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RESUMO 

 

O presente trabalho aborda interações e tensões existentes no ambiente laboral em relação à 

liberdade religiosa dos empregados e empregadores, refletindo acercas dos principais 

princípios que regem a relação jurídica do contrato de trabalho e o direito fundamental de 

exercer a livre manifestação de credo. Para tal, analisam-se elementos que permeiam essa 

relação, como o poder diretivo do empregador e a livre iniciativa na tensão e conflitos com os 

direitos da personalidade do empregado. Objetiva-se analisar as possibilidades e limitações do 

direito fundamental à crença religiosa, considerando os princípios norteadores das relações de 

trabalho. A pesquisa realizada tem caráter teórico, bibliográfico e documental, primando pela 

utilização de literatura voltada para as interações entre direito do trabalho e religião, valendo-

se, ainda, da exposição legislativa e de julgados sobre a temática em questão. A fim de 

realizar esse estudo, parte-se das reflexões de autores, como Ingo Sarlet, Gilmar Mendes, 

Paulo Branco e Paulo Bonavides, e ainda Aloisio Cristovam dos Santos Junior. O estudo feito 

analisou o direito fundamental à liberdade religiosa como sendo um dos formadores da 

personalidade e dignidade da pessoa humana, daí a importância de protegê-lo frente a 

restrições em decorrência da situação hipossuficiente do trabalhador na relação de trabalho. 

Conclui-se que o poder diretivo do empregador e o princípio da livre iniciativa não devem se 

sobrepor ao direito de personalidade do empregado e, mais especificamente, sobre direito 

deste de exercer a manifestação de seu credo no ambiente laboral, levando-se em 

considerações os direitos constitucionalmente protegidos em relação à dignidade da pessoa 

humana, assim como aqueles referentes à função social da empresa o valor social do trabalho 

também estabelecido pela Carta Magna. Também se constatou que a jurisprudência trabalhista 

entende possível a condenação do empregador para reparar os danos extrapatrimoniais 

causados pelo assédio moral de caráter religioso, por ser prática discriminatória 

inconstitucional. 

 

Palavras-chave: Direito Constitucional. Direito do Trabalho. Religião. Liberdade religiosa. 
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ABSTRACT 

 

 

This work addresses the tensions and interactions in the workplace in relation to the religious 

freedom of employees and employers, reflecting the main principles governing the legal 

relationship of the employment contract and the fundamental right to exercise free expression 

of belief. To do so, we analyze elements that permeate this relationship, such as the directive 

power of the employer and free initiative in tension and conflicts with the rights of the 

employee's personality. The objective is to analyze the possibilities and limitations of the 

fundamental right to religious belief, considering the guiding principles of labor relations. The 

research carried out has a theoretical, bibliographical and documentary character, 

emphasizing the use of literature focused on the interactions between labor law and religion, 

using also the legislative exposition and judgments on the subject in question. In order to 

carry out this study, one begins with the reflections of authors such as Ingo Sarlet, Gilmar 

Mendes, Paulo Branco and Paulo Bonavides, and also Aloisio Cristovam dos Santos Junior. 

The study analyzed the fundamental right to religious freedom as one of the formators of the 

personality and dignity of the human person, hence the importance of protecting it from 

restrictions due to the employee's hyposufficient situation in the working relationship. It is 

concluded that the directive power of the employer and the principle of free initiative should 

not overlap with the right of personality of the employee and, more specifically, the 

employee's right to exercise their religious beliefs in the workplace, taking into consideration 

the Rights constitutionally Protected in relation to the dignity of the human person, as well as 

those referring to the social function of the company. It was also found that the jurisprudence 

considers possible the condemnation of the employer to repair the off-balance sheet damages 

caused by moral harassment of religious character, since it is an unconstitutional 

discriminatory practice. 

 

Keywords: Constitutional Law. Labor Law. Religion. Freedom of religion. 
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INTRODUÇÃO 

A presente pesquisa tem como tema os limites do direito fundamental à liberdade 

religiosa no ambiente laboral e os desdobramentos desta limitação no mundo doutrinário e 

jurisprudencial.  

Tem-se como  objetivo deste trabalho demonstrar a essencialidade dos direitos 

fundamentais à liberdade religiosa de expressão e crença enquanto liberdade inerente à 

condição humana e garantida constitucionalmente, examinar quais os limites que poderão ser 

impostos pelos empregadores em relação à liberdade religiosa no ambiente do trabalho em 

detrimento ou não dos direitos de seus empregados, assim como quais os direitos dos 

empregados deverão ser levados em consideração. 

Por fim, apresentar no âmbito da tutela jurisdicional como a doutrina e jurisprudência 

respondem aos conflitos envolvendo casos de colisão entre o direito fundamental à liberdade 

religiosa e os princípios norteadores das relações de trabalho. 

A pesquisa terá por base estudos teóricos, bibliográficos e documentais, primando pela 

utilização de literatura voltada para as interações entre direito do trabalho e religião, valendo-

se, ainda, da exposição de leis relativas ao assunto e de julgados que guardem relação com a 

temática em questão.  

O estudo se desenvolverá a partir de aportes teóricos e empíricos fornecidos por 

estudiosos do direito, tendo como principais aqueles que demonstram proximidade e domínio 

com o tema, como os constitucionalistas Ingo Sarlet, Gilmar Mendes, Paulo Branco e Paulo 

Bonavides. E ainda através de estudos feitos por Aloisio Cristovam dos Santos Junior 

compilados em obra de enfoque exclusivo no tema contribuirão para nortear acerca de pontos 

relevantes desta temática  

Muito embora a unidade constitucional aponte para coexistência harmônica de seus 

preceitos o direito fundamental à liberdade religiosa está em constante colisão com os demais 

direitos fundamentais.  

Os direitos fundamentais não são absolutos – nisso inclua-se liberdade religiosa, 

obviamente –, assim sendo, eles podem sofrer limitações. Porém, para que conflitos como este 

possam ser mitigados, a proporcionalidade deverá ser utilizada conjunto com a adequação e 

necessidade.  

A princípio pode parecer ser um problema sem grandes repercussões, porém trata-se 

de um tema que gera grandes discussões doutrinárias, mormente no tocante aos critérios de 
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aplicação e à linha tênue que estabelece um equilíbrio entre os direitos em questão, sem ferir o 

núcleo essencial de cada uma das liberdades constitucionais. 

Será analisada, no primeiro capítulo, a concretização da liberdade religiosa enquanto 

direito fundamental no ordenamento jurídico brasileiro, embasada em documentos 

estrangeiros que serviram de ponta pé iniciais para consagração desses direitos como 

universais. Será vista também a interação entre o direito fundamental da liberdade religiosa e 

outros bens constitucionalmente protegidos, como os princípios norteadores das relações de 

trabalho. Em seguida, no segundo capítulo, serão exploradas noções conceituais a respeito do 

contrato de trabalho, e alguns princípios considerados relevantes para o estudo em questão. 

O terceiro capítulo, em sua primeira parte, está focado na análise do direito à liberdade 

religiosa no ambiente laboral, analisando este ambiente enquanto espaço de afirmação de 

direitos fundamentais, em conjunto com o dever do empregador de acomodação das práticas 

religiosas dos empregados. No segundo momento, serão discutidas as práticas 

discriminatórias em razões de praticas religiosas. Por fim, ainda no terceiro capítulo serão 

apresentados julgados dos órgãos regionais e superiores, frente aos conflitos existentes 

motivados pelo desrespeito à liberdade religiosa enquanto direito fundamental. 
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1. LIBERDADE RELIGIOSA E O ESTADO DEMOCRÁTICO 

 

Para que se compreenda o papel desempenhado pela liberdade religiosa no contexto 

das relações humanas e, de forma mais específica, nas relações laborais, faz-se necessário 

analisar o valor que a ela foi atribuído no Estado Democrático de Direito. Tal compreensão 

deverá ser analisada de forma que seu ponto de partida inicie-se pelo estudo de seus 

fundamentos históricos. 

Muito embora se possam encontrar episódios de tolerância à liberdade de culto na 

Antiguidade e mesmo na Idade Média, esta última sendo exemplificada com o respeito 

desprendido pelos mulçumanos em relação aos judeus e cristãos quando da ocupação da 

península ibérica, é mesmo, na Idade Moderna, que ocorre o surgimento da concreta ideia do 

que seria a liberdade religiosa, sendo esta, produto das Guerras de Religião (SANTOS 

JÚNIOR, 2013). 

As guerras de religião foram  travadas entre católicos e protestantes na França. São 

fruto da Reforma Protestante iniciada por Martinho Lutero: 

 

As guerras de religião, muito mais do que conflitos religiosos, escondiam os 

interesses pessoais de reis, tanto católicos quanto protestantes, que usavam da fé 

popular para consolidar seu poder e riqueza. (BRISOLARA, 2015). 

 

Apesar de, nas chamadas guerras de religião, ter-se um grande marco histórico rumo à 

abertura dos caminhos à liberdade religiosa, segundo Burns (1989, p. 397 apud SANTOS 

JUNIOR, 2013, p. 84): 

 
Os efeitos mais imediatos da Reforma foram um acentuado aumento da perseguição 

religiosa e a instauração dos litígios na maior parte da Europa. Tanto católicos como 

protestantes partiam do principio de que era impossível tolerar a diversidade de 

credos religiosos dentro das fronteiras de qualquer país. 

 

O que se sabe, portanto, é que as guerras de religião “criaram as condições para que a 

liberdade religiosa conquistasse no mundo ocidental o status de valor fundamental para o ser 

humano.” (SANTOS JUNIOR, 2013). Todavia, analisando mais atentamente tal questão 

chega-se à conclusão de que a liberdade de religião não é efeito imediato destas. 

Embora não seja efeito imediato, a nova ordem, que se instaurou após a Reforma, 

trouxe poder de reivindicação por partes de novas crenças que almejavam o status de religião.  

A partir daí, vários foram os conflitos existentes partindo da obvia não aceitação da 

Igreja Católica do reconhecimento almejado pelas demais religiões. Tais conflitos restaram 
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infrutíferos quanto à concretização de seus objetivos, porém foi o marco necessário para uma 

reforma política, no que se configurou o surgimento do Estado Absolutista. 

O Estado Absolutista funcionava de forma que o Rei tinha o poder de decidir qual 

religião seria adotada dentro dos limites de seu território. Diante disto, uma vez que cada 

território professava uma fé distinta, passou a não ser mais possível a adoção de uma base 

religiosa unificada (ANGELO, 2009) 

Em consequência desta realidade, formou-se um discurso propondo que a legitimidade 

do poder político ultrapassasse o campo sobrenatural e adquirisse um viés no plano natural, 

acessível por meio da razão
1
. 

Vários foram os filósofos que construíram trabalhos voltados para o pensamento 

contratualista. Para Locke (2013, p. 4): 

 
[...] o poder do governo civil diz respeito apenas aos bens civis dos homens, está 

confinado para cuidar das coisas deste mundo, e absolutamente nada tem a ver com 

o outro mundo.   

  

Ou seja, ele defendia serem religião e política ocupantes de espaços distintos, 

sujeitando-se, no entanto, ao que ele passou a chamar de liberdade religiosa (SANTOS 

JUNIOR, 2013). 

Aos poucos, foi se formando um pensamento comum do que se entende por liberdade 

religiosa. As guerras de religião acabaram por inaugurar uma era de tolerância, que, embora 

não tenha percorrido um caminho fácil, acabou por fundamentar as bases para o que hoje se 

conhece como direito à liberdade religiosa. 

 Segundo bem menciona Santos Junior (2013, p. 87): 

 

[...] a liberdade religiosa, independente do discurso teológico ou filosófico que a 

apoie, é, como já firmado, um direito histórico, no sentido de que foi conquistado à 

base de lutas nas quais muitos seres humanos sacrificaram suas vidas, o que, por si 

só, mostra a dimensão de sua importância para a humanidade. 

  

 Constata-se, então, que qualquer discussão que tenha, como ponto principal, os 

fundamentos que embasaram a construção da ideia de liberdade religiosa deverá ser 

conduzida tendo-se em mente os valores formulados a partir das condições históricas que 

estão em seu nascimento e desenvolvimento. 

 

                                                           
1
 Tal pensamento é denominado de contratualismo jusnaturalista, e se embasava de forma a acreditar que os 

indivíduos não detém a capacidade de suprir de forma isolada suas necessidades, restando como solução o 

firmamento de pactos a fim de estabelecer e estruturar uma comunidade politica. (SANTOS JUNIOR, 2013). 
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1.1 A liberdade religiosa enquanto direito fundamental e sua delineação no 

ordenamento jurídico brasileiro 

 

Depois de todas as transformações sociais trazidas pela Reforma Protestante, do 

desenvolvimento do comércio, que gerou a classe burguesa, da mudança de pensamentos, 

advinda da globalização da cultura, e ainda do desenvolvimento industrial, houve 

considerável mudança societária comportamental, e como umas das mais marcantes têm-se o 

aparecimento de um proletariado sujeito ao domínio da então burguesia capitalista.  

A classe burguesa surgiu e com ela a necessidade de “uma nova sociedade onde o 

indivíduo começara a ter preferencia sobre o grupo.” (WEISSHEIMER, 2015, p. 1221). 

Os direitos até então existentes que protegiam a classe proletária das investidas 

exploratórias da burguesia capitalista eram meras concessões reais que podiam ser revogadas 

a qualquer momento.  

A partir desse panorama foram surgindo diversas normas que visavam a proteção do 

indivíduo como ser humano e detentor de direito. 

Para Weissheimer (2015, p. 1222): 

 

[...] a importância do surgimento do Estado como forma de poder racional e 

burocratizado, seu crescente poder como Estado absoluto e a utilização do Direito 

como instrumentum regni, exigiram garantias ao indivíduo, para lhe garantir um 

espaço pessoal, e a reclamação de uns direitos.  

 

Como exemplo dos primeiros passos dados para o que hoje se conhece como direitos 

humanos pode-se citar o Bill of Rights
2
, de 1689, que reconheceu o direito de liberdade, a 

segurança que, mesmo sendo consagrados por inúmeros outros documentos anteriores a este, 

eram violados constantemente. 

A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão
3
 (1789) surgida na França 

afirmou categoricamente que toda sociedade deve assegurar a garantia dos direitos 

fundamentais e estabelecer a separação dos três poderes ou não era detentora de constituição.  

A Bill of Rights e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, segundo 

Weissheimer (2015), “contribuíram para o surgimento do Estado de Direito e com a 

constitucionalização dos direitos inerentes à pessoa humana”. E foi a partir desses 

acontecimentos que os direitos fundamentais adquiriram importância na esfera internacional e 

ordenamento jurídico de cada Estado.  

                                                           
2
 Declaração de Direitos criada e aprovada pelo Parlamento da Inglaterra 

3
 Documento elabora durante a Revolução Francesa, inspirado nos ideais iluministas definindo direitos 

individuais e coletivos dos homens como universais. 
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No Brasil, os direitos humanos tomaram força normativa efetiva a partir da 

Constituição de 1988, diante da consagração dos princípios da prevalência dos Direitos 

Humanos e da dignidade da pessoa humana, uma vez que estes tiveram sua existência e 

eminencia reconhecidos, como um valor máximo de ordem jurídica. (WEISSHEIMER, 2015). 

Nas lições de Luiz Roberto Barroso (2013, p. 64), a dignidade humana apresenta-se 

como valor fundamental e também como princípio constitucional, agindo “tanto como 

justificação moral, quanto como fundamento jurídico normativo dos direitos constitucionais”. 

Silva (2002, p. 179), utiliza-se do conceito mais aceito entre os doutrinadores para 

definir que direitos fundamentais são “situações jurídicas, objetivas e subjetivas, definidas no 

direito positivo, em prol da dignidade, igualdade e liberdade da pessoa humana”. 

 Eduardo Pianaldo de Azevedo (2012, p. 80) utilizando-se das palavras de Paulo 

Bonavides (2002) afirma que: 

 

[...] direitos fundamentais se refere ao conjunto de garantias e proteções produzidas 

pela evolução social, traduzindo-se nestes as necessidades de dignidade, liberdade, 

igualdade e segurança humanas de cada momento histórico. 

 

Diante de tais conceitos, pode-se afirmar, seguindo o entendimento de Sarlet (2009, p. 

59) que, “os direitos fundamentais podem ser considerados conditio sine qua non do Estado 

constitucional democrático, uma vez que direitos fundamentais e democracia estão 

intrinsecamente ligados”. 

Ainda segundo Santos Junior (2013, p. 93) entre os direitos fundamentais e a 

democracia há uma relação de retroalimentação: 

 

De um lado, os direitos fundamentais se nutrem da democracia, único regime onde 

encontram um ambiente propício para vicejar. Por outro lado, a democracia somente 

consegue sobreviver na medida em que assegure aos cidadãos a preservação dos 

diretos fundamentais. Isto porque o que torna a democracia apetecível para os 

cidadãos é a asseguração de seus direitos fundamentais.  

  

Do ponto de vista doutrinário os direitos fundamentais são universais quanto à sua 

titularidade, ou seja, todas as pessoas, pelo simples fato de serem pessoas, são titulares de tais 

direitos, ainda que existam distinções a serem consideradas e analisadas no âmbito individual. 

São ainda características de tais direitos: a historicidade, uma vez que foram 

consolidados ao longo da história; a inalienabilidade, pois são direitos indisponíveis; a 

imprescritibilidade, ou seja, nunca deixam de ser exigíveis por decurso de tempo e a 

irrenunciabilidade, uma vez que não se pode renunciá-los. (BONAVIDES, 2002) 
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Tais direitos mostram-se como verdadeiros trunfos frente ao poder. A arbitrariedade, a 

violência e a opressão são combatidas de forma direta a fim de proteger-se a pessoa humana, 

principalmente se levarmos como ponto de observação as relações privadas, como as relações 

de trabalho. 

A contemporaneidade trouxe a intensificação das relações de poder entre particulares. 

Há uma visível relação de assimetria entre as partes envolvidas em negociações privadas, uma 

vez que é notória a disparidade de forças, principalmente dentro do universo trabalhista. 

Os direitos fundamentais têm como principal objetivo implantar a igualdade de 

oportunidades e de direitos entre os membros de uma comunidade. Seu objetivo é reconhecer 

a igualdade real entre os indivíduos, considerados individual ou coletivamente, por meio de 

medidas protetivas (negativas) e prestações (positivas) Estatais, objetivando paridade de 

condições (BONAVIDES, 2002). 

Segundo Silva (2001 apud IURCONVITE, s.d.) os direitos fundamentais não são a 

contraposição dos cidadãos administrados à atividade pública, como uma limitação ao Estado, 

mas sim uma limitação imposta pela soberania popular aos poderes constituídos do Estado 

que dela dependem. 

Para Iurconvite (s.d., web) frisa-se ainda que: 

 

[...] além da função de proteger o homem de eventuais arbitrariedades cometidas 

pelo Poder Público, os direitos fundamentais também se prestam a compelir o 

Estado a tomar um conjunto de medidas que impliquem melhorias nas condições 

sociais dos cidadãos. 

 

Diante de toda importância reconhecida em relação aos direitos fundamentais há no 

que se refere ao Estado, um dever de proteção, pois, se tais direitos são considerados como 

básicos pelo Estado Democrático para proteção e valorização da pessoa humana, nada mais 

justo de que caiba a ele próprio defendê-los contra eventuais ataques, sejam eles vindos do 

poder público, particulares ou outros Estados. 

Para Santos Junior (2013, p. 98), deve ser registrada: 

 

[...] a aceitação de que o Estado exerce em relação aos direitos fundamentais uma 

tríplice função – respeitar, proteger e promover - reveste-se também de grande 

importância no campo dos direitos humanos na medida em que promove a superação 

da distinção entre os direitos civis e políticos e os direitos sociais [...]. 
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Uma vez esplanada a breve teoria acerca dos direitos fundamentais, de forma a 

percorrer o caminho rumo ao nosso objetivo principal, faz-se necessário debruçar-se sobre o 

direito fundamental à liberdade religiosa. 

É à Constituição Federal de 1988 que se deve recorrer quando o objetivo for à 

configuração da liberdade religiosa como um direito fundamental. 

Para que se possa categoricamente afirmar ser a liberdade religiosa um direito 

fundamental faz-se necessária a análise de alguns parâmetros, a saber: as bases 

constitucionais, o conteúdo, o objeto e os sujeitos. 

Ao analisar intrinsicamente os artigos e incisos da Constituição da República 

Federativa do Brasil, perceber-se-á que não há, em nenhum deles, a menção da expressão 

liberdade religiosa. 

Segundo Santos Junior (2013, p. 127), liberdade religiosa é “um conjunto de posições 

jurídicas fundamentais que protegem a expressão religiosa individual e coletiva e foram, 

expressa ou implicitamente, acolhidas no nosso ordenamento jurídico”. 

Há, entre os doutrinadores, uma visão tripartite daquilo que é abraçado pela proteção 

da Constituição enquanto imersa na questão da liberdade religiosa. O pensamento 

predominante é aquele defendido por José Afonso da Silva (2005), citado por Santo Junior 

(2013, p. 128) de que a liberdade religiosa “compreende três formas de expressão (três 

liberdades): (a) a liberdade de crença; (b) a liberdade de culto; (c) a liberdade de organização 

religiosa”. 

Tal visão tripartite facilita o processo de identificação dos dispositivos constitucionais 

desse direito fundamental. 

 Na Carta Magna brasileira, o direito fundamental à liberdade religiosa está garantido 

em dois dispositivos, quais sejam art. 5º, VI, e 19, I, in verbis: 

 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 

do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: 

[...] 

VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre 

exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de 

culto e a suas liturgias; 

Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 

I - estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o 

funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência 

ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público; 
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Quando lidos em conjunto, os dois dispositivos demonstram que a liberdade religiosa 

albergada no texto constitucional, além de referir-se à esfera íntima dos indivíduos, se 

expressa também como coletiva, o que se deixa representar através da liberdade de 

organização religiosa. 

Santos Junior (2013, p. 130), em sua obra, cita três correntes distintas que se 

preocupam em analisar o bem jurídico protegido pela liberdade religiosa ao esclarecer que: 

 

Para alguns, o objeto da liberdade religiosa seria à religiosidade ou a fé. Para 

outros, seria o dever de omissão do poder público de qualquer ação capaz de a 

expressão da livre ação dos indivíduos. Outros ainda sustentam que o direito 

liberdade religiosa visa à proteção da utilidade que o individuo pode ter a partir 

da projeção de sua personalidade numa direção escolhida, à semelhança dos 

demais direitos de liberdade. (grifo nosso) 

 

Porém, conduzido pelo pensamento de Branco, Coelho e Mendes (2010) defende a 

ideia de que “o bem jurídico é mesmo o fenômeno religioso, quer se traduza em uma 

expressão individual, quer se traduza coletivamente” (SANTOS JUNIOR, 2013, p.131). 

Mendes e Branco (2012, p. 449) afirmam que  

 

O reconhecimento da liberdade religiosa pela Constituição denota haver o sistema 

jurídico tomado à religiosidade como um bem em si mesmo, como um valor a ser 

preservado e fomentado. Afinal, as normas jusfundamentais apontam para valores 

tidos com capitais para a coletividade, que devem não somente ser conservados e 

protegidos, como também ser promovidos e estimulados.  

 

De forma generalizada e com cunho popular, se nos detivermos a citar, de forma 

imediata, qual conteúdo é abarcado pela liberdade religiosa, certamente será apontado como 

sendo a faculdade de o individuo escolher sua própria religião. 

Porém, mesmo que tal faculdade possa ser colocada no patamar de mais relevante das 

faculdades ligadas à liberdade religiosa, estudos apontam tratar-se de um conteúdo mais 

abrangente. 

De acordo com Ribeiro (2002 apud SANTOS JUNIOR, 2013, p. 133), 

 

[...] tomada em sua acepção ampla, ela [liberdade religiosa] engloba momentos e 

situações específicos que a tornam não um direito, mas na verdade um complexo de 

direitos, todos relacionados à questão da liberdade em razão da religião.  

 

Voltando para a corrente tripartite de José Afonso da Silva (2005), podemos observar 

de forma clara o conteúdo da liberdade religiosa, uma vez que, segundo ele, esta abrange a 

liberdade de crença, a liberdade de culto e a liberdade de organização religiosa. 
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Imerso nessas três vertentes há um catálogo com inúmeras posições jurídicas divididas 

em dois grandes grupos: dimensão subjetiva do direito fundamental à liberdade religiosa e 

dimensão objetiva. O primeiro grupo refere-se a posições atribuídas aos indivíduos, enquanto 

o segundo elenca às posições de titularidade de grupos religiosos. 

A análise detalhe desses grupos não se faz necessária. O importante aqui é ressaltar 

que, diante da complexidade que se revela o conteúdo da liberdade religiosa, a sua 

harmonização com o ambiente laboral é das tarefas mais complicadas, uma vez que envolve 

numerosas situações. 

Ultrapassado este ponto, passa-se à análise do último aspecto que caracteriza a 

liberdade religiosa como direito fundamental, os sujeitos. 

Conforme preleciona Sarlet, Marinoni e Mitidiero (2012, p. 467): 

 

Titulares da liberdade religiosa são, em primeira linha, as pessoas físicas, incluindo 

os estrangeiros não residentes, pois dada a sua conexão com a liberdade de 

consciência e dignidade da pessoa humana, aplica-se aqui o principio da 

universalidade.  

 

Diante da análise de todas as características vistas até agora em relação ao direito 

fundamental à liberdade religiosa, restou esclarecido que todos os seres humanos são titulares 

de tal direito, o que, na atividade laboral, vale tanto para empregado, quanto para empregador 

pessoa física ou superiores hierárquicos. 

O que se deve levar em consideração e à discussão diz respeito ao direito fundamental 

à liberdade religiosa em relação às pessoas jurídicas, que insta salientar, não estão 

categorizadas como organizações religiosas
4
. 

A pergunta que se instaura é: tais pessoas jurídicas, que não se confundem com 

organizações religiosas, devem ser titulares do direito à liberdade religiosa. 

Por mais que, em princípio, possa parecer ser uma pergunta fácil de ser respondida, 

levando-se em consideração que umas das vertentes da liberdade religiosa - a liberdade de 

consciência, - e esta é intrínseca à pessoa humana, não podendo ser transmitida para uma 

pessoa jurídica, a resposta não é das mais simples. 

Se colocarmos tal discussão no plano do pluralismo democrático, não se apresentará 

como problema que as pessoas jurídicas disponham do direito de expressar seu 

posicionamento religioso nas questões relacionadas aos seus negócios. Porém, deste 

pensamento alguns problemas poderiam vir a ser desencadeados, como por exemplo, o 

                                                           
4
 As pessoas jurídicas que desempenham papel de organização religiosa são inegavelmente titulares de direitos 

que integram a liberdade religiosa. A saber, igrejas, cultos e ordens religiosas.  
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impedimento de um casal gay que porventura venha a querer hospedar-se em um hotel cujo 

pensamento seja religioso tradicionalista, ou, de forma mais voltada ao nosso estudo, um 

candidato à vaga de emprego em um escritório cujo empregador assuma posicionamento 

diverso do seu acerca de suas crenças e use disso, mesmo que de forma omissa, para não 

oferecer-lhe o emprego, ainda que este seja seu candidato mais capacitado ou quando se 

pretende contratar professores que professem a mesma fé seguida pela escola? 

As questões que se levantam aqui são: será legitimo exigir que um auxiliar de serviços 

gerais de uma Mesquita seja islâmico; o secretário de uma escola católica seja católico; ou 

que uma professora de uma escola católica não seja mãe solteira ou lésbica? 

Por outro lado, sublevando a ideia de negar às pessoas jurídicas tal direito, tal 

pensamento estaria de acordo com a Carta Magna, uma vez que esta “confere ao fenômeno 

religioso um valor em si mesmo”? (SANTOS JUNIOR, 2013, p. 142) 

Passa a ser correta, portanto, ponderando os dois posicionamentos, nas palavras de 

Santos Junior (2013) a seguinte afirmação: 

 

O melhor caminho talvez seja o de enxergar na liberdade religiosa da empresa apenas 

o direito de expressar de forma transparente o seu posicionamento religioso tanto no 

nível interno, na relação com os seus empregados, quando no nível externo, na relação 

com o publico em geral, adotando procedimentos que considere adequados aos valores 

religiosos que devem orientar sua atuação, respeitando, porém, os direitos 

fundamentais dos seus empregos e de terceiros nos moldes do modelo de tolerância. 

 

Por sua vez, no que se refere aos destinatários, não resta dúvidas de que o direito 

fundamental à liberdade religiosa se projeta em todas as relações privadas. 

Assim, é possível verificar ter a liberdade religiosa as características necessárias para 

que seja colocada em posição de direito fundamental protegido pelo ordenamento jurídico 

brasileiro. 

 

1.2 A interação da liberdade religiosa com outros direitos fundamentais e bens 

constitucionalmente protegidos 

 

Em qualquer âmbito da vida cotidiana em que a religião seja de alguma forma 

praticada, mesmo que de uma forma sobremaneira sutil, haverá interação entre a liberdade 

religiosa e outros direitos defendidos na constituição, sejam eles fundamentais ou 

infraconstitucionais. 

A questão que se coloca é a de que, via de regra, essa interação se processa em forma 

de sobreposição e não de justaposição. Tal interação, na maioria das vezes gera situações em 
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que enseja a origem do que se chama de colisão e concorrência de dois ou mais direitos 

fundamentais. 

A doutrina atual se posiciona de forma a defender o pensamento de que não existe um 

direito fundamental que irá sempre sobrepor-se a outro. Os casos serão analisados de forma 

que eles poderão sofrer limitações das mais variadas formas por meio, por exemplo, da 

proporcionalidade, princípio constitucional implícito
5
, em situações de colisão entre direitos 

fundamentais. 

 

Os direitos fundamentais, inicialmente, não devem ser escalonados, isto é, defende-

se a impossibilidade de categorização hierárquica entre eles, essencialmente em 

razão da indivisibilidade dos direitos fundamentais – sua igual relevância e 

fundamentabilidade. Ademais, sustenta-se, ainda, o princípio da Unidade da 

Constituição, devendo o intérprete entendê-la não como normas isoladas e dispersas, 

mas sim como preceitos integrados num sistema interno unitário de normas e 

princípios. (CANOTILHO, 1991 apud GUIMARÃES, 2015). 

 

Ao longo dos estudos feitos, para que se consiga apresentar uma conclusão deste 

trabalho, encontrou-se um caminho bifurcado em que se contrapõem duas teorias distintas 

quanto ao problema dos conflitos envolvendo direitos fundamentais. 

A teoria tradicional dos conflitos de direitos fundamentais fundamenta que a: 

 

... colisão de direitos fundamentais existe quando no exercício de um direito 

fundamental um titular adota determinada conduta (comissiva ou omissiva) que 

“invade” a esfera de proteção de um segundo direito fundamental de titularidade de 

outro sujeito” (AZEVEDO, 2012, p. 84).  

 

Por outro lado, há teoria que refute essa linha de raciocínio e defenda que conflitos de 

direitos fundamentais não existem, vez que a realidade é uma só, se há conflito não são entre 

direitos, mas resultantes da própria relação do poder que existe na sociedade (BOBBIO, 1992 

apud AZEVEDO, 2012). 

Embora existam várias incoerências quanto à teoria tradicional dos conflitos dos 

direitos fundamentais – assunto que não será abordado neste trabalho, sabe-se que, diante da 

imensa diversidade de variantes jurídicas que compõem os bens protegidos pela liberdade 

religiosa, não é possível evitar que haja justaposição de comportamentos que encontram 

respaldo jurídico em outros direitos fundamentais. 

                                                           
5
 Assim como decidiu o Supremo Tribunal Federal, mesmo usando da disputa terminológica existente e 

relevante acerca da proporcionalidade, neste trabalho, não iremos “ingressar no tormentoso campo da 

terminologia relativa à proporcionalidade para definir se é critério, princípio, regra, máxima ou postulado 

normativo aplicativo, regra de segundo nível ou metarregra” (HC 122694, Relator(a): Min. Dias Toffoli, 

Tribunal Pleno, julgado em 10/12/2014, publicado em 19/02/2015). 
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A simples concorrência de direitos fundamentais, apesar de importante, não será 

ênfase deste estudo, pois o problema que se quer analisar ocorre quando dois direitos distintos 

entram em colisão em relação a sujeitos em lados opostos, sendo eles, empregado e 

empregador. 

A colisão de direitos fundamentais acontece quando a Constituição protege de forma 

simultânea dois ou mais valores que em determinação situação concreta estão em aparente 

contradição, uma vez que na Constituição não podem existir normas que se contrariem.  

(ALVES, 2010, p. 25) 

 Marmelstein (2008 apud LOPES, 2012) afirma que: 

 

as normas constitucionais são potencialmente contraditórias, já que refletem uma 

diversidade ideológica típica de qualquer Estado democrático de Direito. Não é de se 

estranhar, dessa forma, que elas frequentemente, no momento aplicativo, entrem em 

rota de colisão. 

 

Em outras palavras, a colisão acontece quando o exercício de um direito fundamental 

de alguém esbarra no exercício do direito fundamental de outrem. Tal conflito ocorre em 

razão dos direcionamentos opostos das vontades dos participantes da situação fática. 

A análise dessas duas situações desemboca no debate sobre os limites e restrições dos 

direitos fundamentais, debate no qual está inserida no contexto das relações laborais. 

Sarlet (2012, p. 470) sugere como exemplos desse panorama o seguinte pensamento: 

 

Problemas como o proselitismo no ambiente de trabalho ou mesmo assédio 

religioso, a possibilidade de distribuição de panfletos, a possibilidade do uso do véu 

ou outros símbolos religiosos em estabelecimentos de ensino ou local de trabalho, a 

legitimidade constitucional dos feriados religiosos e a discussão em torno de o 

quanto a objeção de consciência, especialmente por motivos religiosos, deve 

assegurar a realização de prova e concursos públicos em horário apartado, são 

apenas alguns dos conflitos e problemas de interpretação que se tem oferecido ao 

debate na esfera da Política e do Direito, resultando em decisões judiciais nem 

sempre simétricas quando se observa o cenário internacional.  

 

Diante disso, percebe-se que, embora de forma sutil, questões envolvendo conflitos 

relacionados a crenças e costumes religiosos individuais estão presentes nas mais diversas 

esferas do cotidiano, o que resulta mais do que se imagina em judicializações em busca de 

soluções apaziguadoras. 

Segundo Alvarenga (2014, p. 1), no que tange à liberdade religiosa nas relações de 

trabalho: 
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[...] toda e qualquer controvérsia relativa ao direito à liberdade religiosa do 

trabalhador será dirimida pelo critério de ponderação de interesses que se firma – ao 

definir a limitação de um direito fundamental – na adequação, na necessidade e na 

proporcionalidade em sentido estrito. 

 

O que se observa, diante da colisão e da concorrência de direitos fundamentais é que, 

tendo em vista necessitarem de ampla análise para que se decida qual deles deverá prevalecer 

em uma situação concreta, constata-se, que os direitos fundamentais não possuem natureza 

absoluta, portanto, em caso de conflito, não existe prevalência inata de um sobre o outro. 

  

Para Lopes (2012, web) 

 

Independente da solução a ser adotada nesses conflitos sempre existirá a restrição, 

por vezes total, de um ou dois valores. Posto que, todas as circunstancias 

envolvendo colisão de direitos fundamentais são de complexa solução, dependendo 

para se determinar o rumo a ser seguido das informações do caso concreto e dos 

argumentos fornecidos pelas partes envolvidas. Dessa forma, evidencia-se a 

necessidade de se ponderar para se chegar à solução do conflito. 

 

As relações de trabalho são marcadas pela assimetria de poder entre as partes 

envolvidas, e, portanto, tornou-se um campo bastante fértil para a análise e debate dessa 

questão de colisão de direitos fundamentais, principalmente após a promulgação da 

Constituição de 88, que trouxe um extenso rol de direitos trabalhistas. 

Para Gemignani, Gemignani (2009),  

 
[...] é impossível haver prestação de trabalho sem envolvimento e comprometimento 

da pessoa do trabalhador. Assim, ao ingressar numa relação de trabalho, além de 

trazer consigo todos os direitos fundamentais inerentes a sua condição de pessoa, 

agrega os que a lei lhe garante como trabalhador, o que vai repercutir não só na 

execução do próprio contrato, mas até mesmo na organização empresarial. 

 

A discussão empreendida até aqui se fundamenta na análise de possíveis conflitos que 

podem ocorrer no ambiente laboral entre à liberdade religiosa e outros direitos fundamentais 

protegidos pela Constituição que norteiam as relações trabalhistas, como por exemplo, a 

autonomia privada. Além de princípios próprios do contrato de trabalho, como o poder 

diretivo do empregador e a livre iniciativa e os deveres do empregado. 

Tais conflitos são consequência direta do mundo construído pela nova forma de 

observar as relações trabalhistas, em especial à figura do trabalhador antes visto como mero 

subordinado e agora visto também como colaborador para que a empresa atinja seus 

objetivos. 
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Para Gemignani, Gemignani (2009), apesar de usarmos tecnologias de ponta para 

auxiliar na execução, as condições de trabalho retrocederam de forma sub-reptícia, 

dificultando a compreensão e impedindo a reação, pois o sistema trata os empregados como 

colaboradores. 

 

Colaborador é parceiro. Parceiro não se insurge contra outro parceiro, porque a 

estratégia da palavra os coloca lado a lado, na mesma trincheira, supostamente com 

o mesmo objetivo. (GEMIGNANI, GEMIGNANI 2009, p. 24) 

 

 Atualmente, há uma constante quebra da barreira existente entre a vida privada e a 

vida laboral. Nesse contexto, garantir os direitos fundamentais: 

 

é criar muros de contenção e resistência, que visam impedir a precarização das 

condições de vida, fazendo valer na efetividade da Constituição, mesmo quando há 

inoperância do poder legiferante na promulgação das normas infraconstitucionais. 

(GEMIGNANI, GEMIGNANI 2009, p. 24) 

 

 Para tanto, os direitos fundamentais precisam ser analisados nas relações entre 

particulares, preservando, assim, patamares considerados necessários para resguardar a pessoa 

do lado mais fraco da relação laboral, o empregado. 
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2. CONTRATO DE TRABALHO E DIREITO FUNDAMENTAIS 

A intenção deste trabalho não é tratar de liberdade religiosa no âmbito de toda e 

qualquer relação de jurídica que tenha como objeto a relação de trabalho, mas sim apenas 

naquelas relações em que o trabalho é subordinado, assalariado e prestado por conta alheia. 

As relações jurídicas, em sua maioria, são regidas através de contratos, que, diante da 

pluralidade destas estão cada vez mais flexíveis, enquanto as relações de trabalho estão mais 

estáveis e duradouras. No mundo jurídico foi construído um conceito de contratos como 

sendo um acordo de vontades entre as partes. Segundo Coelho (2012, p. 54), contrato é “o 

resultado do encontro das vontades dos contratantes e produz seus efeitos jurídicos (cria, 

modifica ou extingue direitos ou obrigações) em função dessa convergência”. 

Como definição, ainda nas lições de Coelho (2012, p. 56), contrato é “um negócio 

jurídico bilateral ou plurilateral gerador de obrigações para uma ou todas as partes, as quais 

correspondem direitos titulados por ela ou por terceiros”. 

No que tange ao contrato de trabalho, seu conceito vem sendo adotado pelos 

doutrinadores como sendo sinônimo de contrato de emprego, com a intenção de distingui-lo 

de outros contratos de atividade geradora de relações de trabalho, conforme leciona Barros 

(2011). 

Segundo a Consolidação das Leis do Trabalho, em seu art. 442, o contrato de trabalho 

é “o acordo tácito ou expresso, correspondente à relação de emprego”. Tal relação se dá entre 

sujeitos de direito, sendo estes, pessoas, e não sujeito e objeto. 

Há nessa relação jurídico-trabalhista duas posições distintas: o poder de uma pessoa, 

denominada empregador, que segundo o art. 2º da CLT são “os profissionais liberais, as 

instituições de beneficência, as associações recreativas ou outras instituições sem fins 

lucrativos, que admitirem trabalhadores como empregados”, e, a subordinação de outra, 

denominada de empregados, sendo considerados como “toda pessoa física que prestar 

serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário”, 

segundo o art. 3º da referida Lei. 

Diante disso, Barros (2011, p. 185, grifo do autor) propõe o seguinte conceito: 

 

O contrato de trabalho é o acordo expresso (escrito ou verbal) ou tácito firmado 

entre uma pessoa física (empregado) e outra pessoa física, jurídica ou entidade 

(empregador), por meio do qual o primeiro se compromete a executar, 

pessoalmente, em favor do segundo um serviço de natureza não eventual, 

mediante salário e subordinação jurídica. 
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Desta forma, o contrato de trabalho apresenta-se como um negócio jurídico bilateral, 

tendo em vista sua principal característica, o acordo de vontade entre as partes, além da 

subordinação jurídica sobre a figura do empregado. 

Segundo Nascimento (2011, p. 553): 

 
O vínculo de emprego não é uma sequência seriada e pré-programada de 

comportamentos que se realizam não pela iniciativa dos seus sujeitos, mas de uma 

pauta escrita antecipadamente cujos padrões serão efetivados na medida em que o 

tempo passa e de modo invariável sem qualquer participação dos interessados. 

  

Em termos gerais, o contrato de trabalho pauta-se na presença de duas ou mais figuras 

que estão ligadas mediante interesses contrapostos. Nesta relação, a obrigação de uma das 

partes decorre diretamente do direito da outra em exigir o seu cumprimento integral conforme 

o pactuado, baseando-se, em regra, no principio da boa-fé, que norteia os contratos em geral.  

Conforme poderá se observar, por trata-se de um documento que disporá de validade 

jurídica em possível tutela jurisdicional, os contratos possuem características próprias e que, a 

depender do caso em tela, precisam ser seguidas para que se convalidem perante a sociedade e 

o Judiciário. 

 

2.1 Características e princípios norteadores da relação de emprego 

Na caracterização do contrato de trabalho, mais especificamente denominado de 

relação de emprego, há a possibilidade de indicação de um significativo grupo de elementos 

relevantes inerentes à sua constituição. 

Ao nosso estudo alguns elementos são mais significativos do que outros, e para não os 

tornar extenso, partiremos para a análise daqueles que são essenciais à compreensão da linha 

de raciocínio que aqui se pretende seguir. 

Grande parte dos princípios que norteiam as relações trabalhistas está ligada aos 

empregados, dando especial atenção aos seus interesses, tendo em vista serem estes o lado 

mais fraco da relação jurídica. 

O princípio da proteção do trabalhador disciplina que o Estado impõe às partes 

contratantes textos normativos que devem ser seguidos em detrimento da autônima da 

vontade do empregador em contratar, assegurando igualdade e evitando opressões. 

Ainda, de forma a proteger interesses do trabalhador, o princípio da condição mais 

benéfica garante ao empregado que nenhuma norma que prejudique direito seu constará no 

contrato de trabalho ou convenção coletiva de trabalho (DELGADO, 2015) 
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De forma ainda mais importante para o nosso estudo, encontramos escopo no princípio 

da não discriminação. Tal princípio está explícito pela CF/88, em seu art.7º, incisos XXX, 

XXXI e XXXII, que veda qualquer processo de admissão ou remuneração que tenha por base 

a distinção de sexo, cor, idade, estado civil, ou por deficiência física ou ainda por distinção de 

trabalho técnico, manual ou científico entre esses profissionais respeitando, porém o princípio 

da isonomia entre estes últimos. 

Podemos estender o princípio da não discriminação para o âmbito da liberdade 

religiosa, tendo em vista tratar-se de discriminação explícita condicionar cargo ou vaga de 

emprego às crenças professadas pelos indivíduos, principalmente diante do art. 5º, VI, CF/88, 

que assegura o livre exercício dos cultos religiosos e garante, na forma da lei, proteção aos 

locais de culto e suas liturgias. 

Destaca-se, ainda, subordinação jurídica entre empregado e empregador, ocorrendo 

mediante a obrigação que o empregado tem de se submeter à direção do empregado sobre o 

seu modus operandi. 

A subordinação tornou-se característica importante desde que marcou de maneira 

singular a diferenciação entre as relações de emprego e as relações de produção tradicionais já 

existentes na história, a saber, servidão e escravidão. 

Juridicamente, no âmbito trabalhista, subordinado é aquele empregado que se 

compromete a acolher o poder diretivo da direção empresarial no modus operandi de sua 

prestação de serviços. Observa-se certa limitação ao princípio da autonomia da vontade, uma 

vez que há a transferência ao empregador do poder de direção sobre a atividade que será 

desempenhada. 

Porém, apesar de haver essa limitação ao princípio da autonomia da vontade, é valido 

ressaltar que a subordinação não se dá pela submissão da pessoa do empregado em relação à 

pessoa do empregador, como bem preleciona Barros (2011, p. 189): 

 

A subordinação jurídica apresenta-se como uma obrigação patrimonial de prestação 

pessoal. Ela não incide sobre a pessoa do empregado, dentro ou fora da empresa, 

mas sobre a execução de sua prestação de serviços. 

 

Trata-se de uma visão objetiva, sendo visão subjetiva incorreta sob o ponto de vista de 

que a subordinação atua sobre o modo de realização da prestação, e não sobre o empregado, 

conforme mencionado anteriormente. 

Para Delgado (2015, p. 314-315): 
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Na essência, é trabalhador subordinado desde o humilde e tradicional obreiro que se 

submete à intensa pletora de ordens do tomador ao longo de sua prestação de 

serviços (subordinação clássica ou tradicional), como também aquele que realiza, 

ainda que sem incessantes ordens diretas, no plano manual ou intelectual, os 

objetivos empresariais (subordinação objetiva}, a par do prestador laborativo que, 

sem receber ordens diretas das chefias do tomador de serviços e até mesmo nem 

realizar os objetivos do empreendimento (atividades-meio, por exemplo), acopla-se, 

estruturalmente, à organização e dinâmica operacional da empresa tomadora, 

qualquer que seja sua função ou especialização, incorporando, necessariamente, a 

cultura cotidiana empresarial ao longo da prestação de serviços realizada 

(subordinação estrutural). 

 

Conclui-se, portanto, que a subordinação do empregado em relação ao empregador 

figura no âmbito contratual, não sendo sob nenhuma circunstância permitido ao empregador 

submeter o empregado a comportamentos ligados à sua vida pessoal, mesmo que dentro do 

ambiente de trabalho, como, por exemplo, professar fé diferente daquela que lhes é intrínseca 

ou mesmo ser intimidado por professá-la. 

 

2.2 Poder diretivo do empregador versus direitos de personalidade do empregado 

Como vimos, o direito do trabalho vive sob a égide da subordinação, elemento 

fundamental que reflete e caracteriza o contrato de trabalho, sujeitando-se o empregado ao 

poder diretivo do empregador. 

O poder diretivo do empregador é prerrogativa extraída do art. 2º da CLT, existente 

em decorrência dos riscos que são assumidos pelo este na condução de sua direção 

empresarial. 

Segundo Magno (1982, p. 232) 

 
O Poder Diretivo é a capacidade, oriunda do seu direito subjetivo, ou então da 

organização empresarial, para determinar a estrutura técnica e econômica da 

empresa e dar conteúdo concreto à atividade do trabalhador, visando à realização das 

finalidades daquela.  

 

Segundo Nascimento (2011, p. 694), se trata da “faculdade atribuída ao empregador de 

determinar o modo como a atividade do empregado, em decorrência do contrato de trabalho, 

deve ser exercida”. 

 

O exercício desse poder só é admitido dentro da relação trabalhista porque o 

empregado submete-se voluntariamente. Daí dizer-se que o estado de subordinação 

do prestador de trabalho, que o caracteriza, torna-o inconfundível com qualquer 

outro contrato de direito privado.  (MARANHÃO, 2002 apud RÊGO JUNIOR, 

2014). 
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Viana (1996) citado por Rêgo Júnior (2014) destaca que, se na prestação de trabalho, 

fica subordinado o empregado ao empregador, esta subordinação, que se funda no contrato, 

livremente aceito, no mesmo contrato, encontra limites. 

Como é de se esperar, o poder do empregador tem limites. Sendo eles não apenas 

internos (contrato de trabalho, regulamento da empresa), mas, e de forma ainda mais 

acentuada, externos (lei, moral, convenção coletiva, acordo coletivo (RÊGO JÚNIOR, 2014)). 

 

O regulamento de empresa também possui conteúdo limitativo. Sendo 

imprescindível distinguir as cláusulas regulamentares em sentido próprio das 

cláusulas substancialmente contratuais. Enquanto aquelas se sujeitam às variações 

elementares de comando, estas não podem ser tocadas (VIANA, 1996 apud RÊGO 

JÚNIOR, 2014). 

 

Observa-se, portanto, que o poder diretivo encontra limites dentro de sua própria 

finalidade, não devendo este ser usado em excesso, ou para qualquer outro fim. 

O poder diretivo se manifesta de três formas distintas, a saber, poder de organização, 

pode disciplinar e poder de controle.  

No que concerne ao poder de organização, Nascimento (2011, p. 296) destaca que: 

 
O empresário é um organizador. (...). Assim, o poder de direção, manifestando-se 

primeiramente como direito de organizar, obviamente também de ordenar, é inerente 

ao empregador.  

 

Por meio do poder de controle, o empregador está autorizado a fiscalizar a atividade 

do empregado de forma moderada, com observância ao princípio da razoabilidade e 

preservação dos direitos fundamentais do trabalhador. 

Quanto ao poder disciplinar, insta citar que o art. 482 da CLT chancela a possibilidade 

de exercê-lo dentro dos limites, de forma apropriada, tendo em vista sua essencialidade no 

exercício do poder diretivo. 

Para Nascimento (2011, p. 228): 

 

No direito brasileiro as penalidades que podem ser aplicadas ao empregado são a 

suspensão disciplinar e advertência. O atleta profissional é ainda passível de multa. 

(...) Como é prevista a suspensão, admite-se a punição do empregado com 

advertência, embora não prevista pela CLT. Quem tem poder maior por certo terá, 

também, nele compreendido um poder menor, que é o de advertir, que acarreta 

consequências morais, mas não implicações econômicas como a suspensão, cujo 

resultado, além da proibição do trabalho durante o seu cumprimento, será a perda 

dos salários dos dias respectivos, mais do repouso semanal. 

 

Muito embora tenha o empregador a chancela da legislação para exercer o poder 

diretivo, este não pode fazê-lo como bem entender. O limite a este poder é indispensável para 
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que se possa evitar o conflito do direito que assiste ao empregador e os direitos 

personalíssimos do empregado. 

Os direitos de personalidade são direitos subjetivos que possuem por base à dignidade 

da pessoa humana, e servem como garantia do gozo e respeito das escolhas pessoais de cada 

indivíduo. 

A plenitude das condições de existência dos indivíduos é exercida em sua totalidade 

quando eles podem desenvolver seu potencial como individuo e como integrante de uma 

comunidade, a isso se inclua, o exercício de liberdade de crença. 

Para Santos Júnior (2013, p. 116) “o livre desenvolvimento da personalidade é um 

componente indissociável da dignidade humana, sem o qual esta nem mesmo poderia existir”. 

A liberdade religiosa também se relaciona intimamente com o direito ao livre 

desenvolvimento da personalidade, uma vez que este permite ao ser humano o 

desenvolvimento de seu próprio conceito de bem, que por sua vez, não pode ser limitado 

valendo-se do principio diretivo do empregador. 

 

A relevância atribuída ao princípio da dignidade da pessoa humana importa em lhe 

reconhecer os atributos de cláusula pétrea voltada à efetivação dos direitos 

fundamentais, constituindo-se na garantia das faculdades jurídicas necessárias à 

existência digna da pessoa humana. (NASCIMENTO, 2008, P. 109). 

 

  Segundo Nascimento (2008, p. 96), “a atividade do trabalhador na empresa está 

protegida pelos direitos fundamentais assegurados a todas as pessoas e cidadãos”, desta 

forma, a atividade laboral está protegida pela Constituição explicitamente uma vez que o art. 

5º, caput e incisos, protegem o direito a intimidade e à vida privada, e ainda avida privada, 

inviolabilidade de domicílio e das comunicações.  

  Uma vez que não haja interferência direta nas atividades laborais do empregado, suas 

crenças e atividades exteriores ao ambiente de trabalho estão fora do campo de incidência do 

poder diretivo do empregador por força do contrato de trabalho. 

  Tem-se ainda como aliado do empregado no que tange à limitação do poder diretivo 

do empregador, o princípio da proteção do trabalhador. Tal princípio caracteriza-se pela 

intervenção do Estado nas relações de trabalho frente à autonomia da vontade. (CAPELARI, 

2009) 

  Pode-se perceber, portanto, que embora haja grande respeito ao poder diretivo do 

empregador no sentido de organizar as relações laborais, não se pode limitar a liberdade do 

empregado em relação aos vários direitos aqui elencados inerentes a sua individualidade, 
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sendo o empregador obrigado a respeitar a livre manifestação de pensamento de seus 

empregados. 
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3. DA DINÂMICA DA LIBERDADE RELIGIOSA EM FACE DO CONTRATO DE 

TRABALHO 

 

Quando o assunto é liberdade religiosa, a avalanche de críticas surge de uma fonte 

inesgotável, tendo em vista ser considerado um assunto que exige cautela e é, por muitos, 

considerado como algo que não deve ser discutido de forma ampla, com a tradicional 

afirmação “religião não se discute”. 

Contudo, a presente pesquisa aborda sob o aspecto jurídico os direitos fundamentais 

dos cidadãos trabalhadores e empregadores e as situações conflituosas sobre o exercício da 

liberdade religiosa no ambiente laboral. 

3.1 O ambiente do trabalho como espaço de afirmação de direitos fundamentais 

  É grande o enfoque dado aos empregados quando da análise dos direitos fundamentais 

no âmbito do contrato de trabalho, e isso se dá devido ao fato de que, ao longo da história, há 

uma grande preocupação na correção da desigualdade nessa relação jurídica sob a ótica do 

hipossuficiente. Porém, embora sejam levados em consideração de forma mais corriqueira, 

haja vista estarem em situação de inferioridade frente aos empregadores, os direitos dos 

trabalhadores não tem atenção exclusiva, e as prerrogativas que assistem aos tomadores de 

serviço também são consideradas quando há conflitos de interesses em jogo. 

  Como bem vimos, o contrato de trabalho é um negócio jurídico gerador de obrigações 

para as partes, porém, quando se eleva esse contrato para ser analisado frente aos direitos 

fundamentais do empregado, deve-se ter em mente que este aliena a sua força de trabalho, e 

não a sua pessoa. 

 
O empregado por aceitar o poder de direção empresarial sobre o seu trabalho, não 

abandona a sua condição de cidadão protegido pelas normas de direitos 

fundamentais. (SANTOS JUNIOR, 2013, p. 208) 

 

  O que se precisa enfatizar é que o fato de celebração de um contrato de trabalho não 

poderá jamais ter como consequência a privação de direitos reconhecidos ao trabalhador 

enquanto cidadão, uma vez protegido pelo princípio da dignidade da pessoa humana.  

  Obviamente não é absoluta a ideia de que os direitos fundamentais não podem ser 

limitados frente ao poder diretivo do empregador. É válido salientar que o princípio da 

proteção, mencionado anteriormente, não pode ser chamado ao feito para impedir qualquer 

ação do empregador ou justificar qualquer ato do empregado. Diante de toda e qualquer 
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conduta, o que se deve verificar é se houve ou não violação a algum direito fundamental, se 

desrespeita ou não a dignidade do empregado enquanto pessoa e também do empregador. 

Segundo Santos Júnior (2013, p. 209), “a dignidade do trabalhador, que o acompanha dentro e 

fora do ambiente de trabalho, é inalienável”, o que nos leva a perceber que não pode este, dela 

dispor. 

 Diante disto é possível considerar que, nas palavras de Fauth (2015, web): 

 

a aplicação dos diretos fundamentais nas relações laborais, muitas vezes, é uma 

questão de conflito de interesses, e, consequentemente, de ponderação, sendo 

necessário estabelecer critérios para o sopesamento entre os interesses representados 

pelo poder empregatício, a autonomia privada e a proteção dos direitos fundamentais 

dos trabalhadores. 

  

 Sendo, pois, objeto do nosso estudo a liberdade religiosa no ambiente laboral, a 

relação com clientes e fornecedores também merece destaque, uma vez que estes também 

encontram no ambiente de trabalho-espaço para a afirmação de seus direitos fundamentais, 

incluindo-se o da liberdade religiosa. 

 A relação entre o empregado e o cliente da empresa quanto à limitação da liberdade 

religiosa deste deve ser analisada. O cliente pode tanto pode ser vítima, como agente de 

violação de direitos fundamentais. Como vítima, o cliente poderá sofrer tratamento 

diferenciado por parte do obreiro, uma vez que este considera desprezível ou repugnante a 

identidade religiosa daquele. Porém, pode ocorrer o caminho inverso, e um empregado, no 

exercício de suas funções, ser alvo de discriminação religiosa por parte de cliente da empresa, 

tendo em vista convicções religiosas assumidas pelo obreiro. 

 Há uma imensa diversidade de possibilidades de ameaça aos direitos da pessoa 

humana na sociedade, a exemplo da liberdade religiosa, na sociedade contemporânea. Diante 

disso, faz-se necessária uma proteção direta dos direitos fundamentais do indivíduo, que 

inclua a tutela de todas as espécies de direitos e a diversidade da pessoa humana em todos os 

seus aspectos. (FAUTH, 2015) 

 Diante de todas essas ameaças em relação aos direitos fundamentais, tanto dos 

empregados quanto dos empregadores, a empresa tem uma óbvia função social que vai além 

da mera obtenção de lucros, passando pelas condições de trabalho do empregado, dentre 

outras.  

 Nas palavras de Santos Júnior (2013, p. 211-212): 
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Considerando-se que a inserção do trabalhador em uma unidade produtiva não 

apenas é o seu meio de sobrevivência, mas também o meio pelo qual busca a 

realização pessoal e a afirmação de sua dignidade, é possível sustentar que se 

compreende na função social da empresa a garantia e promoção desses valores 

humanos ou, por outras palavras, que a preservação e promoção dos direitos 

fundamentais dos trabalhadores constitui uma pauta que compõe a função social da 

empresa. 

  

  A valorização do trabalho é um dos fundamentos da República, da ordem econômica e 

da ordem Social da Constituição Brasileira de 1988 (LEMOS, 2015). A Constituição Federal 

de 1988 dispõe, no art. 1°, IV, que, dentre outros, a República Federativa do Brasil tem como 

fundamentos “os valores sociais do trabalho” e, no caput do art. 170, dispõe que a ordem 

econômica é “fundada na valorização do trabalho humano”. 

  Neste sentindo, está inserida na função social da empresa a valorização do trabalho, 

bem como valorização do trabalhador, em respeito a dignidade da pessoa humana. 

 

Não há dúvida de que o princípio da dignidade da pessoa humana traduz também a 

ideia de valorização do trabalhador não apenas em seu aspecto individual, mas 

igualmente em seu panorama social, como indivíduo atuante no crescimento 

econômico e social da comunidade em que vive. (LEMOS, Web) 

   

 Ou seja, o princípio da dignidade humana deve ser utilizado para uma análise geral de 

valorização do trabalho, e não apenas individual. Conforme mencionado anteriormente, 

porém com transcrição literal neste momento, o art. 170 da CF 88 traz, in verbis: 

 

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na 

livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os 

ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: 

I - soberania nacional; 

II - propriedade privada; 

III - função social da propriedade; 

[...] (grifo nosso) 

 

  Sobre este inciso, especificamente, podemos verificar que, ao elencar a função social 

da propriedade como princípio da ordem econômica, ele possui, como caráter principal, uma 

ferramenta destinada à realização da existência digna de todos e da justiça social. 

  A função social também está prevista no Artigo 5º, inciso XXIII que enfatiza que “a 

propriedade atenderá a sua função social” (BRASIL, 2010). A Constituição de 1988 traz em 

seu artigo 186, in verbis: 

 
Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, 

simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos 

seguintes requisitos: 
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I - aproveitamento racional e adequado; 

II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio 

ambiente; 

III - observância das disposições que regulam as relações de trabalho; 

IV - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos 

trabalhadores. (grifo nosso). 

 

  Tudo que vier a assegurar o bem estar do trabalhador dentro da empresa deve ser 

considerado como parte da função social desta (SANTOS JUNIOR, 2012). Como, por 

exemplo, a proteção do princípio da dignidade da pessoa humana e também a liberdade 

religiosa. 

  Diante de tal concepção acerca da função social da empresa, é prudente que haja a 

inserção da liberdade religiosa no ambiente de trabalho neste panorama, senão por razões 

maiores, pelo menos, diante do fato de que a liberdade religiosa constitui expressão do livre 

desenvolvimento da personalidade humana. 

3.2 O dever empresarial de acomodação das práticas religiosas dos empregados 

  Com base no ordenamento jurídico, não é possível aceitar que o empregador reduza ou 

suprima a liberdade religiosa de seus empregados, principalmente depois de levarmos em 

consideração que a expressão religiosa do empregado promove a sua dignidade e afirma a 

função social da empresa. (SANTOS JÚNIOR, 2013). 

  No entanto, diante da prerrogativa de que a função principal do empregador é 

organizar o ambiente laboral para que este cumpra seus objetivos econômicos, é importante 

que façamos a análise de como deverá ser o comportamento deste empregador frente à 

pretensão de seus empregados à observância de crenças e práticas religiosas. 

  O dever de acomodação por parte dos empregadores em face de seus empregados 

surgiu nos Estados Unidos (SANTOS JUNIOR, 2013) e possui lá expressiva defesa no 

ordenamento pátrio. Porém, no Brasil não houve expressiva atenção da doutrina em relação a 

isso. 

  A ausência de leis na Carta Magna deixa espaço aberto para debates e dificulta a 

solução de conflitos em torno das possibilidades e limites do dever do empregador de 

acomodar razoavelmente as crenças religiosas de seus empregados, podendo haver 

argumentos consistentes contra e a favor da ampliação deste dever. 

  Em princípio, pode ser usado como argumento que obrigar o empregador a um dever 

de acomodação violaria o disposto no art. 5º, II, da CF, consoante o qual “ninguém será 

obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”. 
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  Porém, não há fácil sustentação para esse argumento, pois “o caráter principiológico 

dos direitos fundamentais, por si só rechaça o argumento fundado no silencio legislativo, (...), 

não é mais possível atribuir aos princípios constitucionais caráter meramente programático”.  

(SANTOS JUNIOR, 2013, p. 235) 

  As crenças religiosas, para qualquer pessoa que as possui, fazem parte da sua 

identidade e, sendo assim, ignorá-las equivale a depreciar a sua dignidade como pessoa 

humana. É algo que não deve ser visto com bons olhos colocá-las para escolher entre 

exteriorizar suas crenças ou manter o seu emprego. 

 
Considerando que os indivíduos religiosos tomam suas crenças como uma 

orientação que permeia a sua vida, privá-los de raciocinar e de se expressar em 

conformidade com sua cosmovisão importa em conduzi-los à negação de aspecto 

irrenunciável de sua identidade, o que afronta, diretamente, sua dignidade. Reservar 

às crenças fundamentais unicamente o campo subjetivo de cada indivíduo priva a 

sociedade como um todo da construção de um mundo plural, onde visões de mundo 

diferentes dialogam e coexistem. (MARTINS, p. 55, 2016) 

 

  Ou seja, apresenta-se como um desrespeito à personalidade do indivíduo querer privá-

lo da livre manifestação de pensamento em relação a sua orientação religiosa.   

  A simples ponderação poderia ser elevada à categoria de solução quando se analisa 

que o exercício da liberdade religiosa no ambiente laboral impõe tanto ao trabalhador quanto 

ao empregador o dever recíproco de respeito por suas crenças religiosas. Porém, como bem se 

sabe, as partes de componentes dessa relação não estão em pé de igualdade, uma vez que a 

hipossuficiência do trabalhador o põe em uma condição pouco favorável, pois, temeroso em 

perder seu emprego ou mesmo ser alvo de repressões, torna-se mais vulnerável a ceder às 

investidas de seu empregador. 

  Analisando essa questão, Santos Junior (2013) conclui que “nesse sentido, o 

reconhecimento de um dever patronal de acomodação das práticas religiosas dos empregados 

atende melhor ao princípio de proteção do hipossuficiente”. 

  Outro argumento que pode ser usado contra o dever de adequação do empregador é o 

de que isso representará um custo desnecessário e não desejado para este, com reflexos 

financeiramente negativos para o empreendimento. Tal discurso pode ser rebatido, 

considerando que a função social da empresa é condição para exercício da livre iniciativa, que 

não deve ser única e exclusivamente pautada nos objetivos econômicos. 

  Veiga (2014. p. 7) fazendo suas as palavras de Weingartner (2007, p. 232), leciona 

que: 
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Assim, diante das diversas crenças dos trabalhadores, a empresa tem o dever de 

acomodação, que também decorre do seu dever de tolerância e não discriminação – 

e o Estado tem que assegurar as garantias institucionais da liberdade religiosa 

individual, do princípio da igualdade e da diversidade/pluralidade religiosas. 

 

  O dever de acomodação tem a possibilidade de criar uma maior proteção para os 

interesses religiosos no ambiente de trabalho. No contexto do ordenamento jurídico brasileiro, 

o fato religioso é valorado positivamente pelo constituinte, e se a norma mais elevada do 

sistema jurídico imputa um valor positivo a este fato, não parece razoável que, no ambiente de 

trabalho, as suas crenças e práticas religiosas sejam desprezadas. 

  Esclarecida a necessidade da prática do dever de acomodação por parte do 

empregador, insta salientar que o fato de se reconhecer este dever não resolve os conflitos de 

colisão dos direitos fundamentais, mas sim abre o diálogo no que se refere à ponderação de 

interesses, facilitando o processo argumentativo que conduzirá à solução do conflito. 

3.3 Posicionamento jurisprudencial acerca da discriminação por razões religiosas no 

ambiente de trabalho 

  O dever de acomodação consiste em uma ponderação entre as exteriorizações das 

crenças religiosas do empregado e do empregador criadas por iniciativa do empregador, 

visando uma melhora do ambiente de trabalho em relação à liberdade religiosa. 

 Porém, embora medidas estejam sempre sendo buscadas para melhorar o ambiente 

laboral, a discriminação por motivos religiosos representa um grave ataque à liberdade 

religiosa nestes locais. 

 Porém, um questionamento pode ser levantado em relação a este assunto: toda e 

qualquer prática restritiva da liberdade de expressão religiosa poderá ser considerada como 

discriminação negativa? Existem restrições que podem ser consideradas legítimas quando 

impostas, por parte do empregador, à liberdade de expressão (sentimento religioso) do 

empregado? 

 As formas de discriminação podem ser agressivas, sendo facilmente identificadas, ou 

sutis e dissimuladas, mascaradas como providências regulares visando o bom funcionamento 

do ambiente. 

 A palavra discriminação deriva do latim discriminare cujo significado original era o 

de diferenciar ou separar. Como se pode observar, a expressão, em si mesma, não possui 

conotação negativa, porém, no discurso jurídico, adquiriu uma carga pejorativa que se refere à 

forma como as pessoas são tratadas. Analisaremos apenas a natureza negativa, ou seja, a 
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discriminação como sendo “a conduta pela qual se nega à pessoa, em face de critério 

injustamente desqualificante, tratamento compatível com o padrão jurídico assentado para a 

situação concreta por ela vivenciada”, conforme nos ensina Delgado (2015, p. 745) 

 Embora o legislador não tenha incluído a identidade religiosa como eventual motivo 

de discriminação, no texto da Lei n.º 9.029, de 13 de abril de 1995, que trata da proibição da 

exigência de atestados de gravidez e esterilização, e outras práticas discriminatórias, para 

efeitos admissionais ou de permanência da relação jurídica de trabalho, esta ausência 

legislativa não exclui a possibilidade de identificar outras práticas como discriminatórias na 

relação de emprego. A ausência do dispositivo não configura uma permissividade, mas, em 

um país onde a cultura constitucional é recente, a expressa textualização legislativa poderia 

garantir maior segurança jurídica diante de conflitos concretos. 

 A Convenção n. 111 da OIT, concernente à discriminação em matéria de emprego e 

profissão, aceita pelo Brasil desde 1968, reduziu tal insegurança ao trazer, em seu artigo 1º, 

uma definição do que seria discriminação no ambiente de trabalho: 

 
toda distinção, exclusão ou preferência fundada na raça, cor, sexo, religião, opinião 

política, ascendência nacional ou origem social que tenha por efeito destruir ou 

alterar a igualdade de oportunidades ou de tratamento em matéria de emprego ou 

profissão (grifo nosso). 

 

 Num primeiro instante, a discriminação no trabalho tem sua característica marcada por 

dois elementos, o objetivo e o subjetivo. O elemento objetivo é a preferência por uma pessoa 

em detrimento de outra por causa injusta. Por outro lado, o elemento subjetivo apresenta-se 

como sendo a intenção de discriminar. As práticas de ato discriminatório costumam ocorrer 

na admissão, ou no andamento da relação de trabalho ou até mesmo na hora de dispensar o 

trabalhador. (NASCIMENTO, 2011) 

 Desde o momento da pré-contratação, já se pode identificar práticas discriminatórias, 

como por exemplo, um anúncio que exija que determinado candidato seja ou não pertencente 

de determinada religião, ou mesmo o submissão de um funcionário ao preenchimento de um 

questionário de candidatura de emprego contendo perguntas a respeito de sua orientação 

religiosa, com o objetivo de afastar trabalhadores cujo perfil fosse diverso daquele preferido 

pela empresa. 

 No que tange à contratação, podem ser encontradas cláusulas contratuais que 

restrinjam a expressão religiosa do empregado, com o impedimento de uso de sinais ou de 

expressões que levem ao entendimento de qual fé ele carrega consigo. 
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 Embora possa acontecer nas diversas fases do contrato, é mesmo durante a execução 

deste que são mais prováveis os casos de discriminação, pois, na prática, é muito difícil 

provar que a não contratação de alguém se deu com base em sua identidade religiosa. Quando 

posto diariamente em seu ambiente de trabalho, em contato com seus superiores, é que se 

pode observar mais nitidamente casos de discriminação. 

 Nestas situações, o Tribunal Superior do Trabalho por meio de decisão de Recurso de 

Revista nº 115646.2012.51.5.0006 decidiu que é da competência da Justiça do Trabalho 

processar e julgar situações de assédio moral no ambiente laboral, conforme evidencia a 

ementa do julgado: 

 

[…] RECURSO DE REVISTA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO TRABALHO. ASSÉDIO MORAL E DANO MORAL COLETIVO. 

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 114, 

I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, CONFIGURADA. A presente ação civil 

pública tem em sua raiz um termo de ajuste de conduta firmado com a ré por força 

das denúncias emergentes da oitiva, em procedimento investigatório, de empregado 

que passou, a partir de então, a sofrer represálias traduzidas na prática de intenso 

assédio moral por parte da demandada. Cuida-se, portanto, sem nenhuma dúvida, na 

dicção do artigo 114, I, da Constituição Federal, de ação oriunda da relação de 

trabalho. O núcleo ou eixo em torno do qual gira a postulação trazida a Juízo, é o 

assédio sofrido pelo empregado no contexto da relação de trabalho, em razão das 

informações prestadas em procedimento investigatório promovido pelo MPT. O 

desafio às prerrogativas do Ministério Público traduzido pela conduta da empresa de 

inobservar o TAC e constranger o empregado ouvido na investigação, constitui um 

aspecto da demanda que assume, no contexto dos autos, feição nada mais do que 

periférica ou acessória, não comportando a primazia que a Instância Ordinária lhe 

conferiu, a ponto de deslocar a competência para a apreciação e julgamento da 

matéria, de seu berço próprio trabalhista para o inadequado leito federal comum. A 

ação, nesse sentido, não visa primordialmente garantir a livre atuação do MPT no 

exercício de suas prerrogativas funcionais ou institucionais, mas sim inibir a 

demandada de submeter a coletividade de seus empregados a novos 

constrangimentos ou represálias, como os noticiados nos autos. Conclui-se que o V. 

Acórdão Regional, ao considerar a Justiça do Trabalho incompetente em razão da 

matéria, violou o disposto no artigo 114, I, da Constituição Federal. Recurso de 

revista conhecido e provido. (TST - RR: 11564620125150006, Data de Julgamento: 

11/11/2015, Data de Publicação: DEJT 13/11/2015) 

 

 Quando da extinção do trabalho, temos uma das causas mais cruéis de discriminação 

religiosa, pois ela expõe o trabalhador ao medo de perder o seu emprego em face de suas 

preferencias religiosas. Numa ação persecutória, o empregador poderá dispensar o empregado 

imputando-lhe um fato que ensejaria justa causa, quando na verdade está sendo movido por 

princípios discriminatórios de caráter religioso. 

 De toda sorte, se houver dispensa imotivada e mostrar-se provado que houve uma 

prática discriminatória, por razões religiosas, o STF decidiu em julgamento do Recurso 

Extraordinário nº 589.998 PI, que haverá um dano moral a ser reparado. O sofrimento e 



 

41 

 

constrangimento sofrido pelo empregado que foi privado de seu trabalho, por causas 

discriminatórias, jamais poderá ser ressarcido apenas com as verbas que lhe são devidas por 

força da extinção regular do contrato de trabalho, pelo que se impõe o reconhecimento do 

dano extrapatrimonial e o dever de compensar o lesado. 

 Uma questão também ligada à discriminação religiosa é a do assédio moral por razões 

religiosas. Segundo o dicionário Aurélio (1988, p. 66) assédio significa “cerco posto a um 

reduto para tomá-lo; sítio”. Assédio moral, por sua vez, se constitui: 

 

de condutas de uma pessoa em relação a outra ou de várias pessoas em relação a 

alguém praticadas intencionalmente por meio de ações de constrangimentos físicos 

e/ou psicológicos, em particular e em público, caracterizadoras de um cerco 

implacável, cruel e danoso, pois destrutivo de sua segurança física e emocional, por 

expor a pessoa à sensação de impotência em um contexto de perigo iminente. 

(CAIXETA, 2010, p. 22). 

 

  A ideia do assédio pressupõe condutas abusivas por parte do empregador. Faz-se 

necessário atentar para as ações que violam a intimidade do trabalhador, mas nem sempre se 

caracterizam como assédio moral. As linhas de entendimento da doutrina e jurisprudência 

nacionais sistematizam assédio moral das mais diversas formas, algumas mais sutis e outras 

mais ostensivas, havendo possibilidade de associar a restrição da liberdade religiosa como 

forma de assédio moral, como será visto no tópico adiante. 

  Há, por parte da doutrina, a classificação do assédio moral de acordo com as posições 

que vítima e agressor ocupam no ambiente de trabalho em vertical, horizontal e misto, 

conforme expõe Santos Junior (2013, p. 265): 

 

O assédio moral vertical ocorre quando agressor e vitima estão envolvidos em uma 

relação hierárquica. (...) O assédio horizontal ocorre entre trabalhadores situados no 

mesmo nível hierárquico, que não mantém relação de subordinação. Normal é 

motivado por competitividade, inveja, preconceito racial e todas as formas de 

discriminação. (...) O assédio moral misto é praticado, simultaneamente, por um 

assediador vertical e um assediador horizontal. 

 

  No que tange ao assédio moral de natureza religiosa, o que o diferencia é tão somente 

o motivo da conduta abusiva do agressor, que age pela intolerância religiosa em relação à sua 

vítima. Para Santos Júnior (2013, p 267): 

 

é possível compreender assédio moral por razões religiosas como uma discriminação 

religiosa qualificada pela reiteração de condutas ofensivas à dignidade da vítima, 

com o objetivo de trazer-lhes danos à integridade psicofísica e, assim, afastá-la do 

ambiente de trabalho. 
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  A discriminação religiosa e o assédio moral ensejam a rescisão do contrato de trabalho 

por justa causa a pedido do trabalhador contra o empregador e ocasionam o surgimento do 

direito de reparo por dano moral, conforme anteriormente citado. 

  A rescisão do contrato de trabalho também pode se processar em face de empregado 

que pratica, contra colegas de trabalho ou contra terceiros (clientes, por exemplo), a 

discriminação religiosa. Além desta conduta, outras podem ensejar ruptura do contrato de 

trabalho em decorrência de assedio moral, como a indisciplina causada pela desobediência a 

normas de caráter geral editadas pelo empregador, a insubordinação, que deriva do 

desrespeito do empregado a uma ordem específica do empregador, dentre outros. (SANTOS 

JUNIOR, 2013) 

  Por outro lado, a discriminação religiosa no ambiente de trabalho, por afetar 

diretamente a personalidade, uma vez que esta está intrinsicamente ligada às crenças de cada 

indivíduo, inevitavelmente, causa um dano extrapatrimonial, que deve ser compensado. 

  Nesse sentido, a 7ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho decidiu, em sede de 

Recurso de Revista, que o assédio moral religioso viola direitos fundamentais da pessoa 

humana, como a honra e a integridade psicológica e íntima do trabalhador, impondo-se o 

dever de compensação: 

 
RECURSO DE REVISTA - LIBERDADE DE OPÇÃO RELIGIOSA - AMBIENTE 

DE TRABALHO - ASSÉDIO MORAL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

- MAJORAÇÃO DO VALOR. A indenização por danos morais deve ser fixada em 

compatibilidade com a violência sofrida pelo empregado, as condições pessoais e 

econômicas dos envolvidos e a gravidade da lesão aos direitos fundamentais da 

pessoa humana, da honra e da integridade psicológica e íntima, sempre observando 

os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Na hipótese, tendo em vista as 

peculiaridades do caso em concreto - (conduta praticada, sua gravidade, o tempo de 

duração, bem como o duplo objetivo da indenização - compensar a empregada pela 

violação do seu patrimônio moral e desestimular a empregadora da prática reputada 

abusiva -, além da remuneração auferida pela reclamante, constatada a partir dos 

documentos juntados aos autos, e, mormente, a situação destacada no acordão 

recorrido, qual seja, a de que não era obrigatória a participação dos empregados nos 

cultos realizados), deve ser mantido o quantum indenizatório fixado. Recurso de 

revista não conhecido. […] (TST - RR: 4007920105090004 400-79.2010.5.09.0004, 

Relator: Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, Data de Julgamento: 11/09/2013, 7ª 

Turma, Data de Publicação: DEJT 13/09/2013) 

 

  Desta forma, a indenização por danos morais frente ao assédio moral deve ser fixada 

de forma a ser compatível com as condições financeiras dos envolvidos, considerando a 

violência sofrida pelo empregado e a gravidade da lesão, com observância da razoabilidade e 

da proporcionalidade. 
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  Por tanto, conclui-se que a discriminação religiosa faz-se presente no ambiente laboral 

de forma a ensejar sempre um dano à vitima que deverá ser reparada através de verbas 

patrimoniais e extrapatrimoniais e de forma a punir o agressor, o qual deverá arcar, 

financeiramente, com a compensação do dano, além de submeter-se aos efeitos da rescisão 

contratual por justa causa. 

 

3.4 A tutela da liberdade religiosa na instância jurisdicional trabalhista brasileira 

  

  Diante da percepção de que o assédio moral no ambiente laboral enseja o dever de 

reparação, conforme a doutrina e a jurisprudência já citadas apontam, não é diferente quando 

este assédio envolve restrição ilegítima ou discriminação em função da liberdade religiosa do 

obreiro. Faz-se necessário analisar quais meios estão disponíveis para que os sujeitos do 

contrato de trabalho defendam seu direito à liberdade religiosa na via judicial trabalhista, 

visando obter a punição dos violadores e respectiva compensação das vítimas. 

  Anteriormente, se demonstrou que os trabalhadores, como todo cidadão, são titulares 

do direito fundamental à liberdade de pensamento religioso, porém de nada adiantará isso se 

não houver a segurança jurídica e o aparato protetivo ou, pelo menos, punitivo-ressarcitório, 

aos titulares desse direito, como por meio da proteção do Estado-Juiz para torná-lo efetivo. 

  Nesse sentido, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, da Organização 

das Nações Unidas, proclama, em seu art. 8º, que “toda pessoa tem direito a receber dos 

tribunais nacionais competentes remédio efetivo para os atos que violem os direitos 

fundamentais que lhe sejam reconhecidos pela constituição ou pela lei”. 

  Diante disso, a violação à liberdade religiosa no ambiente laboral pode ser reprimida 

ou prevenida pela atuação da Justiça Especializada no Trabalho, provocada pelo manejo de 

ação de reparação de danos morais, ação civil pública e ainda ação cominatória (obrigação de 

fazer ou não-fazer), de acordo com as características de cada situação. 

  O pleito indenizatório é o meio fornecido pelo ordenamento jurídico para reparação de 

dano sofrido por individuo, seja ele empregado ou empregador, em razão de sofrimento moral 

causado por desrespeito à sua liberdade religiosa. 

  Conforme mencionado anteriormente, a competência para apreciação desta demanda 

é, sem margem para dúvidas, da Justiça do Trabalho. Tal afirmação restou comprovada na 

doutrina e jurisprudência antes mesmo do advento da Emenda Constitucional nº 45, de 2004, 

quando esta estabeleceu expressamente que compete à Justiça do Trabalho “processar e julgar 

as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de trabalho”. 



 

44 

 

  O Tribunal Superior do Trabalho (TST), reiteradamente, vem decidindo nesse sentido: 

 

DANO MORAL-COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. A 

competência da Justiça do Trabalho, prevista no artigo 114 da Constituição 

Federal de 1988, estende-se aos conflitos decorrentes da relação de trabalho, 

entre os quais se encontra a indenização por dano moral. Precedente do colendo 

STF (RE 238.737/SP, DJU de 5.2.99). DANO MORAL-ASSÉDIO SEXUAL -

CARACTERIZAÇÃO. Tipificada no moral, passível de reparação, conduta 

intimidatória do empregador que assedia sexualmente empregada sua, valendo-se da 

sua condição de provedor do vínculo empregatício. A estima e o respeito que o ser 

humano usufrui no meio da coletividade estão íntima e diretamente vinculados aos 

seus mais elevados valores morais e espirituais, virtudes que justificam seu viver e 

caminhar neste mundo, de forma que a indenização por dano moral, que deverá 

corresponder à gravidade da lesão, e não ser equivalente, por impossível a 

equivalência, deve, de um lado, significar uma justa compensação ao ofendido e, de 

outro lado, uma severa e grave advertência ao ofensor, de forma a inibi-lo ou 

dissuadi-lo da prática de novo ilícito da mesma natureza. Esse é o sentido 

pedagógico e punitivo que a indenização representa para o ofensor, enquanto que, 

para o ofendido, significa a minimização da lesão sofrida em seu patrimônio moral. 

[…] (TST - AIRR: 3652500822002503 3652500-82.2002.5.03.0900, Relator: 

Milton de Moura França, Data de Julgamento: 27/08/2003, 4ª Turma,, Data de 

Publicação: DJ 12/09/2003.) (grifo nosso) 

 

Reforçando o entendimento acerca da competência da Justiça do Trabalho nos casos 

de dano moral no ambiente laboral, o TST proferiu o seguinte julgamento: 

 

I-AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. ASSÉDIO MORAL E 

DANO MORAL COLETIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO 

TRABALHO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 114, I, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. Dada a possível violação ao artigo 114, I, da Constituição Federal, dá-se 

provimento ao agravo de instrumento para determinar o processamento do recurso 

de revista. Agravo de instrumento conhecido e provido. II-RECURSO DE 

REVISTA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. 

ASSÉDIO MORAL E DANO MORAL COLETIVO. COMPETÊNCIA DA 

JUSTIÇA DO TRABALHO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 114, I, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL, CONFIGURADA. […] Conclui-se que o V. 

Acórdão Regional, ao considerar a Justiça do Trabalho incompetente em razão da 

matéria, violou o disposto no artigo 114, I, da Constituição Federal. Recurso de 

revista conhecido e provido. (TST - RR: 11564620125150006, Data de Julgamento: 

11/11/2015, Data de Publicação: DEJT 13/11/2015) (grifo nosso) 

 

  Acerca deste assunto, é importante frisar que tais demandas serão de competência da 

Justiça do Trabalho desde que a violação se estabeleça entre um prestador e um tomador de 

serviços numa relação de emprego. Os casos em que figurarem dois prestadores de serviços, 

como, por exemplo, nas lides ajuizadas por um trabalhador em face de seu colega, deverão ser 

processadas e julgadas pela Justiça Comum, isto porque a competência é fixada em 

decorrência da natureza da relação jurídica entre os sujeitos e não em função do ambiente 

físico em que esta relação se desenvolve. 

  Neste enredo, tem decidido o Superior Tribunal de Justiça: 
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CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS ESTADUAL E 

TRABALHISTA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

AJUIZADA EM FACE DE COLEGA DE TRABALHO. ILÍCITO CIVIL 

EXTRACONTRATUAL. ART. 114, VI, DA CF. INAPLICABILIDADE. 1. Se o 

ilícito em que fundamentada a responsabilidade por danos morais ocorre entre meros 

colegas de trabalho, é ele - ainda que praticado no ambiente de trabalho - civil e 

extracontratual, sendo de competência da Justiça Estadual a apreciação da respectiva 

ação. 2. Inaplicabilidade ao caso do art. 114, VI, da Constituição da República. 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE PARA 

RECONHECER A COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL COMUM. (STJ - 

CC: 110974 SP 2010/0041652-5, Relator: Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, Data de Julgamento: 10/11/2010, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data 

de Publicação: DJe 23/11/2010) 

 

  Dito isto, afirma a jurisprudência não ser competência da Justiça do Trabalho tais 

demandas entre trabalhadores. Por outro lado, não se pode negar que as ações que envolvam 

postulação de indenização por dano moral entre as partes do contrato de emprego deverão ser 

julgadas pelo juízo laboral, tendo em vista a competência constitucional fixada para esta 

Justiça, a qual é mais afeita e especificamente voltada a responder as controvérsias ocorridas 

nas relações de trabalho. 

  Outra possibilidade ofertada ao trabalhador lesado pela conduta de desrespeito à sua 

liberdade religiosa é o ingresso de ação cominatória. Por meio desta ação, o empregado 

solicita que a empresa seja condenada a fazer ou deixar de fazer conduta que impeça ou que 

caracteriza ação discriminatória. 

  Tais ações são arriscadas para o empregado, sendo fortalecidas quando levadas a 

efeito por mais de um trabalhador no polo ativo da demanda, tendo em vista ter o empregador 

a possibilidade de rescindir o contrato do empregado após o conhecimento do processo. 

  Assim como na ação indenizatória, os pedidos cominatórios, geralmente, integram o 

conjunto dos pedidos de uma reclamação trabalhista, porém nada obsta o exercício autônomo 

da ação cominatória. 

  As duas opções analisadas até o presente momento referem-se, em regra, a dissídios 

individuais heterogêneos, pois as violações podem não atingem uma coletividade ligada por 

uma origem comum, razão pela qual a demanda dependerá da análise concreta de específica e 

particular de cada relação jurídica. Caso se configure uma lesão coletiva, a um grupo de 

trabalhadores em geral, o dissídio poderá ser encaminhado pela via da ação civil pública. 

  Nas palavras de Almeida (2003, p. 338), este entende ação civil pública consoante 

definição que se segue: 
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é um dos instrumentos constitucionais colocados à disposição do Ministério Público 

e de outros legitimados coletivos arrolados pela lei (art. 5ª Lei nº 7.347/85 e art. 82 

da Lei nº 8.078/90), para a tutela jurisdicional de quaisquer direitos ou interesses 

difusos, coletivos em sentido estrito ou individuais homogêneos. 

    

  Tal ação é uma possibilidade concreta para a defesa da liberdade religiosa dos 

trabalhadores, tendo vista a violação deste direito ter a possibilidade de atingir interesses 

individuais homogêneos, interesses coletivos em sentido estrito, ou de maneira menos 

frequente, interesses difusos
6
. 

  Ante o exposto, conclui-se que o abuso do exercício da liberdade religiosa, quer parta 

do empregado, quer do empregador, pode ser levado ao órgão jurisdicional e, mais 

especificamente, à Justiça do Trabalho, a fim de que se obtenha resposta estatal sobre o 

conflito violador de direitos fundamentais. 

  Ademais, quaisquer diferenças entre as pessoas, antes mesmo de serem colocadas 

como um conflito que cause impedimento de convivência pacífica, devem ser analisadas de 

forma mais amena e compreensiva. Afinal, viver e conviver entre diferenças motiva e conduz 

a sociedade à superação de barreiras. 

  Adiante vamos apresentar algumas situações em que o Tribunal Superior do Trabalho 

tratou do assédio moral relacionado à discriminação religiosa, a fim de fortalecer e dialogar 

com os argumentos já expostos na presente pesquisa. 

  Enfrentando recurso da decisão do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 10ª 

Região, o TST ratificou o que fora dito neste trabalho, quando se argumentou que a ausência 

de previsão legal expressa, para a discriminação religiosa no ambiente de trabalho, não 

poderia ser vista como um permissivo para tal violação a direito fundamental. A ementa do 

julgado expressa: 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. DISPENSA DISCRIMINATÓRIA POR OPÇÃO 

RELIGIOSA COMPROVADA. MATÉRIA FÁTICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 

126, DO C. TST. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ARTIGO 5º, VI, DA CARTA 

MAGNA. Entendeu o E. Regional, após detida análise do conjunto fático-probatório 

apresentado, estarem presentes todos os elementos necessários para a caracterização 

do dever de indenizar os danos morais experimentados pela reclamante, decorrentes 

da dispensa discriminatória da reclamante, em razão de sua opção religiosa. As 

insurgências da agravante assumem contornos nitidamente fáticos, de modo que sua 

análise demandaria o revolvimento dos fatos e provas, o que se revela inviável em 

sede de recurso de revista (Súmula 126 do C. TST). Incólume, pois, o artigo 5º, VI, 

da Carta Magna. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (AIRR - 1786-

76.2013.5.10.0016 , Relatora Desembargadora Convocada: Jane Granzoto Torres da 

                                                           
6
 Não é objeto deste trabalho se aprofundar no debate acerca da distinção entre os direitos e interesses, tampouco 

conceituá-los, podendo ser consultada a supracitada obra de Almeida (2003). 



 

47 

 

Silva, Data de Julgamento: 06/05/2015, 8ª Turma, Data de Publicação: DEJT 

08/05/2015) 

 

  Nos termos do acórdão recorrido, a Lei n.º 9.029/95, que dispõe sobre a proibição da 

adoção de qualquer prática discriminatória e limitativa para efeito de acesso à relação de 

emprego, ou sua manutenção, inclui a ação discriminatória por opção religiosa, pois “é certo 

que o entendimento da Lei pode e deve ser aplicado por analogia, na medida em encontra 

amparo nas garantias gerais contidas pela Constituição”, citando o art. 5°, inciso VI, o qual 

dispõe que “é inviolável a liberdade de consciência e de crença (...)”. O TRT da 10ª Região 

entendeu que “a conduta da reclamada representou prática discriminatório em face da opção 

religiosa do empregado configurando-se em abuso do poder potestativo do empregador”, 

configurando-se como ato ilícito que lesa a esfera moral do empregado e gera o dever de 

reparação. 

  Ainda, no referido julgado, há debate acerca da possibilidade dar instituição escolar 

confessional exercer tal limitação de caráter religioso sobre seus funcionários, ao qual o 

entendimento jurisprudencial respondeu negativamente, por se enquadrar como discriminação 

inconstitucional, não estando acobertada pelo direito potestativo do empregador de demitir ou 

contratar trabalhadores. 

  O Tribunal Superior do Trabalho também registrou que não é qualquer “brincadeira” 

ou “debate” sobre religião que se configura assédio moral, ao confirmar o acórdão do 

Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, o qual expressou o seguinte: 

Já a tese de perseguição religiosa beira ao absurdo. A segunda testemunha obreira, 

católica como o autor, restringiu-se a alegar que os pilotos faziam "brincadeira sem 

graça" com a religiosidade do reclamante. Nada mais. O depoente da reclamada, por 

sua vez, relata que as gozações de cunho religioso entre o recorrente e o comandante 

Padilla eram recíprocas, sendo que o próprio demandante, neste mesmo ambiente 

zombeteiro, ainda puxava conversa sobre assuntos de religião. 

Fica claro que novamente resta configurado, no máximo, episódio de aborrecimento 

do autor, isso se desconsiderarmos o relato de que ele também participava das 

brincadeiras. Ademais, sequer foi alegado que o reclamante, respeitoso a sua crença, 

teria levado sua insatisfação a instâncias funcionais superiores da reclamada, a fim 

de relatar e exigir que a zombaria ao seu credo fosse interrompida, o que 

impossibilita a própria responsabilização da reclamada, que só ficou ciente deste 

inconformismo na presente ação trabalhista. 

Resta evidente, portanto, que a alegação de assédio moral, tema gravíssimo na seara 

trabalhista, nem de longe ficou provada. A indenização pretendida visa proteger e 

compensar violações reais de direitos da personalidade, como o vilipêndio à honra 

ou à dignidade do trabalhador, e não pode ser banalizada a tal ponto de ser acionada 

para remediar meros aborrecimentos ou contrariedades inerentes ao dia a dia de 

qualquer empregado. Disto concluo indevido o pleito de indenização por danos 

morais. Mantenho (AIRR - 944-74.2012.5.02.0042, Relator Desembargador 

Convocado: Francisco Rossal de Araújo, Data de Julgamento: 25/11/2015, 7ª 

Turma, Data de Publicação: DEJT 27/11/2015). 
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  Conforme decidiu o Tribunal, situações que envolvem desrespeito à religiosidade 

alheia configuram-se como sérias e são tratadas como tal, porém, tais situações necessitam ter 

ocorrido de maneira a que à vítima tenha sido, de fato, ofendida. Meros descontentamentos ou 

aborrecimentos que não se configurem sob nenhuma hipótese como descriminação religiosa, 

não serão julgados da mesma forma de casos em que haja expressão violação do direito 

constitucional à liberdade religiosa.   

  O TST, em julgado recente, deixa claro o entendimento da ilicitude de limitar a 

liberdade religiosa, na qual se insere o direito de não crer ou de acreditar e professar a fé que 

melhor lhe corresponda, não podendo o empregador obrigar o trabalhador a seguir certos ritos 

religiosos ou abster-se de praticá-los. 

 

[…] DANO MORAL. MORA NO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E NA 

COMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE FÉRIAS. IMPOSIÇÃO DE ORAÇÕES 

ANTES DA JORNADA. SÚMULA 126. Na situação em apreço, o Regional não 

explicitou se os atrasos no salário do obreiro ocorreram de forma repetitiva, 

consignando, por outro lado, não haver restado comprovado nos autos prejuízos 

contumazes decorrentes da mora salarial e do atraso na comunicação de concessão 

das férias. Por sua vez, quanto ao dano moral supostamente sofrido pelo autor, em 

virtude de ser obrigado a rezar a oração "Pai Nosso" no início da jornada de 

trabalho, o Regional procedeu a uma minuciosa análise das provas testemunhais e 

dos depoimentos das partes - concluindo, ao final, que a existência da conduta 

ilícita apontada pelo obreiro sequer restou comprovada. […] ( RR - 155000-

43.2008.5.16.0001 , Relator Ministro: Augusto César Leite de Carvalho, Data de 

Julgamento: 05/10/2016, 6ª Turma, Data de Publicação: DEJT 14/10/2016). 

 

  Os julgados acima mencionados esclarecem que questões acerca de liberdade religiosa 

no ambiente laboral, especificamente, são mais costumeiras do que raras, e que na maioria dos 

casos há sim a configuração de desrespeito, e que tais conflitos são solucionados com a 

mesma dogmática utilizada na resolução de colisão entre direitos fundamentais.  
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  As considerações feitas acerca da liberdade religiosa permitiram enxergar a 

importância desta para a dignidade humana a ponto de a doutrina e o ordenamento jurídico 

terem a elevado ao patamar de direito fundamental. As crenças e práticas religiosas compõem 

a identidade dos indivíduos religiosos e estão intimamente ligadas ao desenvolvimento de sua 

personalidade. 

  Constatou-se que qualquer discussão que tenha, como ponto principal, os fundamentos 

que embasaram a construção da ideia de liberdade religiosa, deverá ser conduzida tendo-se 

em mente os valores formulados a partir das condições históricas que estão em seu 

nascimento e desenvolvimento. 

Ao longo dos estudos feitos, foi possível verificar que a liberdade religiosa tem as 

características que a definem enquanto direito fundamental, o que fora reforçado pelo texto 

constitucional, sendo essencial seu respeito para fomentar as liberdades que preconizam o 

regime democrático do Estado de Direito. 

O estudo apontou algumas interações existentes entre a liberdade religiosa e outros 

direitos fundamentais e bens constitucionalmente protegidos. Dessas interações, percebemos 

que a subordinação do empregado em relação ao empregador figura no âmbito contratual, não 

sendo, sob nenhuma circunstância, permitido ao empregador submeter o empregado a 

comportamentos ligados à sua vida pessoal, mesmo que dentro do ambiente de trabalho, como 

por exemplo, professar fé diferente daquela que lhes é intrínseca ou mesmo ser intimidado por 

professá-la. Ainda, infere-se que, embora haja grande respeito ao poder diretivo do 

empregador, no sentido de organizar as relações laborais, não se pode limitar a liberdade do 

empregado em relação aos direitos da sua personalidade, inerentes à sua individualidade, 

sendo o empregador obrigado a respeitar a livre manifestação de pensamento de seus 

empregados. 

Infere-se, ainda, que as situações envolvendo colisão de direitos fundamentais podem 

ser analisadas utilizando-se da proporcionalidade, haja vista nenhum direito fundamental ser 

superior ou absoluto a ponto de prevalecer para invalidar ou afastar a eficácia de outro direito 

fundamental. 

Verificou-se que, inserido na função social da empresa, está o respeito à liberdade 

religiosa dos empregados, tendo em vista o dever da empresa de promover o bem-estar do 

ambiente de trabalho, por mandamento constitucional. Assim, limita-se a livre inciativa em 

razão da valorização do trabalho humano e, obviamente, da vida digna do trabalhador, na qual 
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se insere seu direito inviolável de crença religiosa, expressão do livre desenvolvimento da 

personalidade humana. 

Diante de todo o cenário, conclui-se que a discriminação religiosa no ambiente laboral 

é prática inconstitucional e geradora do dever de reparação por dano extrapatrimonial, 

consoante entendimento jurisprudencial. O dano causado à vítima fere o princípio 

fundamental da liberdade religiosa, sendo competente a Justiça do Trabalho para decidir as 

demandas que versem sobre esses conflitos. 
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