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Resumo: Em razão de que há muito já se considera a existência de poderes privados, entende-se por oportuno 
discutir a aplicabilidade horizontal dos direitos fundamentais nas relações de trabalho sob o enfoque da liberdade 
religiosa. Tais direitos não raro encontram óbice no poder empregatício, situação em que passa a existir um 
conflito entre o direito do empregado e a potestade do empregador, demandando a realização de uma análise 
pontual e ponderada, tal como nos casos em que o trabalhador deseja se eximir de obrigação profissional que 
atente contra a sua crença. Desse modo, o presente artigo procura investigar se a objeção de consciência 
religiosa, amparada pelo texto constitucional, aplica-se ao contrato de trabalho como forma de reparar uma 
discriminação do empregador ou se, ao contrário, não se apresenta como limitador ao poder de direção do 
empregador, sendo objeto de análise, inclusive, o caso das organizações de tendência. 
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Introdução 

 

O processo de consolidação do direito constitucional com o reconhecimento da força 

normativa da Constituição e de seus princípios soterrou a ideia de que os direitos fundamentais 

são oponíveis tão somente na relação entre o Estado e o indivíduo, para serem exigíveis e 

contrapostos nas próprias relações privadas, reconhecendo, assim, que tais direitos possuem 

também eficácia horizontal. 

  Paralelamente a essa conjuntura, tem-se discutido em que medida o poder diretivo do 

empregador pode ser obstáculo à preservação, consolidação e efetivação de direitos 

fundamentais do empregado. Nesse contexto, a objeção de consciência religiosa, decorrente 

do direito fundamental à liberdade de consciência e de crença, apareceria como uma busca 

pelo reconhecimento da autonomia da vontade humana frente a situações de subordinação, 

que, diversas vezes, constituem óbice no desenvolvimento da personalidade do trabalhador 

em seu exercício profissional. 

 Portanto, neste artigo será discutida a possibilidade de uma objeção de consciência nas 

relações de trabalho nos casos em que conflitem a liberdade religiosa e autonomia de vontade 

do trabalhador com o poder empregatício, todos legitimados pelo texto constitucional, bem 

como a discriminação religiosa no exercício do poder diretivo perante a escusa, sendo também 

objeto de análise o caso das chamadas organizações de tendência. 
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1 Objeção de consciência: aportes conceituais e legais  

 

 A objeção de consciência é fundada na liberdade de consciência, segundo a qual cada 

um pode viver de acordo com as próprias convicções, políticas, religiosas ou filosóficas que 

entende como melhores, sem prejudicar direito de terceiros (BUZANELLO, 2001). Trata-se 

da resistência a uma ordem, de modo não violento, cujo conteúdo se nega a obedecer por 

entender que seu cumprimento fere suas convicções pessoais, sejam morais, religiosas ou 

ideológicas (ARAYA PESCHKE, 2015). Já no ambiente de trabalho, a objeção de consciência 

“manifesta-se internamente em uma relação de trabalho quando o poder de direção do 

empregador impõe ao empregado a realização de tarefas que, segundo sua crença, são 

consideradas imorais” (CORREIA, 2012, p. 36). 

  No Brasil, a objeção de consciência tem sido restrita ao campo da liberdade religiosa, 

ao passo que no exterior a invocação de consciência tem sido utilizada para fazer valer outras 

liberdades, como a científica e a cultural (BORN, 2013). 

  De acordo com Born (2013) o direito fundamental de objeção de consciência, meio 

pelo qual o indivíduo pode descumprir normas a ele impostas quando estas causem aversão às 

suas convicções pessoais, está implícita e explicitamente autorizado constitucionalmente 

(artigo 5º, inciso VIII da Constituição Federal). Entende-se que a objeção de consciência 

opera como manifestação plena da autonomia da vontade individual, fundamentando-se no 

direito de liberdade de consciência, previsto no texto constitucional (BUZANELLO, 2001). 

 Além disso, a garantia também é prevista pela Declaração Universal de Direitos 

Humanos (implicitamente) e pelo Pacto de San José de Costa Rica, sendo que neste o objeto é 

mais restrito já que a garantia caberia somente frente a atos administrativos ou privados 

(BORN, 2013), o que não constitui óbice ao caso a ser analisado. 

  Sobre o inciso VIII do artigo 5º da Constituição Federal, Weingartner Neto (2013) 

ensina que a liberdade de consciência busca proteger, como bem jurídico, a autodeterminação 

ético-existencial do indivíduo. Segundo o autor, muitas vezes a obediência a certos 

imperativos legais pode, até mesmo, acarretar na perda significativa da identidade do sujeito. 

Assim, na ocorrência de conflito de interesses, a solução “depende de ponderação, devendo 

prevalecer o fato de consciência quando não afete – ou o faça de forma periférica – liberdades 

e direitos fundamentais de terceiros” (WEINGARTNER NETO, 2013, p. 269). 

 Os direitos fundamentais dos trabalhadores podem ser classificados em específicos e 

inespecíficos. Os primeiros são aqueles cujos sujeitos passivos são os empregadores, servindo 

de exemplo a norma de limitação da jornada de trabalho. Os inespecíficos, por sua vez, a 



titularidade cabe a qualquer pessoa, isto é, não são destinados especialmente à proteção dos 

trabalhadores, mas de qualquer cidadão, como a liberdade de consciência e o direito de 

expressão (VECCHI, 2011). 

 Acerca disso, pode-se inferir que, partindo da admissibilidade de uma eficácia 

horizontal dos direitos fundamentais inespecíficos nas relações de trabalho, existe, em maior 

ou menor medida, um direito fundamental de liberdade de consciência cujo destinatário é o 

empregador. 

  Isto posto, diante da constatação de que as liberdades de consciência e de pensamento 

são direitos e garantias constitucionais, constituindo direitos fundamentais, vislumbra-se que 

não se exclui dessa tutela os trabalhadores em seu ambiente de trabalho por assim se 

encontrarem, já que a titularidade desses direitos pertence a todos os cidadãos. Partindo disso, 

pode-se avistar, no mínimo, um conflito de interesses do trabalhador frente aos interesses 

empresariais.  

 Desse modo, o que ora se questiona é a admissibilidade de uma prevalência da 

liberdade de consciência do trabalhador em determinados casos, a ponto de este eximir-se de 

obrigação a ele imposta sem que o empregador se valha do seu poder punitivo frente ao ato de 

indisciplina ou insubordinação, buscando uma compatibilização ótima entre o poder 

empregatício e a liberdade de consciência do empregado.  

 Como o trabalho proposto assenta-se nas implicações de um direito fundamental 

inespecífico (liberdade religiosa) no contrato individual de trabalho, o qual, a priori, constitui-

se em uma relação de direito privado, é salutar que se analise, ainda que brevemente, a 

eficácia dos direitos fundamentais nas relações laborais. 

 

2 A eficácia horizontal dos direitos fundamentais nas relações de trabalho 

 

 Em razão do contrato de trabalho se tratar de uma relação entre particulares, ainda que 

assimétrica, a teoria da eficácia horizontal dos direitos fundamentais se apresenta como um 

enfoque plausível para o intuito de verificar a existência de um direito de objeção de 

consciência nas relações laborais. 

 Conforme Steinmetz (2004), o entendimento de que os direitos fundamentais 

constituem apenas restrições ao poder do Estado é limitado, pois o poder há muito não se 

concentra somente no Estado. Para o autor, na contemporaneidade outros sujeitos também são 

capazes de exercer poder, inclusive nas chamadas relações horizontais, condicionando, 

restringindo ou eliminando as liberdades uns dos outros. Portanto, o poder pode ser entendido 



tanto como fenômeno político, que pode ser verificado entre Estado e particulares, quanto 

como fenômeno social, em sentido amplo, presente nas relações verticais e horizontais. 

 Em uma conjuntura social na qual a desigualdade faz parte, parece adequado que aos 

direitos fundamentais também se vinculem os particulares, restando para discussão somente 

em que medida isso se dará. Assim, efetivar e promover os direitos fundamentais nas relações 

laborais contribui para atenuar esse cenário, permitindo a consagração do princípio da 

dignidade humana. Portanto, examinar se as relações entre os particulares estão em harmonia 

com os valores de um Estado social e democrático de direito é basilar para a efetivação dos 

direitos fundamentais (ALMEIDA; EPPLE, 2012). 

 Na mesma esteira, Vecchi (2011) reconhece a existência de poderes privados nas 

relações sociais. Para o autor, a concepção de que o Estado é o grande vilão dos direitos 

fundamentais é equivocada, pois o que hoje se apresenta diante do cenário da globalização é 

um expressivo aumento do poder nas mãos de grupos privados, o que acaba se traduzindo em 

um dever estatal de concretizar a defesa e proteção dos direitos fundamentais, sobretudo no 

Estado brasileiro, que possui um caráter inegavelmente democrático e social. 

 Diante dessas novas relações é que a jurisprudência alemã em meados do século XX 

começou a trabalhar a ideia da eficácia dos direitos fundamentais perante terceiros, ou, ainda, 

a eficácia horizontal desses direitos. Além disso, a assimetria das relações laborais deve ser 

levada em conta na aplicação de direitos fundamentais, podendo justificar uma incidência 

mais intensa desses direitos nas relações (VECCHI, 2011). É em razão do poder empregatício, 

afirma o referido autor, que se justifica a relevância da eficácia horizontal, pois a sujeição 

existente do empregado frente o empregador demanda maior proteção dos direitos da parte 

vulnerável desta relação. 

Ainda que poderes privados e sociais não se equiparem ao poder público, os direitos, 

liberdades e garantias também sofrem turbações daqueles poderes, sendo que, diante da 

situação desigualitária das partes, não se pode prescindir da eficácia dos direitos fundamentais 

nessas relações (CANOTILHO, 2003). 

Portanto, vislumbra-se a ocorrência de uma colisão de direitos e bens jurídicos – quais 

sejam, de um lado, a autonomia privada manifesta no poder diretivo do empregador, e, de 

outro, os direitos da personalidade de titularidade do empregado – que deverá ser analisada 

segundo os princípios constitucionais e as funções da lei fundamental, sem olvidar da 

assimetria inerente às relações de trabalho. 

 No mesmo sentido, para Nascimento (2008) a incidência dos direitos fundamentais 

serve como restrição ao direito do empregador, isto é, o poder exercido pelo empregador deve 



atender às normas constitucionais, promovendo relações de emprego mais equilibradas. O 

empregado, por estar no ambiente de trabalho, não está despido dos direitos e garantias como 

cidadão.  

 Assim, a intersecção do poder diretivo do empregador e da subordinação do 

empregado deve estar iluminada pelo princípio da dignidade humana. Dito de outra forma, o 

poder diretivo deve estar limitado pela “observância das normas constitucionais que garantem 

ao trabalhador os seus direitos fundamentais e que possuem repercussão nas suas relações 

jurídicas da esfera privada” (NASCIMENTO, 2008, p. 249).  

Diante do exposto, conclui-se que a incidência em maior ou menor medida dos direitos 

fundamentais também se dá nas relações de trabalho, posto que o trabalhador, antes de 

empregado, é cidadão, cuja dignidade é eixo central da Constituição Federal de 1988, 

merecendo a tutela dos direitos da personalidade, tal como a da liberdade religiosa consagrada 

no inciso VI do artigo 5º do diploma constitucional, sob pena de se incorrer na discriminação 

religiosa. 

 

3 A discriminação no contrato de trabalho 

 

 Consoante visto nos tópicos anteriores, a eficácia horizontal dos direitos fundamentais 

é questão consolidada na realidade do direito pátrio, irradiando seus efeitos na relação de 

emprego. Como consequência inarredável, deve-se analisar se a negativa de observância de 

direitos fundamentais inespecíficos, neste caso a liberdade religiosa, pode, no caso concreto, 

ser reclamada pelo empregado, por constituir uma forma de discriminação ilícita. Para isso, 

necessário que se faça uma sucinta análise do instituto jurídico da discriminação no contrato 

de trabalho. 

  A palavra discriminação advém do latim discrimino, que significa separar, diferenciar, 

distinguir, tendo, portanto em sua origem etimológica, uma neutralidade no sentido. Todavia, 

quando essa diferenciação está pautada por critérios injustificados, há a violação da dignidade 

do ser humano, sendo, consequentemente, inaceitável (NOVAIS, 2005, p. 30). 

 Dessa forma, o que interessa ser conceituado é a discriminação ilícita. Esta, segundo 

Delgado (2000, p. 97), é a “conduta pela qual se nega à pessoa tratamento compatível com o 

padrão jurídico assentado para a situação concreta por ela vivenciada”. Portanto, discriminar é 

fornecer um tratamento desfavoravelmente diferenciado a determinado indivíduo em razão de 

algum motivo ou característica específica (CANTELLI, 2007). 

 Na conduta discriminatória identificam-se o preconceito (ato de julgar alguém), a 



separação (censura) e a personificação (agregar a identidade da pessoa um traço seu 

extrínseco), que são os três elementos difundidos por aqueles considerados os transmissores e 

produtores de uma ideologia que são a família, a religião, a escola e os meios de comunicação 

(AIEXE, 2000).  

 Na relação de trabalho, a discriminação consiste em “negar ao trabalhador a igualdade 

necessária que ele deve ter em matéria de aquisição e manutenção no emprego, pela criação 

de desigualdades entre as pessoas” (BRITO FILHO, 2002, p. 43). 

 Reprovável em qualquer contexto, ela é ainda mais preocupante quando acontece no 

ambiente de trabalho, local onde originalmente o empregado encontra-se numa situação de 

inferioridade com relação ao empregador possuindo menores condições de defender-se contra 

afrontas à sua dignidade, e também, por ser o ambiente em que o indivíduo desenvolve suas 

potencialidades, realizando-se enquanto pessoa e membro da sociedade (GÓIS, 2010). 

 Vale dizer que no direito do trabalho a discriminação é verificada, principalmente, nas 

relações que envolvem crianças e adolescentes, portadores de deficiência e trabalhadores do 

sexo feminino, com a aplicação de critérios não relevantes para o desempenho de uma 

determinada ocupação que “afastam o reconhecimento do contributo objetivo de determinado 

trabalhador para o bem comum” (BARZOTTO, 2012, p. 42). 

 Essa discriminação pode ser dar de forma direta ou indireta. A primeira é aquela 

fundamentada em critérios vedados pelo ordenamento jurídico, como gênero, religião, 

origem, etc., verificada quando há a exclusão explícita de determinada pessoa em função de 

características específicas (CANTELLI, 2007). Por outro lado, a discriminação indireta ocorre 

quando aparentemente a atitude ou prática no espaço de trabalho revela-se neutra, mas na 

realidade possui um impacto prejudicial na pessoa ou no grupo de pessoas com características 

específicas (BARZOTTO, 2012). 

 A compreensão da tutela diferenciada como vetor para o alcance da igualdade material 

faz-se necessária haja vista que “tratamento desigual” e “tratamento discriminatório” não são 

sinônimos, pois um tratamento desigual não significa propriamente uma prática 

discriminatória já que um amplo número de tratamentos diferenciados deve ser aceito 

justamente para a garantia da igualdade (ALVES LIMA, 2011). A igualdade material permite 

o estabelecimento de uma situação de igualdade real entre as pessoas, através da atribuição de 

uma superioridade jurídica ao sujeito mais frágil da relação (MACHADO, 2011). 

 O estar ombro a ombro no ambiente de trabalho requer o reconhecimento entre os 

pares, uma vez que o trabalhador não quer ser identificado por suas particularidades além 

trabalho, como homem ou mulher, crente ou não, portador de deficiência ou não 



(BARZOTTO, 2012). 

 Nesse sentido é a lição de Alves Lima (2011, p. 36) 
A igualdade se traduz também em base axiológica de um grupo de direitos 
fundamentais os quais visam reduzir as desigualdades de fato, que são os 
direitos sociais. Entre eles, com amplo destaque, se encontram os direitos 
trabalhistas, sendo o direito a não ser discriminado no âmbito das relações de 
trabalho um dos mais importantes componentes. 

 

 Assim, as proibições de discriminação trazidas pelo direito geral e especial são 

decorrência lógica do princípio da igualdade, apresentando-se como uma vertente negativa do 

referido princípio, ou seja, a obrigação de observância de tratamento isonômico implica num 

veto a prática de todo e qualquer ato discriminatório (MACHADO, 2011). 

 Essa ampla proteção se deve ao fato de que os direitos fundamentais são dotados de 

eficácia radiante por todo o ordenamento jurídico, quer público, quer privado, exigindo 

respeito, promoção e proteção (MACHADO, 2011). 

 Diante desse contexto, apresenta-se o problema proposto no presente artigo, qual seja:  

se a objeção de consciência, fundada em motivo de ordem religiosa, aplica-se ao contrato de 

trabalho como forma de reparar uma discriminação do empregador, ou, em contrapartida, não 

se apresenta como limitador ao poder de direção do empregador. 

 

4 A liberdade religiosa enquanto direito fundamental no ordenamento jurídico brasileiro 

 

Os direitos fundamentais constituem patrimônio comum da humanidade, cujo processo 

de afirmação se deu de forma gradativa, com a evolução da sociedade e do Estado. Partindo-

se da premissa de que direitos fundamentais e direitos humanos não são sinônimos, consoante 

posição expressa própria Constituição Federal, abordar-se-ão direitos fundamentais a partir da 

perspectiva estatal, ou seja, como conjunto de valores essenciais à dignidade humana 

reconhecidos e positivados no plano do direito interno de cada país. 

Nesse sentido, salienta George Marmelstein (2008, p. 20) que: 
Se determinada norma jurídica tiver ligação com o princípio da dignidade da 
pessoa humana ou com a limitação do poder e dor reconhecida pela 
Constituição de um Estado Democrático de Direitos como merecedora de 
uma proteção especial, é bastante provável que se esteja diante de um direito 
fundamental. 

 

Quanto a seu processo de afirmação histórica, a doutrina costuma dividi-los, 

ordinariamente, em três dimensões ou gerações. 

Os direitos de primeira dimensão compreendem as liberdades civis e políticas do 



indivíduo demandando uma atuação negativa por parte do Estado, ou seja, são direitos que se 

traduzem “como faculdades ou atributos da pessoa e ostentam uma subjetividade que é seu 

traço mais característico. Em suma, são direitos de resistência ou de oposição perante o 

Estado” (BONAVIDES, 2003, p. 564). 

As liberdades civis e políticas, na condição de direitos humanos, surgiram nos EUA, 

com a Declaração da Independência, e, na Europa, com a Revolução Francesa as quais 

impuseram ao Estado uma atuação negativa sobre o cidadão, em nome da liberdade e da 

igualdade. Tendo como titular o indivíduo, apresentam-se como direitos de 

resistência/oposição frente o Estado, que deve abster-se da prática de atos que importem sua 

violação.  

Já os direitos de segunda dimensão, surgiram na metade do século XIX (Revolução 

Industrial) e, sob o manto do princípio da igualdade, correspondem a direitos coletivos que 

demandam, a priori, uma atuação positiva por parte do Estado. São os direitos sociais, 

econômicos e culturais, que têm por objetivo a redução das desigualdades sociais mediante a 

proteção dos indivíduos em posição mais frágil. 

Por último, os direitos de terceira dimensão, surgidos após a Segunda Guerra Mundial, 

são direitos de natureza universal, correspondentes à “fraternidade”, que é o terceiro ideal 

preconizado na Revolução Francesa, citando-se como exemplos a paz mundial e o meio 

ambiente equilibrado. 

 O que importa ao presente trabalho, no entanto, é o direito fundamental à liberdade 

religiosa que, estando consagrado explicitamente no artigo 5º, inciso VI da Constituição 

Federal, faz parte dos direitos fundamentais de primeira dimensão, e que a partir de agora será 

examinado. 

 A liberdade de consciência e religiosa encontram-se amparados em três incisos do 

artigo 5º da Constituição Federal, sendo que, enquanto a liberdade de consciência se constitui 

na faculdade de autodeterminação do indivíduo, a liberdade religiosa se refere ao direito de ter 

ou não ter religião, que se desdobra em diversas concretizações, tais como a liberdade de 

crença e a liberdade de culto. A liberdade religiosa é direito complexo que se constitui na 

liberdade de deliberar segundo a própria crença, estando diretamente relacionada ao princípio 

da dignidade humana.  (WEINGARTNER NETO, 2013). 

 Assim como todos os demais direitos fundamentais, o direito à liberdade religiosa e 

seus desdobramentos encontram limites implícitos e explícitos, estes por meio de disposição 

constitucional ou lei ordinária com fundamento na própria Constituição. Já os limites 

chamados implícitos existem em razão “da necessidade de compatibilizar a liberdade religiosa 



com os direitos de terceiros e com outros bens constitucionais” (WEINGARTNER NETO, 

2013, p. 271).  

 Portanto, em que pese se tratar de um direito fundamental, necessário concluir que o 

ordenamento jurídico brasileiro não concedeu proteção ilimitada e incondicional à liberdade 

de crença, mas uma proteção jurídica que, em conflito com outros princípios ou direitos 

fundamentais, poderá ser relativizada no caso concreto. 

 O direito à liberdade religiosa possui como destinatários tanto o poder público quanto 

entidades privadas, estas em razão da já examinada eficácia horizontal de direitos 

fundamentais. Em relação à sua incidência nas relações trabalhistas, os empregadores também 

estão vinculados a esse direito fundamental. (WEINGARTNER NETO, 2013). 

 Diante da constatação de que o direito fundamental à liberdade religiosa vincula os 

empregadores como destinatários desse direito, resta analisar se a inconformidade do 

empregador perante a objeção de consciência religiosa do trabalhador implica, 

necessariamente, em discriminação religiosa. 

 

5 A (i)legitimidade da objeção de consciência religiosa e a discriminação no contrato de 

emprego 

 
Na relação de trabalho é inegável a presença intrínseca daquilo que se denomina poder 

de direção do empregador, ou seja, o poder de organizar, o poder de punir e, ainda, o poder de 

controlar, este inerente à característica da subordinação que permeia o contrato de trabalho. 

Esse poder de controle autoriza o empregador a fiscalizar e exigir o cumprimento das 

obrigações contratuais, e até punir o empregado que incorrer em atos de indisciplina ou 

insubordinação. 

  Ao mesmo tempo, não se pode esquecer que o poder empregatício também é 

expressão de um direito fundamental. A propriedade privada pode ser elencada como um dos 

fundamentos mais antigos para a incidência desse poder, sendo que a concepção contratualista 

é hegemônica no direito do trabalho para explicar o fenômeno (DELGADO, 1996). Adverte-

se, contudo, que o poder empregatício não pode ser entendido como um espaço para 

arbitrariedades do empregador, pelo que deve ser lido à luz da norma constitucional pautando-

se pela garantia de direitos fundamentais (VECCHI, 2014). 

  Assim, a intersecção do poder diretivo do empregador e da subordinação do 

empregado deve estar iluminada pelo princípio da dignidade humana. Dito de outra forma, o 

poder diretivo deve estar limitado pela “observância das normas constitucionais que garantem 



ao trabalhador os seus direitos fundamentais e que possuem repercussão nas suas relações 

jurídicas da esfera privada” (NASCIMENTO, 2008, p. 249).  

 Nesse sentido, em razão do direito não comportar princípios absolutos, muito menos 

uma solução que seja capaz de abarcar todas as situações que conflitem o poder empregatício 

e os direitos constitucionais do empregado, é com a ponderação dos valores envolvidos que é 

possível identificar quais deles devem prevalecer no caso concreto, sem desprezar a assimetria 

das relações laborais, sendo que a dignidade humana deverá ser o princípio balizador (FARIA, 

2008). 

  Em vista disso, o que se questiona é se a recusa à eventual objeção de consciência 

invocada pelo empregado importaria em uma discriminação religiosa, eis que tal conduta por 

parte do empregador desrespeitaria o direito fundamental à crença e religião, que não raro só 

poderá ser plenamente exercido pelo empregado por meio de uma negativa à ordem direta ou 

indireta. 

 Diante do presente problema, vislumbram-se duas situações que orientariam uma 

resposta adequada ao caso concreto, sendo elas: o caso das empresas comuns e o caso das 

chamadas organizações de tendência, tais como instituições de ensino e centros de saúde de 

orientação religiosa, cuja característica principal é a ideologia. 

 Acerca das organizações de tendência, cabe dizer que são empresas ou instituições 

cujos ideais influenciam diretamente os serviços por elas prestados. Por conseguinte, 
[...] a prestação de serviços, produtos ou bens ofertados pelas organizações de 
tendências, necessariamente estão diretamente atrelados a um caráter 
específico coletivo, seguindo tendência ímpar com relação às demais 
instituições ativas na sociedade e no mercado de trabalho (NASSIF, 2014, p. 
197) 

 

  Isso significa dizer que, ao ingressar em uma organização de tendência o empregado 

inevitavelmente terá seus direitos fundamentais muito mais restringidos, eis que nesses casos 

o interesse a ser prevalecido é “a preservação dos ideais que caracterizam a condição de 

determinada instituição” (NASSIF, 2014, p. 206). 

 De acordo com Correia (2012, p. 40), é importante considerar que, sem olvidar da 

eficácia da liberdade religiosa nas relações privadas, “ainda há campo para o exercício da 

autonomia privada e, nesse sentido, uma manifestação de vontade deve vincular as partes 

contratantes”. Assim, não seria possível admitir uma escusa de consciência quando o 

empregado, no momento em que ingressou na empresa, tinha consciência de que certas 

obrigações profissionais implicariam em dilemas morais por conta de sua crença (CORREIA, 

2012). 



 Desse modo, acredita-se ser possível que o trabalhador que é admitido em uma 

organização de tendência, assim o faz consciente de que suas condutas profissional e pessoal 

deverão satisfazer os ideais confessados por esta organização, podendo esta, dado seu poder 

empregatício mais amplo em virtude desta peculiaridade, determinar sanções disciplinares ao 

empregado que descumprir as normas estabelecidas, sem que isso acarrete em discriminação 

religiosa (NASSIF, 2014).  

 Em situações semelhantes, tem se formado o entendimento de que as organizações de 

tendência podem contratar somente pessoas que professem da mesma fé, desde que isso esteja 

relacionado à atividade-fim da empresa ou instituição (SETUBAL, 2011). 

 Assim, tem-se que não há excesso por parte do empregador, a exigência, por exemplo, 

de que seus empregados utilizem um uniforme que contenha uma imagem religiosa, ou que, 

estampem no rodapé do e-mail corporativo uma frase de exaltação a determinada religião.  

 Já nas empresas ou organizações comuns, não se vislumbram as mesmas condições, 

pois não há uma ideologia (no caso em análise, a religiosa) que é basal à atividade exercida 

pela empresa. Obstando a possibilidade de uma objeção de consciência, é possível incorrer 

numa discriminação religiosa, visto que desrespeita o direito fundamental à crença e religião, 

que não raro só poderá ser plenamente exercido através do instrumento da objeção. Neste 

caso, entende-se que a empresa deverá garantir o direito de acomodação ao funcionário e 

ceder à objeção de consciência que, de forma legítima, for por ele invocada. 

 Mostra-se evidente, no entanto, que o caso concreto é que apontará a direção para a 

melhor solução possível, primando pela busca da compatibilização entre os direitos 

fundamentais do empregado e o poder empregatício, ficando ressalvado o exercício do juízo 

de razoabilidade e proporcionalidade que exigem os conflitos de direitos fundamentais. 

 

Conclusão 

 

 Como se sabe, o constitucionalismo contemporâneo é marcado pela existência de 

cartas constitucionais amplas, nas quais os direitos fundamentais revelam-se como tábua de 

valores mínimos presentes no meio social.  

 Essa consolidação da ideia da Constituição como norma suprema e fundamental altera 

modelo ordinário de aplicação dos direitos fundamentais, dando ensejo àquilo que se passou a 

denominar de eficácia horizontal, ou seja, a incidência dos direitos fundamentais nas relações 

privadas, dentre as quais se inclui aquelas advindas do contrato de emprego.  

 No caso das relações de trabalho, não se nega a presença intrínseca daquilo que se 



denomina “poderes de direção do empregador”, ou seja, o poder de organizar, o poder de 

punir e, ainda, o poder de controlar, este inerente à característica da subordinação que permeia 

o contrato de trabalho. 

 Todavia, essa prerrogativa não é absoluta, pois não se pode ceifar do trabalhador o 

acesso e a preservação dos direitos fundamentais, que são inerentes à condição humana e 

essenciais à dignidade do indivíduo.  

 No presente trabalho, o eixo de discussão se consubstanciou na objeção de 

consciência, fundamentada na liberdade religiosa em contrapartida ao poder de direção do 

empregador. 

 Alertando que, pela delicadeza do tema, não se pode padronizar uma resposta para o 

problema proposto, sinalizou-se que um indicativo fundamental a ser observado é a figura do 

empregador, isto é, tratando-se de uma organização de tendência, cuja razão de existir reside 

numa questão ideológica, não se constitui, a priori, em discriminação por violação à liberdade 

religiosa a exigência de determinados comportamentos por parte de seus empregados. 

 O mesmo, contudo, não se observa dos demais empregadores em geral, onde uma 

violação à liberdade religiosa, por ser um direito fundamental ainda que inespecífico, é 

oponível nas relações privadas sob pena de manifesta discriminação, ensejadora, inclusive, de 

reparação por danos morais.  

 Portanto, o respeito à liberdade religiosa nas relações laborais é, de certa forma, 

representativo do atual estágio do direito constitucional contemporâneo, no sentido de que as 

normas de direitos fundamentais se aplicam também nas relações jurídicas entre particulares, 

já que, num plano maior, são erigidos a essa condição com a finalidade de tutelar a dignidade 

humana.  
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