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Simpósio: 04 - CRITÉRIO DECISIONAL NOS JULGADOS DA CORTE EUROPEIA DE 
DIREITOS HUMANOS NOS CASOS DE LIBERDADE DE RELIGIÃO 
 
RESUMO: A principal questão deste estudo é investigar a inobservância dos fundamentos 
comunitaristas da Teoria das Margens de Apreciação, utilizada pela Corte Europeia de Direitos 
Humanos como critério decisional nos casos de liberdade religiosa, pelo Supremo Tribunal Federal 
brasileiro no julgamento da ADI nº 4.439, que confirmou a constitucionalidade do ensino religioso 
confessional nas escolas públicas. A pesquisa demonstra o equívoco interpretativo dos ministros do 
STF, tanto nos votos vencidos, quanto nos favoráveis, acerca da utilização dos casos específicos do 
Tribunal de Estrasburgo. A interpretação do artigo 9º da Convenção Europeia de Direitos Humanos 
se faz à margem da cultura e da história, tendo em vista as regras, os valores de uma comunidade. O 
texto pretende apreciar, sob a ótica de Charles Taylor, a Teoria das Margens da Apreciação e o uso 
de casos do TEDH como critério decisional do STF na ADI nº 4.439. Para tanto, foi empregado, como 
metodologia, a pesquisa qualitativa jurisprudencial e a pesquisa bibliográfica em livros e artigos de 
periódicos, tendo como referencial teórico as ideias de Charles Taylor. O trabalho está dividido em 
três partes, sendo que a primeira seção do texto apresenta uma leitura comunitarista da Teoria das 
Margens de Apreciação e os fundamentos dos votos dos ministros do STF na ADI nº 4.439, cujas 
razões de decisão se encontram os julgados do TEDH. Na segunda parte, discute-se o direito 
fundamental à liberdade religiosa e sua importância como forma de reconhecimento na ótica do 
comunitarismo de Taylor. Por fim, são analisadas as premissas que fundamentam o Estado 
“multiconfessional”, apontando as dificuldades concretas de se garantir a liberdade religiosa e a 
igualdade entre as religiões no Brasil. Os resultados encontrados demonstram que os ministros do 
STF não atentaram para as premissas comunitaristas da Teoria das Margens de Apreciação, 
promovendo, subsidiariamente, a subsunção do artigo 9º da Convenção Europeia de Direitos 
Humanos às normas e à cultura dos Estados mencionados nos casos levados à Corte Europeia pelos 
Estados signatários. Operou-se apenas a submissão dos casos específicos do TEDH às normas do 
Estado Brasileiro, sem destacar as nuances culturais, jurídicas e sociais. O critério decisional da Corte 
de Estrasburgo é construído às margens de uma comunidade específica europeia. Portanto, a 
interpretação do artigo 9º da Convenção deve ser compreendida às margens da comunidade brasileira, 
marcada pela desigualdade religiosa. Desta maneira, conclui-se que houve, no julgamento do STF, 
um erro interpretativo do critério do TEHD, no que tange à liberdade religiosa, ao não considerar a 
realidade social, econômica e multicultural do Brasil. Ao realizar uma leitura comunitarista da Teoria 



das Margens de Apreciação este trabalho defende a neutralidade do Estado para que se garanta a 
liberdade religiosa, de modo que o ensino religioso não deve estar vinculado a qualquer religião 
específica, destacando que a disciplina Religião deve ser facultativa e voltada para a história e a 
doutrina das várias religiões, ensinadas sob uma perspectiva laica.  
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