religioso enquanto fato social, principalmente para 

implementar as obrigações decorrentes da dimensão positiva da referida liberdade. 

Não se trata, portanto, de privilegiar uma confissão religiosa em específico ou de 

preferir uma a outra, mas de garantir o livre exercício de religião ou crença a todas 

as pessoas. 

Para o Tribunal Constitucional, a possibilidade de suspensão do trabalho 

nos dias de guarda religiosa é uma exigência da dimensão positiva da garantia 

constitucional. Restringir o direito à suspensão do trabalho apenas aos 

funcionários cuja jornada de trabalho seja flexível é restringir de modo 

excessivo a liberdade religiosa, porquanto esta se veria esvaziada. Se o 

 

31 “Artigo 41.º Liberdade de consciência, de religião e de culto. 1. A liberdade de 
consciência, de religião 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. 3. Ninguém pode ser perguntado por qualquer autoridade acerca das suas 
convicções ou prática religiosa, 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. 5. É garantida a liberdade de ensino 
de qualquer religião praticado no âmbito da respetiva confissão, bem como a utilização de 
meios de comunicação social próprios para o prosseguimento das suas atividades. 6. É 
garantido o direito à objeção de consciência, nos termos da lei”. 

32 Em sentido semelhante, v. Sarlet, Marinoni, e Mitidiero, Curso de Direito Constitucional, 
519–20. 
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trabalho pode ser globalmente reorganizado e se é possível a compensação 

dos dias não trabalhados, não haveria razão para negar a suspensão do 

trabalho por motivo de religião ou crença. Por essas razões, o Tribunal 

Constitucional decidiu favoravelmente à magistrada. 

No Canadá, por sua vez, encontra-se seguramente o maior desenvolvimento 

doutrinário e jurisprudencial acerca da acomodação razoável, que se tornou um 

importante instrumento de negociação da pluralidade cultural e religiosa. Bribosia, 

Ringelheim e Rorive33 comentam que a cobertura da mídia e o debate popular que 

surgiram desde o início dos anos 2000 são evidências de importante posição que o 

conceito ocupa em Quebec e, de forma mais abrangente, no Canadá. Da grande 

atenção da mídia, gerada por casos de acomodação formal e informal por razões 

religiosas ou culturais na província de Quebec, nasceu a chamada “accommodation 

crisis”. 

Os anos de 2006 e 2007 foram especialmente marcantes, levando à criação de 

uma comissão sobre práticas de acomodação relacionada a diferenças culturais, a 

Bouchard-Taylor Commission. A comissão decidiu não limitar seu trabalho à 

dimensão legal do problema e incluiu no debate sobre acomodação razoável a 

questão do modelo de integração sociocultural desenvolvido em Quebec desde os 

anos 1970. 

O conceito de acomodação razoável apareceu no país pela primeira vez nos 

anos 1980. Esse princípio da common law foi introduzido por cortes especializadas 

em interpretar o Ato Canadense de Direitos Humanos. Somente depois é que foi 

aplicado por tribunais comuns, vindo a ser confirmado pela Suprema Corte, pela 

primeira vez, no caso Ontario Human Rights Commission (O’Malley) v. Simpson-Sears 

Limited, em 1985. 

 

33 Bribosia, Ringelheim, e Rorive, “Reasonable Accommodation for Religious Minorities: A 
Promising Concept for European Antidiscrimination Law?” 
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A reclamante, O’Malley, vendedora em uma grande loja de departamentos, 

teve negada a acomodação de seu horário de trabalho, mesmo após notificar seu 

empregador de que aquele era incompatível com sua religião, a qual impunha uma 

observação rigorosa do Shabbat. Assim, a trabalhadora se sentiu vítima de 

discriminação indireta com base em sua religião. Embora o Ato de Direitos Humanos 

de Ontario não fizesse qualquer referência ao conceito de acomodação, a Corte 

tomou como base os princípios da igualdade e da não discriminação para 

determinar que empregadores têm o dever de acomodação razoável. 

Sobre o caso, Alves34 comenta que, inspirando-se no já referido caso 

estadunidense Griggs v. Duke Power Co., a Suprema Corte do Canadá concluiu que a 

exigência imposta de modo geral aos funcionários pela empresa Simpsons-Sears 

relativamente ao trabalho no período noturno às sextas-feiras e no período diurno 

aos sábados constituiu-se em violação dos direitos da senhora O’Malley. Convertida 

à fé adventista no curso do contrato de trabalho, viu-se impedida de continuar a 

exercer suas funções no dia de descanso religioso, o que motivou sua dispensa do 

cargo em regime integral e sua imediata recontratação para um cargo em regime 

parcial de trabalho, com a consequente redução salarial. Ao examinar o caso, a Corte 

condenou a empresa porque, independentemente de inexistir a intenção de 

discriminar, a empresa não demonstrou ter buscado acomodar as convicções 

religiosas da empregada ou que da acomodação resultaria ônus indevido. Para a 

Suprema Corte canadense, 

 

“A regulação do trabalho, feita honestamente por razões 

econômicas e comerciais sólidas e igualmente aplicável a 

todos a quem se destina a ser aplicada, pode, no entanto, ser 

discriminatória se afetar uma ou mais pessoas de maneira 

diferente de outras. A intenção de discriminar não é um fator 

determinante na construção da legislação de direitos 

 

34 Alves, Estado Secular e Liberdade Religiosa: Fundamentos, Estrutura e Dogmática. 
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humanos que visa eliminar a discriminação. Em vez disso, é o 

resultado ou efeito da ação discriminatória alegada que é 

significativo. O objetivo do Ato de Direitos Humanos de 

Ontário é remover a discriminação – sua abordagem principal 

não é punir o discriminador, mas fornecer alívio à vítima de 

discriminação. Em um caso de discriminação por efeito 

adverso, o empregador tem o dever de tomar medidas 

razoáveis para realizar a acomodação, desde que não haja 

prejuízos indevidos ao funcionamento dos negócios do 

empregador. Não há nenhuma questão relativa à justificação 

da regulação pelo empregador pois, se essa está 

racionalmente conectada ao trabalho, não há necessidade de 

ser justificada. Se tais medidas razoáveis não atingirem 

totalmente o fim desejado, o reclamante, na ausência de 

algumas medidas de acomodação de sua própria parte, deve 

sacrificar seus princípios religiosos ou seu emprego. O 

reclamante deve primeiro estabelecer um caso de 

discriminação prima facie. A responsabilidade então 

recai sobre o empregador, para demonstrar que tomou 

as medidas razoáveis  que estão ao seu alcance sem 

dificuldades indevidas para acomodar o empregado. 

Aqui, o empregador não demonstrou que havia tomado 

medidas razoáveis para acomodar o reclamante” (tradução 

nossa, grifo nosso)35. 

 

35 Ontario Human Rights Commission and Theresa O’Malley (Vincent) v. Simpsons‑Sears 
Limited, Supreme Court of Canada, 2 S.C.R. 536, 1985. Na origem: “An employment rule, 
honestly made for sound economic and business reasons and equally applicable to all to 
whom it is intended to apply, may nevertheless be discriminatory if it affects a person or 
persons differently from others to whom it is intended to apply. The intent to discriminate is 
not a governing factor in construing human rights legislation aimed at eliminating 
discrimination. Rather, it is the result or effect of the alleged discriminatory action that is 
significant. The aim of the Ontario Human Rights Code is to remove discrimination ‐‐ its main 
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Observa-se, portanto, que a acomodação razoável é concebida, no direito 

canadense, como uma derivação do princípio da igualdade e, mais especificamente, 

da proibição da discriminação indireta, ou seja, a discriminação em virtude de um 

impacto prejudicial (efeito adverso) resultante de normas, práticas ou políticas 

gerais. Assim, o dever de acomodação, sendo um corolário da proibição da 

discriminação indireta, é o dever do autor de uma norma, prática ou política que, 

sendo aparentemente neutra, penaliza de fato um indivíduo em razão de sua religião 

ou crença. 

Bribosia, Ringelheim e Rorive36 comentam que o Relatório Bouchard-Taylor 

revela que as acomodações podem assumir variadas formas. Podem ser impostas 

por decisões judiciais ou negociadas de forma amigável, podem consistir em mera 

isenção da aplicação de uma regra indiretamente discriminatória ou na criação de 

um regime especial, na provisão de infraestruturas ou serviços específicos em favor 

dos afetados (como refeições em hospitais ou estabelecimentos prisionais). 

Acomodações são, na maioria das vezes, identificadas caso a caso. Ainda assim, para 

que haja um dever legal de acomodação, deve-se encontrar a lesão da liberdade 

religiosa ou a discriminação com base em religião. 

Os autores argumentam ainda que o dever de acomodação somente existe 

quando for razoável. Tal requisito e os argumentos que podem surgir contra uma 

 

approach is not to punish the discriminator but to provide relief to the victim of 
discrimination. In a case of adverse effect discrimination, the employer has a duty to take 
reasonable steps to accommodate short of undue hardship in the operation of the employer's 
business. There is no question of justification because the rule, if rationally connected to the 
employment, needs none. If such reasonable steps do not fully reach the desired end, the 
complainant, in the absence of some accommodating steps on his own part, must sacrifice 
either his religious principles or his employment. The complainant first must establish a 
prima facie case of discrimination. The onus then shifts to the employer to show that he has 
taken such reasonable steps to accommodate the employee as are open to him without undue 
hardship. Here, the employer did not discharge the onus of showing that it had taken 
reasonable steps to accommodate the complainant”. 

36 Bribosia, Ringelheim, e Rorive, “Reasonable Accommodation for Religious Minorities: A 
Promising Concept for European Antidiscrimination Law?”. 
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demanda de acomodação variam conforme o contexto no qual o pedido é realizado 

e conforme a autoridade a quem o pedido é feito – se pública ou privada. A 

razoabilidade já foi mais explorada na seara trabalhista: para ser liberado de seu 

dever de acomodação, o empregador deve demonstrar o caráter racional da política 

que gera discriminação indireta. Ademais, deve provar que tomou todas as medidas 

possíveis para encontrar uma acomodação, mas que esta seria uma dificuldade 

excessiva. A Suprema Corte canadense não definiu exaustivamente o que entende 

por “dificuldade excessiva”. Antes, enumerou certos fatores que possibilitam um 

melhor entendimento do conceito, a exemplo de recursos financeiros ou materiais 

escassos, lesão a direitos de terceiros e eficiência da empresa ou da instituição. Tais 

fatores devem ser considerados caso a caso e com flexibilidade. Logo, devem ser 

apresentadas provas concretas e materiais de dificuldade excessiva. 

Consequentemente, a recusa de uma licença do trabalho por motivos religioso não 

pode ser justificada por medo de que muitos pedidos de licença sejam feitos. Tal 

efeito teria de ser provado. 

Diante desse contexto, concluem que uma série de condições precisa ser 

atendida para ser possível uma isenção: 

 

1. O indivíduo que alega a violação de sua liberdade religiosa deve 

ser sincero, ou seja, deve crer seriamente no preceito religioso 

invocado. Tal critério tem como objetivo prevenir que haja abuso 

ou que a isenção seja requerida por mera conveniência. 

2. A restrição à prática de uma crença religiosa deve ser 

substancial, isto é, deve atingir um certo patamar de gravidade. 

3. A isenção não pode ser concedida se prejudicar a consecução de 

um interesse público imperioso. 
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IV - A PROTEÇÃO CONTRA A DISCRIMINAÇÃO: O RELATÓRIO DAS NAÇÕES 

UNIDAS A/69/261 

 

Em 2014, foi apresentado à Assembleia Geral da ONU o Relatório A/69/261, 

sobre a liberdade de religião ou crença e os meios para combater a discriminação no 

ambiente de trabalho. Para sua elaboração, o Prof. Dr. Heiner Bielefeldt, Relator 

Especial sobre Liberdade de Religião ou Crença, fundamentou-se em denúncias de 

práticas e ações governamentais supostamente incompatíveis com a Declaração 

sobre a Eliminação de Todas as Formas de Intolerância e Discriminação Fundadas 

na Religião ou nas Convicções, de 1981, assim como nas respostas dos governos. 

O Relator Especial explorou como o direito à liberdade de pensamento, 

consciência, religião ou crença pode ser implementado apropriadamente nos 

ambientes público e privado de trabalho e quais medidas os Estados, os 

empregadores e outros interessados deveriam tomar para solucionar o problema da 

intolerância e da discriminação com base na religião ou crença nesse contexto. O 

relatório trata de formas diretas e indiretas de intolerância e discriminação no 

trabalho com base em religião ou crença, e examina lacunas, esforços e abordagens, 

destacando desafios e promovendo opções de políticas para melhor proteger 

manifestações religiosas no trabalho. Por fim, avalia o papel da acomodação 

razoável como estratégia legal e ferramenta para administrar a diversidade religiosa 

no trabalho. 

 

IV.I - Fundamentos da acomodação razoável 

 

Para entender a questão, o Relator Especial primeiramente analisa o trabalho 

como aspecto fundamental da vida humana. Para a maioria das pessoas, o trabalho 

tem um significado que vai muito além de sua função econômica. Além de prover 

renda, o trabalho constitui uma parte importante de seu cotidiano, com alta 
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relevância para a autoestima, autoimagem, conexões sociais e inclusão na 

comunidade e na sociedade em geral. Ademais, o ambiente de trabalho é um espaço 

em que muitas pessoas manifestam suas convicções religiosas – ou desejam fazê-lo. 

Por exemplo, alguns empregados usam trajes religiosos e fazem suas orações no 

ambiente de trabalho. Membros de minorias religiosas buscam observar regras 

alimentares ou feriados religiosos. E, ocasionalmente, trabalhadores se recusam a 

desempenhar certas atividades que contrariam suas convicções profundas. 

Embora a manifestação religiosa no local de trabalho possa ser vista como uma 

expressão positiva da diversidade, podem igualmente ocorrer casos de resistência, 

confronto e intolerância. Gestores públicos e privados relutantes, normalmente, 

invocam questões como identidade institucional, neutralidade, disposições 

contratuais, saúde e segurança e direitos de outros trabalhadores para impedir ou 

restringir excessivamente manifestações religiosas. 

Conforme apontou Bielefeldt, são variadas as fontes de intolerância e 

discriminação: preconceitos já existentes contra minorias religiosas ou de crenças 

podem contaminar o ambiente de trabalho; pessoas podem recusar ser atendidas 

por empregados ou servidores com orientação religiosa diferente da sua; gestores 

públicos e privados podem seguir políticas excessivamente restritivas com a 

intenção de evitar conflitos hipotéticos (normalmente inverosímeis) entre 

seguidores de diferentes religiões ou crenças; ou membros de minorias podem se 

sentir obrigados a observar determinações incompatíveis com suas crenças. 

Ademais, exigências de identidade institucional frequentemente limitam o espaço 

para manifestações de convicções religiosas e a aplicação da legislação pode ter 

efeitos colaterais discriminatórios ou, inclusive, ser motivada por intenções 

discriminatórias, seja contra minorias religiosas ou dissidentes. Tais problemas 

podem ocorrer em instituições públicas e no setor privado. 

Considerando a complexidade da questão, o Relator Especial direcionou foco 

a dois aspectos. Primeiramente, o relatório aborda o tema sob a perspectiva dos 

empregados, e não dos empregadores. Ainda assim, deve-se notar que tanto 
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empregados quanto empregadores, sendo seres humanos, são titulares da liberdade 

de religião ou crença. Em segundo lugar, o foco se deu sobre relações de trabalho já 

existentes e não, sobre o acesso não discriminatório ao trabalho. Ambas as questões 

estão fortemente conectadas, já que há uma conexão natural entre acomodação de 

diversidade religiosa no trabalho e a não discriminação no acesso ao trabalho. Em 

alguns países, pessoas pertencentes a certas minorias religiosas são formalmente 

impedidas de acessar empregos públicos e partes do setor privado, questão que foi 

abordada pelo Comitê de Especialistas sobre a Aplicação de Convenções e 

Recomendações da Organização Internacional do Trabalho (OIT), particularmente 

sobre a Convenção n.º 111 sobre discriminação relacionada ao trabalho e profissão, 

que enfrenta a discriminação no trabalho com base em diferentes razões, inclusive 

religião ou crença. 

Em se tratando da aplicabilidade da liberdade de religião ou crença no 

ambiente de trabalho, Heiner Bielefeldt encontrou com frequência a prática de dois 

grandes equívocos. O primeiro equívoco se relaciona ao escopo da liberdade de 

religião ou crença. Normalmente, presume-se que religião deveria ser um 

assunto privado, a se restringir ao âmbito familiar apenas, e que guardaria 

pequena relação com a vida profissional de alguém. Entretanto, para muitos 

crentes, suas convicções religiosas atingem todas as dimensões da vida 

humana: relações familiares, educação escolar, etiqueta, cultura de comunicação, 

assuntos sociais e econômicos, vida pública e política e assim por diante e, portanto, 

o ambiente de trabalho. O artigo 18 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e 

Políticos corrobora esse entendimento e protege liberdade de todas as pessoas para, 

individualmente ou em comunidade, em público ou privado, manifestar sua religião 

ou crença por meio do culto, observância, prática e ensino. Enquanto os termos 

“ensino” e “culto” se relacionam sobretudo a espaços e instituições de natureza 

religiosa, os termos “observância” e “prática” não apontam para especificações 

espaciais ou institucionais e devem ser aplicados amplamente. O texto também 

afirma que o direito de manifestação de religião ou crença se estende aos aspectos 

público e privado da vida humana. Ademais, a Declaração sobre Eliminação de Todas 
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as Formas de Intolerância e Discriminação Baseada em Religião ou Crença esclarece, 

em seu artigo 4.1 que a responsabilidade dos Estados de combater a discriminação 

religiosa inclui todos os campos da vida civil, econômica, política, social e cultural. 

Assim, não restam dúvidas de que o direito à liberdade de pensamento, consciência, 

religião ou crença também se aplica ao ambiente de trabalho. 

O segundo equívoco apontado pelo Relator Especial relaciona-se com a 

pressuposição de que, com a assinatura de um contrato de trabalho ou posse 

em cargo público, as pessoas abrem mão de sua liberdade de religião ou 

crença, a qual, supostamente, poderia ser recuperada com o abandono do 

trabalho e com a aceitação de um trabalho alternativo que acomodaria suas 

necessidades e convicções religiosas. Em outras palavras, a natureza não 

coercitiva de uma relação trabalhista ou estatutária é usada como argumento para 

negar qualquer violação do direito à liberdade de religião ou crença e para refutar a 

possibilidade de que sérias questões relacionadas ao exercício de religiões ou 

crenças possam emergir, uma vez que o trabalhador ou servidor poderia optar por 

trocar de emprego ou cargo. Embora isso seja real em alguns casos, o pensamento 

em sua completude é altamente problemático, por várias razões. Observa o Relator 

Especial que, há uma opção para o empregador ou gestor em definir certas 

obrigações aos seus subordinados, que possam limitar a liberdade de uma pessoa 

para manifestar sua religião ou crença. O alcance de tais limitações depende das 

características da instituição empregadora, assim como do propósito particular da 

atividade desempenhada. Todavia, limitações ao direito de manifestação de religião 

ou crença, se definidas em contrato de trabalho, devem sempre ser específicas, 

compatíveis com a natureza das tarefas desenvolvidas e proporcionais a um 

propósito legítimo. Tais limitações não podem ser consideradas uma simples 

renúncia do empregado ou servidor de sua liberdade de religião ou crença, que goza 

do elevado status de direito humano inalienável. Além disso, deve-se tomar em 

consideração que alguns empregados ou servidores possam ter pouca possibilidade 

de encontrar um emprego ou cargo alternativo (o que se revela mais contundente 

no contexto brasileiro, seja pelo elevado índice de desemprego, seja pela 
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necessidade de obter aprovação em processo seletivo ou concurso público). 

Portanto, considerar a natureza não coercitiva de um contrato de trabalho ou do 

exercício de uma função pública, e a opção hipotética de se trocar de atividade não 

condiz com a realidade. Ao invés disso, a possibilidade ou não fática de um trabalho 

alternativo pode ser um fator empírico importante na avaliação de 

proporcionalidade de certas limitações à liberdade de religião ou crença previstas 

em contratos. 

No que se refere a critérios para limitações impostas à liberdade de 

religião ou crença, há que se considerar que impor limitações sobre o exercício de 

qualquer direito é sempre delicado. Ressalta o Bielefeldt que, por um lado, é 

indiscutível que nem a liberdade de um indivíduo nem de um grupo pode ser 

completamente sem limites, já que o uso da liberdade de um pode afetar 

negativamente os direitos de outras pessoas ou interesses públicos importantes. 

Por outro lado, a necessidade geral de algumas limitações pode, facilmente, se 

tornar um pretexto para imposição de restrições arbitrárias, discriminatórias 

ou demasiado amplas. Inúmeros exemplos demonstram, que isso também ocorre 

na área da liberdade de religião ou crença. Portanto, a questão de onde estabelecer 

limites e de como prevenir o abuso das cláusulas de limitação de direitos requer 

cautela e diligência. 

O artigo 18 do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos define alguns 

critérios indispensáveis para esse tema e o Comitê de Direitos Humanos dedicou 

vários parágrafos do Comentário Geral n.º 22 para esclarecer a questão. Segundo o 

Comitê, para que limitações sejam legítimas, devem cumprir certas condições. 

Ademais, deve-se ter em mente, que a dimensão interna da liberdade de 

pensamento, consciência, religião ou crença (para a qual se usa, tradicionalmente, o 

termo foro interno) goza de uma proteção incondicional, segundo o artigo 18.2, do 

Pacto, que afirma: “Ninguém poderá ser submetido a medidas coercitivas que 

possam restringir sua liberdade de ter ou de adotar uma religião ou crença de sua 

escolha”. O Comitê ainda frisa, que políticas ou práticas, que restrinjam acesso à 
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educação, assistência médica, emprego ou aos direitos garantidos pelo artigo 25 e 

outras previsões do Pacto são, similarmente, inconsistentes com o artigo 18.2. 

Com relação às manifestações no foro externo (como visto anteriormente), 

limitações são permitidas somente se obedecidos todos os critérios previstos no 

artigo 18.3 do Pacto. Assim, quaisquer limitações devem ser previstas legalmente e 

devem ser necessárias para alcançar um objetivo legítimo: proteção de segurança, 

ordem, saúde ou moral públicas ou de direitos e liberdades fundamentais de outros. 

Além disso, tais restrições devem permanecer dentro do parâmetro de 

proporcionalidade, que significa, que devem ser estar limitadas ao grau mínimo de 

interferência necessária para alcançar um objetivo legítimo. Tais critérios são 

previstos com o objetivo de proteger a essência da liberdade de religião ou crença, 

mesmo em situações de conflito com direitos e liberdades de outros ou com 

interesses públicos importantes. 

O ônus da prova, portanto, recai sobre aqueles que argumentam em favor 

de tais limitações e não, sobre aqueles que defendem o exercício pleno de uma 

liberdade. Confirmando essa função crítica, o Comitê de Direitos Humanos insiste 

que o artigo 18.3 deve ser interpretado restritivamente, isto é, restrições não são 

permitidas em fundamentos não previstos nesse dispositivo. Limitações podem ser 

aplicadas somente para os objetivos para os quais foram prescritas e devem ser 

diretamente relacionadas e proporcionais à necessidade específica que as 

embasaram. Restrições não podem ser impostas para alcançar objetivos 

discriminatórios ou aplicadas de maneira discriminatória. 

Retomando a questão de limitações sobre manifestações religiosas por meio 

de instrumentos que regulam as relações de trabalho ou o serviço público, observa-

se que as pessoas aceitam certas obrigações relacionadas à atividade, para então 

serem empregadas ou para o provimento de cargo no serviço público. Em alguns 

casos, tais obrigações podem, implícita ou explicitamente, limitar o direito de 

manifestação de religião ou crença. Poder-se-ia argumentar que limitações à 

liberdade de religião originadas em obrigações contratuais ou estatutárias podem, 
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em muitos casos, satisfazer o requisito de uma base legal, como previsto no artigo 

18.3 do Pacto. Porém, mesmo assim, é preciso verificar se tais limitações perseguem 

um objetivo legítimo e se são aplicadas de maneira proporcional. 

Questões relacionadas ao trabalho que conflitam com a liberdade de religião 

ou crença e que são consideradas como propósitos legítimos, conforme o artigo 18.3 

dependem da razão de ser da instituição empregadora e do propósito específico e 

da natureza do trabalho. Por exemplo, o propósito do trabalho no serviço público 

pode diferir significativamente do trabalho em uma empresa privada, e tais 

diferenças poderiam se tornar um argumento para a imposição de diferentes regras 

de conduta nos seus contratos de trabalho. Todavia, estipulações que afetem 

negativamente a liberdade de religião ou crença devem ser definidas precisa e 

estritamente. A esse respeito, o Relator Especial destaca o entendimento do Comitê 

de Peritos que monitora a Convenção n.º 111 da Organização Internacional do 

Trabalho, o qual insiste que o conceito de requisitos inerentes para o exercício de 

algum trabalho deve ser interpretado de forma restritiva, a fim de evitar limitações 

indevidas da proteção que a Convenção se destina a fornecer. Ademais, limitações 

devem sempre estar claramente relacionadas com um dos objetivos legítimos 

elencados no artigo 18.3 do Pacto e ser necessárias para alcançar tais objetivos e 

devem definidas sem qualquer intenção ou efeito discriminatórios.  

O Relator Especial apontou sua impressão de que restrições impostas a 

manifestações religiosas no trabalho, frequentemente, falham em obedecer 

aos critérios estabelecidos em relevantes instrumentos internacionais de 

direitos humanos. Tal avaliação crítica diz respeito a empregadores públicos e 

privados. Limitações são, frequentemente, demasiado amplas, não sendo claro qual 

objetivo deveriam estar servindo, nem se o objetivo é importante o suficiente para 

justificar violações do direito à liberdade de religião ou crença de um empregado. É 

frequentemente ignorado o requisito de sempre minimizar as interferências para o 

que é necessário para se alcançar o objetivo, elemento implícito na análise de 

proporcionalidade. De fato, muitos empregadores parecem não ter consciência de 

que podem incorrer em sérios problemas de direitos humanos, como resultado da 
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restrição de manifestações da liberdade de religião ou crença de sua equipe. Sob o 

direito internacional dos direitos humanos, Estados - em cooperação com outros 

atores - têm a responsabilidade conjunta de retificar essa situação. 

Bielefeldt afirma, em continuidade, que nesse contexto, instituições religiosas 

são uma categoria especial, pois sua razão de ser é, desde o princípio, religiosa. 

Liberdade de religião ou crença também inclui o direito de estabelecer uma 

infraestrutura necessária para organizar e manter aspectos importantes da vida 

religiosa em comunidade. Para minorias religiosas, isso pode ser, inclusive, uma 

questão de sua sobrevivência no longo prazo. A autonomia de instituições religiosas, 

então, faz parte da liberdade de religião ou crença. Isso inclui a possibilidade de 

empregadores religiosos (instituições religiosas) imporem regras religiosas de 

conduta no trabalho, dependendo do propósito específico do trabalho a ser 

desempenhado. 

Feita essa análise, Heiner Bielefeldt, Relator Especial, tece comentários sobre 

o enfrentamento de formas diretas e indiretas de discriminação religiosa. 

Atos de intolerância e discriminação no trabalho podem ocorrer de 

forma aberta ou mais oculta, assim como de forma direta ou indireta. Por 

exemplo, membros de minorias religiosas podem sofrer assédio aberto de colegas, 

clientes e empregadores ao manifestarem sua religião ou crença - ou ao desejar fazê-

lo. Tal assédio, comumente, inclui piadas de mal gosto, abuso verbal e outras 

expressões de desrespeito, frequentemente, desproporcionais que afetam mulheres 

de minorias religiosas. Convertidos compõem outro grupo particularmente 

vulnerável, que sofre formas extremas de assédio no trabalho. Preconceitos já 

existentes contra certas comunidades religiosas ou de crenças são, às vezes, usados 

como pretexto para impedir membros de tais de grupos de se comunicar com 

clientes, ou ainda, geralmente, impedir sua visibilidade no trabalho. Além disso, o 

Relator Especial ouviu sobre incidentes de pressão exercida por colegas ou 

empregadores sobre membros de minorias religiosas para que removessem seus 

trajes religiosos, para que consumissem comida proibida pela religião, ou para que 
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comessem durante períodos de jejum. Alguns empregadores privados e públicos 

pedem abertamente que seus empregados se distanciem de certas religiões ou 

crenças e, por vezes, chegam a insistir na violação de regras religiosas como um teste 

de lealdade. A falha em cumprir tais exigências pode resultar em redução de salários, 

recusa de promoção, perda de requerimento de pensão, demissão ou outras sanções. 

Algumas companhias ou instituições públicas, inclusive, criam um clima de 

vigilância e intimidação, ao encorajar que empregados e clientes comuniquem 

atividades religiosas indesejadas realizadas por sua equipe. 

A liberdade de religião ou crença exige que o Estado procure impedir tais 

abusos e combater suas causas. Obviamente, há uma obrigação especial com 

relação ao trabalho nas instituições públicas, já que o tratamento de empregados em 

instituições estatais pode ser considerado um exemplo para a sociedade como um 

todo. Se agentes públicos inibem indevidamente a manifestação de diversidade 

religiosa no trabalho ou se discriminam abertamente minorias religiosas em sua 

equipe, isso, provavelmente, geraria repercussões negativas em empregadores 

privados, que podem se sentir encorajados a impor restrições similares em suas 

equipes. Em contrapartida, políticas que criam uma atmosfera de tolerância 

religiosa para empregados trabalhando em instituições públicas podem servir como 

modelos positivos para empregadores do setor privado. 

Além dessa responsabilidade especial sobre políticas de trabalho das 

instituições estatais, Estados são obrigados a criar leis de combate à discriminação 

efetivas para a sociedade como um todo, inclusive para o setor privado. Tais leis 

devem, também, abarcar a discriminação com base em religião ou crença. A 

Declaração sobre Eliminação de todas as Formas de Intolerância e Discriminação 

com base em Religião ou Crença apresenta uma mensagem forte ao proclamar no 

artigo 3: “A discriminação entre os seres humanos por motivos de religião ou de 

convicções constitui uma ofensa à dignidade humana e uma negação dos princípios 

da Carta das Nações Unidas”. 
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A responsabilidade estatal de solucionar a discriminação religiosa nessa 

área inclui a regulamentação do trabalho em instituições públicas e no setor 

privado por meio de normas que impeçam a discriminação e outras medidas. 

Finalmente, o Estado é responsável por combater as causas da intolerância religiosa 

e abusos correlatos. Enquanto Estados assumiram obrigações formais sob o direito 

internacional dos direitos humanos, atores não estatais também têm a 

responsabilidade de combater intolerância e discriminação no trabalho. Isso 

concerne, particularmente, empregadores, organizações sindicais e organizações de 

direitos dos consumidores, que deveriam usar seu potencial específico para 

contribuir para um clima de respeito pelas diferenças religiosas no local de trabalho. 

No que se refere ao combate às formas indiretas e ocultas de intolerância ou 

discriminação, o Relator Especial aponta, que, além de expressões diretas de 

intolerância religiosa e discriminação direta contra minorias religiosas, 

intolerância e discriminação podem também ocorrer de formas mais ocultas 

e indiretas, que nem sempre são fáceis de detectar. São formas que 

normalmente permanecem escondidas por regras aparentemente neutras, 

que apesar de, aparentemente, se aplicarem a todos igualmente, podem ter 

efeitos negativos desproporcionais em algumas pessoas. Por exemplo, o 

regramento de feriados no trabalho, normalmente, reflete a tradição religiosa e 

cultural dominante em um país. Enquanto aderentes de religiões majoritárias 

normalmente não encontram muitos problemas ao tentar combinar suas obrigações 

de trabalho com a celebração de seus feriados religiosos, a situação de minorias 

religiosas pode ser bem mais complicada. Problemas adicionais podem surgir para 

pessoas que sentem uma obrigação religiosa de não trabalhar em dias específicos 

durante a semana. Por exemplo, alguns judeus e adventistas perderam seus 

empregos como resultado de sua recusa em trabalhar às sextas-feiras ou aos 

domingos (à semelhança do caso dos autos). Outro exemplo de uma possível 

discriminação indireta diz respeito a regras de vestuário, que, em nome da 

identidade institucional ou por outras razões, proíbem os funcionários de usar trajes 

religiosos. Enquanto, na superfície, tais regulações possam parecer afetar todos os 
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funcionários igualmente, na prática, podem impor fardos desproporcionais sobre 

membros de minorias religiosas, que podem acabar sendo confrontados com o 

dilema de viver de acordo com suas convicções ou arriscar demissão ou outras 

sanções. 

Heiner Bielefeldt esclarece que a discriminação indireta no trabalho pode 

ocorrer tanto em instituições públicas quanto no setor privado. Ao estabelecer 

regras ou práticas com implicações indiretamente discriminatórias, empregadores 

públicos ou privados, em alguns casos, estão cientes do que fazem e usam tais 

mecanismos propositadamente. Entretanto, parece plausível assumir, que, em 

muitos casos, tais agentes não estão plenamente cientes dos possíveis efeitos 

discriminatórios que regras neutras, à primeira vista, podem ter sobre a situação 

das minorias religiosas entre seus funcionários. 

Além das dificuldades em detectar discriminação indireta ou outras formas 

ocultas de intolerância religiosa, encontrar uma resposta apropriada é, geralmente, 

mais complicado do que em casos de intolerância evidente e discriminação direta. 

Obviamente, isso requer uma cultura de comunicação aberta e confiável entre 

empregadores, gerentes e a equipe, sempre incluindo minorias religiosas, que 

deveriam se sentir encorajadas a manifestar suas preocupações e necessidades 

específicas. Em algumas situações, aponta o Relator Especial, a discriminação 

indireta só pode ser retificada através da modificação de regras gerais ou pela 

acomodação de exceções específicas para certos indivíduos. Muitos empregadores 

são relutantes em adotar tal postura, por medo de que abra espaço para numerosas 

demandas presumidamente desarrazoadas. Alguns empregadores podem também 

temer que, ao acomodar necessidades específicas de minorias religiosas, poderiam 

acabar por minar políticas importantes, como identidade corporativa, neutralidade, 

relacionamento com clientes e direitos de outros empregados. Demandas para 

acomodar necessidades específicas de minorias religiosas parecem ter provocado 

resistência na sociedade no sentido mais amplo, porque, às vezes, são mal 

interpretadas como minorias privilegiadas às custas do princípio da igualdade. Por 

essa razão, até mesmo pessoas geralmente simpáticas com direitos humanos e com 
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agendas de não discriminação podem reagir de forma um tanto ambivalente a 

propostas de acomodação especial para minorias religiosas no trabalho. Para 

enfrentar tais medos, os que propõem medidas específicas de acomodação, 

normalmente, deixam claro que tais medidas devem permanecer em uma 

abordagem razoável. Isso leva à questão da acomodação razoável. Por isso, é 

necessário entender o significado da acomodação razoável. 

Acomodação razoável se tornou um termo reconhecido no debate do direito 

internacional dos direitos humanos e sua relevância em uma ampla estratégia de 

não discriminação foi formalmente consagrada na Convenção sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência, de 2006, que em seu artigo 2 define: “’Adaptação razoável’ 

significa as modificações e os ajustes necessários e adequados que não acarretem 

ônus desproporcional ou indevido, quando requeridos em cada caso, a fim de 

assegurar que as pessoas com deficiência possam gozar ou exercer, em igualdade de 

oportunidades com as demais pessoas, todos os direitos humanos e liberdades 

fundamentais”. Por sua vez, o artigo 5.3 estipula uma obrigação para Estados-parte 

nessa matéria: “A fim de promover a igualdade e eliminar a discriminação, os 

Estados Partes adotarão todas as medidas apropriadas para garantir que a 

adaptação razoável seja oferecida”. 

Heiner Bielefeldt afirma, que se deve observar, que o artigo 5 da Convenção, 

geralmente, lida com igualdade e não discriminação e que, portanto, a acomodação 

razoável tem um papel sistemático nesse contexto específico. Em suas observações 

finais sobre relatórios de Estados-Parte, o Comitê sobre os Direitos de Pessoas com 

Deficiências esclareceu que trata o problema da falha em garantir acomodação 

razoável como uma violação dos princípios de igualdade e de não discriminação. 

A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência reflete algumas das 

mais recentes reflexões na área, incluindo ideias de debates internacionais sobre 

medidas necessárias para combater efetivamente a discriminação, particularmente, 

formas indiretas de discriminação. Parece, portanto, razoável inferir que o que a 

Convenção estipula sobre acomodação razoável em favor de pessoas com 
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deficiências possa também ser aplicado a pessoas sofrendo discriminação por 

outras razões, inclusive religião ou crença. 

Quanto à acomodação razoável no trabalho, medidas para efetivá-la com o 

objetivo de garantir a liberdade de religião ou crença de todos, com base em 

igualdade e não discriminação, não é, aponta o Relator Especial, um mero sonho 

utópico. Felizmente, há diversas histórias de sucesso impressionantes nessa área, 

que podem ajudar a inspirar ações positivas e a afastar medos injustificados. 

Em muitas instituições, uma infraestrutura mais ou menos apropriada já existe 

ou está em processo de desenvolvimento. Acomodar a diversidade religiosa no 

local de trabalho se tornou uma prática usual em muitas instituições e em 

empresas, públicas e privadas. Um exemplo é o respeito por necessidades 

alimentares específicas, em decorrência de prescrições religiosas ou outras 

questões de consciência (a exemplo do vegetarianismo ou do veganismo). Cantinas 

em locais de trabalho, frequentemente, oferecem comida halal ou kosher e refeições 

vegetarianas, sendo que, em muitos casos, isso é apreciado pelos empregados que 

não requisitaram tais opções por razões religiosas. Empregadores públicos e 

privados negociaram, com sucesso, formas práticas de acomodar diferentes feriados 

religiosos, ao permitir, por exemplo, que empregados usem parte de suas férias 

anuais para esse propósito. Organizações sindicais e representantes dos 

empregados, frequentemente, participam de tais negociações. Há também exemplos 

de empregados que fazem seus rituais de oração no ambiente de trabalho sem 

quaisquer implicações negativas sobre operações profissionais. Ademais, o uso de 

trajes religiosos é considerado parte da vida cotidiana em muitas entidades públicas 

ou em empresas privadas, e é respeitado, em grande parte, por colegas e clientes. 

Em suma, contanto que exista boa vontade de todos os lados, soluções práticas 

podem ser encontradas na maioria dos casos. Então, antes de lidar com objeções e 

desafios remanescentes, pode ser útil buscar por encorajamento num amplo 

espectro de histórias de sucesso na área. 
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IV.II - Considerações sobre as críticas à acomodação razoável 

 

Ainda assim, relata Heiner Bielefeldt, medidas de acomodação razoável 

continuam se deparando com ceticismo ou resistência. Céticos e opositores parecem 

ser movidos por diferentes medos ou receios. Por exemplo, teme-se que tais 

medidas privilegiariam minorias às custas da igualdade entre colegas, ou que 

poderiam prejudicar a neutralidade de certas instituições, que poderiam dar 

margem a todo tipo de demandas especiais, que poderiam diluir a identidade 

corporativa ou ainda poluir a atmosfera de trabalho e levar a custos altos e 

complicações gerenciais. Dentro dos limites do relatório, o Relator Especial esboçou 

breves respostas para tais críticas. 

Quanto à objeção de privilégio a minorias, esclarece o Relator Especial que o 

propósito da acomodação razoável não é privilegiar membros de minorias religiosas 

às custas do princípio da igualdade. Antes, trata-se do contrário. A acomodação 

razoável encoraja a implementação de igualdade substantiva. Nesse sentido, deve-

se observar que, no âmbito dos direitos humanos, igualdade não deve ser 

confundida com uniformidade. Com base no reconhecimento da dignidade inerente 

e nos direitos iguais e inalienáveis de todos os membros da família humana, conceito 

que é a fonte de inspiração para a Declaração Universal dos Direitos Humanos, os 

direitos humanos habilitam todos os seres humanos – com base no igual respeito e 

na importância equivalente – a perseguir seus planos pessoais, gozar de respeito por 

suas histórias de vida únicas e insubstituíveis, expressar livremente suas diferentes 

opiniões políticas e viver conforme suas diferentes convicções e práticas. No 

contexto dos direitos humanos, a igualdade é amigável à pluralidade, sendo 

também dotada de complexidade em sua interpretação e aplicação. 

Implementar igualdade exige o respeito entre pessoas em todos os setores da 

sociedade. Isso requer a eliminação da discriminação, inclusive discriminação 

indireta, e nisso consiste o propósito da acomodação razoável. Em suma, no 

lugar de diluir o princípio da igualdade, a acomodação razoável contribui para uma 
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conceituação mais complexa e, portanto, mais apropriada da igualdade substantiva, 

com base em igual respeito e preocupação por todos os seres humanos com suas 

diferentes biografias, convicções, identidades e necessidades. Isso não privilegia 

certos grupos de pessoas, mas, finalmente, contribui para uma sociedade mais plural 

para o benefício de todos. 

O Relator Especial analisa ainda a objeção da ameaça à neutralidade. Alguns 

empregadores orientam-se por uma política de neutralidade perante seus clientes 

para demonstrar que servem a todas as partes da sociedade, sem distinção entre 

aderentes de diferentes credos. Tal política pode ser de particular importância para 

certos serviços públicos ou para outras instituições estatais, por exemplo, a polícia 

ou o judiciário, que devem operar a serviço de todos sem preconceito com diferentes 

origens religiosas. Na discussão sobre neutralidade, as diferentes funções das 

instituições estatais devem ser levadas em consideração. De todo modo, ao 

analisar de perto, fica evidente que, no contexto da liberdade de religião ou 

crença, o termo neutralidade pode ter significados muito diferentes. Às vezes, 

é um indicador para uma política de não comprometimento e não reconhecimento 

de diversidade religiosa e pode até levar a medidas um tanto restritivas nessa área. 

Infelizmente, há exemplos de interpretações irrazoavelmente restritivas da 

neutralidade em instituições públicas e no setor privado. Por outro lado, 

neutralidade pode também representar uma política de inclusão imparcial de 

pessoas de diferentes orientações religiosas, tanto entre os empregados quanto em 

relação aos clientes. Nessa perspectiva, o princípio da neutralidade serve como um 

antídoto a todas as formas de preconceito, estereótipos negativos e discriminação. 

Provê um contexto aberto e inclusivo para o desenvolvimento livre e não-

discriminatório da diversidade religiosa entre empregados e ao lidar com a 

sociedade. 

A relutância de empregadores à acomodação razoável pode refletir o temor de 

que tal política possa abrir margem a todo tipo de demandas triviais por parte dos 

empregados. De fato, é importante garantir que a acomodação razoável não seja 

vítima de interesses triviais. A ideia que a embasa não é de simplesmente acomodar 
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todo tipo de gostos e preferências pessoais, mas de ajudar a evitar situações nas 

quais um empregado se depararia com um tratamento discriminatório e um dilema 

existencial sério. O preâmbulo da Declaração sobre a Eliminação de Todas as 

Formas de Intolerância e de Discriminação com Base em Religião ou Crença 

reitera, que, religião ou crença, para qualquer um que as professa, é um dos 

elementos essenciais de sua concepção de vida. Portanto, pode-se esperar que 

aqueles que pedem alguma acomodação para exercer plenamente sua liberdade de 

religião ou crença apresentem um argumento, de que, sem tais medidas 

apropriadas, sofreriam um conflito existencial, ou seja, um dilema de natureza 

grave. Certamente, em alguns casos, pode ser difícil distinguir uma demanda séria 

embasada em religião ou crença de interesses mais triviais. Quando confrontados 

com tais questões, empregadores públicos ou privados podem, portanto, necessitar 

conselho profissional, com base em um claro entendimento sobre a liberdade de 

religião ou crença e sua ampla aplicação.  A disponibilidade de apoio profissional 

adequado tem importância estratégica para a implementação prática da 

acomodação razoável nessa área. 

Outro temor refere-se ao fato de que instituições públicas e empresas privadas 

podem ter um interesse legítimo de serem publicamente reconhecíveis nas 

tratativas com clientes e com outras pessoas. No entanto, experiências de ambos 

os setores demonstram que o interesse em manter a identidade corporativa é, 

em muitos casos, facilmente conciliável com a acomodação da liberdade 

religiosa. No lugar de fazer opções sob a forma de “tudo ou nada”, a 

acomodação razoável requer um grau de flexibilidade de gestores e 

subordinados, assim como tolerância de terceiros e da sociedade como um 

todo. Deve ser reiterado que instituições religiosas podem requerer uma apreciação 

diferente nessa matéria, já que sua identidade corporativa é religiosamente definida 

desde o princípio. 

Quanto aos riscos de conflito no local de trabalho, o Relator Especial observa 

que medidas de acomodação razoável no ambiente de trabalho nem sempre são 

populares entre os empregados e podem gerar tensões, às vezes baseadas em 
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percepções errôneas de que membros de minorias recebem um tratamento 

privilegiado. Essa é uma percepção errônea, pois a acomodação razoável 

pressupõe um conceito mais rigoroso e complexo de igualdade. Entretanto, 

alguns empregadores, ao invés de desfazerem tais concepções entre sua equipe, 

apelam para políticas de prevenção de conflitos abstratas, ao se recusarem a sequer 

considerar medidas da acomodação razoável. Para tais políticas restritivas 

frequentemente falta uma análise de risco que seja realista. Equivocadamente, a 

mera possibilidade, muitas vezes distante, de que tais conflitos surjam é 

tomada como pretexto para rejeitar qualquer acomodação de diversidade no 

trabalho. Políticas restritivas podem gerar limitações indevidas sobre a liberdade 

de manifestação de religião ou crença. Como já apontado, a imposição de limitações 

sempre requer argumentos precisamente empíricos e normativos, em observância 

ao artigo 18.3 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, assim como 

outras normas internacionais de direitos humanos relevantes. 

Finalmente, quanto ao problema dos encargos econômicos e administrativos 

indevidos, Heiner Bielefeldt nota que essa talvez seja a objeção mais difundida às 

medidas de acomodação, a qual decorre da ansiedade gerada pelo receio de 

consequências econômicas e gerenciais possivelmente significativas. Entretanto, a 

definição da acomodação razoável na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiências deixa claro que medidas de acomodação não devem equivaler a um 

fardo indevido ou desproporcional para a respectiva entidade ou empresa. A 

depender do contexto específico, essa condição pode servir de argumento para 

rejeitar pedidos por acomodação exagerados, se puderem causar custos econômicos 

ou de outros tipos de encargos desproporcionais. Porém, tal rejeição deveria sempre 

ser concreta e limitada a casos específicos. Uma estratégia preventiva aplicada de 

forma ampla e generalizada, com respeito a custos e complicações meramente 

hipotéticos, que se negue a qualquer discussão sobre a possibilidade de 

acomodação, seria ilegítima. Ademais, a experiência demonstra que, em 

muitos casos, medidas de acomodação são praticamente ou totalmente sem 

custos. Rejeitar a acomodação, portanto, seria irrazoável. No longo prazo, defende 
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Heiner Bielefeldt, medidas de acomodação razoável podem, inclusive, ter efeitos 

econômicos positivos, ao melhorar a reputação de uma instituição ou empresa, por 

reforçar um senso de lealdade e identidade nos funcionários e por facilitar uma 

atmosfera criativa, na qual a diversidade é vista como positiva. 

 

IV.III - Acomodação razoável como exigência legal 

 

Questionadas essas objeções típicas, Heiner Bielefeldt aborda a questão da 

acomodação razoável como um requisito legal. Apesar da relevância e do 

potencial que a acomodação razoável carrega para enfrentar a discriminação, 

há legisladores e tribunais relutantes em aplicar o princípio como uma 

exigência legal, em reconhecer a sua força normativa. O Relator Especial 

expressou sua esperança de que a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência contribua para a aplicação da acomodação razoável também em outras 

áreas. 

Aqueles contrários a uma abordagem jurídica sobre o assunto, comenta Heiner 

Bielefeldt, alegam que transformar a acomodação razoável num direito imposto 

legalmente poderia provocar resultados indesejados. No lugar de tratar a 

acomodação como um direito embasado legalmente, preferem políticas e práticas 

de encorajamento aos empregadores no uso da acomodação razoável como uma 

ferramenta de gestão, fora do campo jurídico-normativo. Entretanto, a 

contrapartida dessa abordagem é que os funcionários permaneceriam dependentes 

da vontade de seus gestores de acomodar ou não suas necessidades específicas com 

base em religião ou crença. Eles não teriam qualquer recurso legal contra 

empregadores que, desde o início, rejeitassem qualquer forma de acomodação, 

mesmo se as questões religiosas em questão fossem muito importantes e os custos 

gerenciais das medidas de acomodação fossem pequenos. 
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O Relator Especial defende a combinação das vantagens de uma 

abordagem jurídica sobre a acomodação razoável como exigência legal com as 

vantagens de uma abordagem mais pragmática. Considerando o artigo 5 da 

Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, a previsão da acomodação 

razoável no campo da liberdade de religião ou crença deveria ser entendida também 

como parte de uma responsabilidade legal dos Estados, o que se reforça tanto pela 

aplicação analógica daquele dispositivo quanto pela interpretação dos artigos 18 e 

26 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, interpretados à luz do que 

exige a Declaração sobre Eliminação de Todas as Formas de Intolerância e 

Discriminação com Base em Religião ou Crença, ao determinar que: 

 

Artigo 2.1. Ninguém será objeto de discriminação por motivos 

de religião ou convicções por parte de nenhum Estado, 

instituição, grupo de pessoas ou particulares. 

(...) 

Artigo 4.1. Todos os Estados adotarão medidas eficazes para 

prevenir e eliminar toda discriminação por motivos de 

religião ou convicções, no reconhecimento, do exercício e do 

gozo dos direitos humanos e das liberdades fundamentais em 

todas as esferas da vida civil, econômica, política, social e 

cultural. 

 

Negar a acomodação a uma pessoa em situações nas quais as medidas não 

seriam desproporcionais nem resultariam em fardos indevidos poderia, então, ser 

caracterizado como discriminação, a depender das circunstâncias de cada caso. 

Ademais, indivíduos deveriam ter a opção de recorrer a remédios legais para 

questionar qualquer recusa de medidas acomodativas, que poderiam ter sido 

razoavelmente estabelecidas. As sérias implicações da discriminação indireta, 

prejudicial ao gozo dos direitos humanos por todas as pessoas, certamente 
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requer o reconhecimento jurídico da acomodação razoável como uma posição 

jurídica associada à liberdade de religião ou crença e à garantia contra a 

discriminação. 

Ao mesmo tempo, empregadores públicos e privados, assim como outros 

interessados, deveriam ser encorajados a explorar e a expandir o escopo da 

acomodação razoável para além do que é imposto pela legislação atualmente. 

Gestores públicos e privados, sindicatos, representantes dos funcionários e 

outros deveriam trocar experiências, discutir obstáculos comuns e 

estabelecer padrões pragmáticos e contextualizados. O poder público deveria 

apoiar tais experimentos, ao fornecer orientação e ao estabelecer exemplos de boas 

práticas em suas próprias políticas empregatícias. 

 

IV.IV - Conclusões do Relator Especial 

 

Do exposto, o Relator Especial sobre Liberdade de Religião ou Crença, Prof. Dr. 

Heiner Bielefeldt, apresenta as seguintes conclusões: 

1. Apesar da importância do ambiente de trabalho para as pessoas, pois é o 

local em que passam uma grande (ou a maior) parte de suas vidas 

cotidianas, a questão da discriminação por motivo de religião ou crença 

na área do trabalho e do serviço público, até o momento, recebeu 

comparativamente pouca atenção sistemática. Porém, não pode haver 

dúvida de que a liberdade de alguém manifestar a religião ou a crença 

sem discriminação também se aplica ao ambiente de trabalho. 

2. Embora contratos de trabalho ou instrumentos que regulam o serviço 

público possam estipular obrigações específicas relacionadas à 

atividade, as quais, sob certas condições, possam implicar limitações a 

algumas manifestações de religião ou crença, tais obrigações nunca 

podem resultar em uma renúncia geral desse direito humano no local de 
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trabalho. Além disso, quaisquer limitações ao direito de manifestação de 

religião ou crença no trabalho, se consideradas necessárias, devem ser 

sempre específicas e definidas restritivamente; devem, ademais, ser 

claramente necessárias ou proporcionais para atingir um propósito 

específico. Enquanto tais requerimentos se aplicam amplamente ao 

trabalho nas esferas pública e privada, deve-se ter em mente que 

instituições religiosas constituem um caso especial. Como sua razão de 

ser (raison d’être) e sua identidade institucional são definidas com base 

em uma religião, políticas empregatícias de instituições confessionais 

podem ser incluídas no âmbito de proteção da liberdade de religião ou 

crença, como forma de exercício coletivo do referido direito. 

3. Estados tem uma responsabilidade formal de evitar e eliminar todas as 

formas de intolerância e discriminação baseadas em religião ou crença, 

inclusive no ambiente de trabalho. Sua responsabilidade ultrapassa o 

dever de garantir a não discriminação no ambiente de trabalho de 

instituições estatais; devem, também, combater a discriminação na 

sociedade, o que inclui o trabalho no setor privado. Outros atores – 

empresas, organizações sindicais, comunidades religiosas, organizações 

da sociedade civil – também são encorajadas a usar seu potencial para 

contribuir para um ambiente de tolerância e para uma apreciação da 

diversidade de religião ou crença no trabalho. A essa conclusão do 

Relator Especial pode-se acrescentar a eficácia direta e imediata dos 

direitos fundamentais nas relações privadas37. 

4. Combater a discriminação requer uma abordagem completa de 

enfrentamento das formas direta e indireta de discriminação com base 

em religião ou crença. Enquanto a discriminação direta pode, 

normalmente, ser identificada facilmente, a discriminação indireta, 

frequentemente, permanece oculta sob regras “neutras” que, na 

 

37 Sobre o tema, veja-se Daniel Sarmento, Direitos Fundamentais e Relações Privadas (Rio 
de Janeiro: Lumen Juris, 2010). 
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superfície, afetam todos os funcionários igualmente. Pode ser útil 

designar equipes de monitoramento específicas, com a tarefa de colher 

informações relevantes para detectar a discriminação indireta. Ademais, 

eliminar a discriminação indireta pode requerer medidas de 

acomodação razoável. Em instituições específicas, uma cultura de 

comunicação respeitosa e confiável é necessária para identificar as 

necessidades específicas de pessoas que professam religiões ou crenças 

minoritárias. 

5. A consagração do princípio da acomodação razoável na Convenção sobre 

os Direitos das Pessoas com Deficiência deveria servir como um ponto de 

partida para discutir o papel de medidas similares ou análogas em outras 

áreas do combate à discriminação, inclusive na área de religião ou crença. 

Políticas de eliminação de discriminação não podem ser completamente 

efetivas, a menos que possam também contemplar medidas de 

acomodação razoável. 

6. De forma oposta a um equívoco disseminado, o propósito da acomodação 

razoável não é privilegiar minorias religiosas às custas do princípio da 

igualdade. Deve-se ter em mente, que, no contexto dos direitos humanos, 

a igualdade deve ser concebida como substantiva e complexa, de modo 

que medidas de acomodação razoável deveriam ser apreciadas como 

instrumentos de tradução do princípio da igualdade para diferentes 

contextos sociais. E para encontrar soluções práticas apropriadas nessa 

área, empregadores públicos e privados necessitam treinamento e 

orientação. 

 

V - CONSIDERAÇÕES CONCLUSIVAS SOBRE O CASO 

 

No caso dos autos, percebe-se um conflito entre dois interesses legítimos e 

reconhecidos pela Constituição Federal Brasileira. O primeiro diz respeito ao 
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exercício do poder disciplinar conferido à Administração Pública para sancionar os 

servidores públicos que incorrerem em infração funcional. Do outro, vê-se o direito 

à liberdade de religião e crença da servidora pública, que confere a ela o direito de 

orientar os atos de sua vida – o que inclui a atividade laboral – segundo os ditames 

de sua consciência e fé. 

O artigo 41 da Constituição Federal prevê como condição para aquisição de 

estabilidade a avaliação especial de desempenho a ser feita por comissão constituída 

para essa finalidade, sendo a assiduidade um dos requisitos a ser analisado, 

conforme estabelecem as leis municipais pertinentes. Assiduidade é um critério que 

diz respeito não somente à frequência, mas também ao cumprimento dos horários 

de entrada e de saída determinados pela municipalidade. Sua existência se justifica 

na medida em que estabelece a obrigatoriedade de avaliação e controle da carga 

horária de trabalho do servidor público. 

 No caso em comento, embora a norma tenha sido aplicada com o intuito 

primário de garantia da eficiência no âmbito da Administração Pública, outros bens 

jurídicos foram atingidos, ocorrendo violação dos princípios da igualdade, da não 

discriminação e do direito à liberdade de religião e crença. Como visto, previsões 

legais de natureza geral e abstrata, idealmente neutras, podem produzir 

impacto negativo e desfavorável a indivíduo ou grupo protegido por lei 

quando comparado a pessoas em contextos semelhantes – discriminação 

indireta.  

Considerando que a proibição do tratamento discriminatório decorre dos 

princípios da igualdade e não discriminação reconhecidos pelo ordenamento 

jurídico doméstico e pelos sistemas regional e global de direitos humanos, é preciso 

que se busque minimizar os efeitos adversos decorrentes das referidas 

previsões legais, a fim de se respeitar e promover a dignidade humana e o 

direito fundamental e humano à liberdade de religião ou crença, num Estado 

Democrático de Direito que busca se orientar pelos “valores supremos de uma 

sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos” (Preâmbulo da Constituição 
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Federal). Recorre-se, portanto, ao valor da FRATERNIDADE, para que se acomode 

a pluralidade religiosa e se minimize as consequências discriminatórias indesejadas. 

Embora não esteja expressamente prevista na Constituição Federal 

brasileira, a acomodação razoável encontra-se necessariamente associada ao 

exercício do direito à objeção de consciência (isto é, acomodação como 

imposição de obrigação alternativa), devendo ser entendida como um dos 

elementos que integram o feixe de posições jusfundamentais do direto à 

liberdade de religião ou crença, assegurado a todas as pessoas, seja no âmbito 

do serviço público ou na iniciativa privada, resguardadas as particularidades 

de cada contexto. 

 

VI - PEDIDOS 

 

Por todo o exposto, ante ao preenchimento dos requisitos legais e em 

consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal e seu Regimento 

Interno, requer-se: 

 

a) seja afirmado que a objeção de consciência, por motivos religiosos, é 

justificativa suficiente para gerar o dever do administrador de 

disponibilizar obrigação alternativa aos servidores públicos, inclusive 

em estágio probatório, para assim cumprirem seus deveres 

funcionais, em face do direito fundamental à liberdade de consciência 

e crença; 

b) seja assegurado ao Centro Brasileiro de Estudos em Direito e Religião a 

possibilidade de realização de sustentação oral de seus argumentos em 

Plenário por ocasião da sessão de julgamento deste Recurso Extraordinário, 

por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão 
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de sons e imagens em tempo real, nos termos do art. 937, § 4.º do Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105/15); 

c) seja oportunizada a sua participação em outras manifestações que 

porventura se realizem, a exemplo de audiências públicas; e, 

d) seja o Centro Brasileiro de Estudos em Direito e Religião intimado, por meio 

de seus advogados subscritos, de todos os atos do processo, nos endereços 

eletrônicos probono@direitoereligiao.org e esajup@fadir.ufu.br. 

 

Nestes termos, pede deferimento. 

 

 

Anaisa Almeida Naves Sorna - 0AB/MG 192.347 

 

 

Stefanie Schegoscheski Viotto Ferraz - OAB/MG 187.359 

 

 

Breno Valadares de Abreu - OAB/MG 179.944 
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