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RESUMO: Objetiva-se analisar a extensão do direito à liberdade religiosa dos 
indivíduos inseridos em Organizações de Tendência confessionais, através do 
método de pesquisa hipotético-dedutivo. O direito à liberdade religiosa 
pressupõe uma obrigação de tolerância e um dever de respeito à dignidade da 
pessoa humana, à personalidade e à opção de crença do outro, inerente de sua 
sociedade pluralista. É um direito de liberdade e, como tal, impõe primeiramente 
um dever negativo ao Estado, de vedação de interferência, mas pode também 
exigir um dever positivo, de atuação para assegurar a sua integral consecução. 
Por conta de sua natureza indeterminada, inerente de qualquer direito 
jusfundamental, o seu âmbito de incidência não é óbvio, mas há consenso 
quanto ao fato de que, via de regra, qualquer violação deverá ser tolhida. 
Inobstante, a depender do caso, a subsunção da norma geral protetiva ao fato 
específico não ocorre de forma automática, em razão da especificidade de uma 
determinada situação. Explica-se: quando as circunstâncias normais de 
neutralidade existentes no local de trabalho não se apresentam, exsurgem 
dúvidas quanto a extensão do direito à liberdade religiosa daqueles nela 
inseridos. É sob este contexto que se analisa o instituto jurídico denominado 
“Organização de Tendência”, cujo conceito é oriundo de uma criação 
jurisprudencial alemã, atualmente regulado na União Europeia através de duas 
Diretivas, 94/45/CE e 2000/78/CE. Resumidamente, são organizações criadas 
com o objetivo de promover uma ideologia, em função da qual existem, a 
exemplo das organizações religiosas. Nelas, a atividade que o empregado 
desempenha terá, a depender do cargo, um conteúdo obrigacional vinculado à 
ideologia da organização. A consequência é que se admite que o empregador 
exija de seus empregados padrões de comportamento que se assemelhem aos 
ideais da organização. Admite-se, por consequência, a restrição do direito à 
liberdade religiosa do empregado em prol da empregadora. O fundamento para 
tal restrição é a proteção da imagem moral e da credibilidade da organização, 
evitando que o empregado aja de forma contrária à ideologia, o que a colocaria 
em risco. Verifica-se uma evidente situação de colisão de direitos: de um lado, 
tem-se o direito à liberdade religiosa e, de outro, tem-se o direito da organização 
de proteger o seu núcleo rígido, sua ideologia, sem a qual ela deixa de existir. A 
União Europeia regulou a matéria, autorizando a restrição do direito à liberdade 
religiosa em prol da organização, mas os resultados parciais da pesquisa 
apontam que ainda existem divergências quanto a aplicação e extensão do 
instituto, o que justifica a relevância do estudo, a saber: (i) se o cargo profissional 
ocupado interfere na aplicação do conceito e, consequentemente, na restrição 
ou não do direito à liberdade religiosa; (ii) se é possível terminar um contrato de 
trabalho por justa causa porque um empregado agiu de forma contrária à religião 
da organização fora do ambiente laboral. Conclui-se que ainda existem muitas 
divergências quanto a forma de aplicação do conceito e a extensão da 



prerrogativa de restringir o direito à liberdade religiosa do empregado, cujo 
conflito deve ser solucionado ponderando os bens jurídicos em voga. 
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