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RESUMO: O presente trabalho busca examinar o critério decisional do Tribunal Europeu de 
Direitos Humanos na interessante problemática envolvendo o direito ao registro das entidades 
religiosas e o dever de imparcialidade do Estado. A este propósito, analisou-se os fundamentos 
adotados no acórdão proferido no processo n. 45.701/99 pela 1ª Seção do TEDH em 
14/12/2001, cotejando-o com outros julgados do referido Tribunal e abordando diversos 
diplomas internacionais que tratam da matéria. O direito à liberdade religiosa está previsto no 
artigo 9º da Convenção Europeia de Direitos Humanos e para sua proteção o interessado deve 
apresentar uma queixa perante o TEDH, que analisará se determinada conduta (omissiva ou 
comissiva) do Estado interfere no exercício do mencionado direito. Em caso positivo, o TEDH 
verifica se essa ingerência, se concretizada, seria lícita e necessária numa sociedade 
democrática para a realização de um ou mais objetivos legítimos previstos no n.º 2 do art. 9º. 
Isto é, realiza o controle através da metódica da proporcionalidade. Verifica-se que muito 
embora o Estado detenha o poder de regulamentar as diversas religiões 
existentes em seu território, podendo, inclusive, impor determinadas restrições ao 
exercício da liberdade religiosa, deve permanecer neutro em relação ao mérito das crenças 
religiosas. Demonstra-se que o respeito à pluriconfessionalidade não se trata apenas de um 
princípio relevante ou de um dever de ordem ética, mas uma necessidade política e jurídica, 
indispensável para a construção da paz e para o progresso econômico e social dos povos. 
Constata-se que não obstante a crença seja essencialmente pessoal e subjetiva, sua manifestação 
é tradicionalmente realizada em conjunto, através de estruturas organizadas, de modo que a 
recusa da concessão do status de entidade jurídica à determinada organização religiosa 
configura severa restrição à capacidade de praticar a religião e acaba por, na prática, esvaziar o 
conteúdo do direito à liberdade de religião. Conclui-se que o TEDH agiu bem ao enfrentar a 
questão, pois a recusa do registro da igreja requerente estava baseada em meras suposições de 
perigo à ordem pública e a segurança nacional. 
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