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Simpósio: 4 - CRITÉRIO DECISIONAL NOS JULGADOS DA CORTE EUROPEIA DE 
DIREITOS HUMANOS NOS CASOS DE LIBERDADE DE RELIGIÃO 
 
RESUMO: As decisões das Cortes internacionais sobre liberdades e direitos humanos são 
complexas e conflituosas, a liberdade religiosa aprofunda a problemática. A liberdade religiosa 
como princípio refere-se ao modo como o Estado se relaciona com o religioso: se declara (ou 
não) sua incompetência para definir-se nesta matéria, ao entender que dita definição 
corresponde exclusivamente aos cidadãos. Por outro lado, toda pessoa é titular do direito de 
liberdade religiosa por exigência mesma de sua própria natureza. O conteúdo deste direito é 
extenso e inclui a proteção de outros que estão direta e indiretamente vinculados a ele, tal como 
se denota nos principais textos internacionais de proteção dos direitos humanos. O objeto da 
pesquisa é o estudo de casos paradigmáticos sobre a liberdade de religião e os direitos humanos, 
julgados pela Corte Europeia de Direitos Humanos, bem como a verificação dos critérios 
utilizados para uma leitura da teoria da decisão adequada. A Convenção Europeia dos Direitos 
do Homem traz novas estratégias em processos de justiça, fortalecidos pelo legítimo discurso 
dos direitos humanos, marcam novas práticas sociais, morais e políticas humanitárias, em 
decisões mais justas e adequadas. E, quando é chamado a pronunciar-se sobre um conflito entre 
dois direitos igualmente protegidos pela Convenção, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos 
deve realizar uma ponderação dos interesses no caso concreto. Os direitos devem ser protegidos 
e, se a proteção de um conduz à vulneração do outro, deve-se decidir sobre os meios adequados 
para que essa violação seja proporcional ao objetivo perseguido. A relevância do tema consiste 
em identificar a problemática da ambivalência entre a Religião e o Direito, que emerge a partir 
de questões complexas, levadas ao debate público em julgados da Corte Europeia de Direitos 
Humano. A metodologia é empírica, através da análise documental comparativa em estudo de 
casos, julgados pela Corte Europeia de Direitos Humanos. A pergunta central consiste em saber 
se a busca da efetividade do Corte Europeia Direitos Humanos, em decisões envolvendo 
questões de valoração da liberdade religiosa, pode sustentar uma teoria da decisão adequada? 



Traça-se como hipótese que a Corte Europeia, orientada pela Tópica aristotélica, busca decisões 
razoáveis, fundamentadas e passíveis de controle. As decisões da Corte são verdadeiras 
“formulas/regras” extraídas de problemas e que orientam casos futuros. Constitui objetivo geral 
do presente estudo: analisar as decisões paradigmáticas do Tribunal Europeu de Direitos 
Humanos sobre liberdade religiosa e outros direitos humanos, verificando se as decisões são 
apropriadas para uma teoria da decisão adequada. São objetivos específicos: a) observar a 
dinâmica dos direitos e deveres no contexto da liberdade religiosa; b) avaliar casos 
paradigmáticos julgados pela Corte Europeia de Direitos Humanos, segundo os critérios 
adotados; e, c) verificar se o método adotado pela Corte Europeia de Direitos Humanos torna 
possível o controle da racionalidade das decisões. Como resultados esperados, pretende-se 
responder a pergunta central da pesquisa de forma a delimitar os conflitos advindos da dinâmica 
da proteção dos direitos humanos, das liberdades e da liberdade religiosa, nas decisões 
paradigmáticas da Corte Europeia de Direitos Humanos, identificando o método utilizado pela 
Corte.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Direitos Humanos; Liberdade Religiosa; Corte Europeia; Teoria da 
adequação. 


