




APRESENTAÇÃO

Este documento é o resultado de uma consultoria nacional,
especializada para fortalecimento dos mecanismos de

participação social e promoção da diversidade religiosa nos
estados e Distrito Federal em conjunto com o governo

federal. Ele apresenta a jurisprudência dos tribunais
superiores sobre intolerância religiosa e o direito a

liberdade de crença, culto e consciência. 
Esse trabalho tem como objetivo auxiliar tanto na atuação

do Comitê Nacional de Respeito à Diversidade Religiosa
(CNRDR), quanto na formulação do Plano Nacional de

Respeito à Diversidade Religiosa – previsto na Iniciativa
04JI do PPA 2016-2019 – garantindo um processo baseado
em evidências, especialmente naquelas oriundas da análise

da jurisprudência sobre o assunto. Tal estudo também se
inclui no escopo da Iniciativa 05YT, de “produção,

publicação e divulgação de materiais informativos,
campanhas e estudos sobre respeito às diferentes crenças,

liberdade de culto e laicidade do Estado”. 
Foi realizado um levantamento dos órgãos da justiça

brasileira, selecionando para essa pesquisa os tribunais
superiores, de modo a verificar quais casos chegam nas

instâncias superiores nacionais e como as mesmas analisam
essas questões. 

A pesquisa processual referente à violência e intolerância
religiosa no Brasil, para esse relatório, foi realizada nos
seguintes tribunais: Supremo Tribunal Federal, Superior
Tribunal de Justiça, Superior Tribunal Militar, Tribunal

Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral. Foram
localizados 17 processos que serão apresentados com

ementa e link para acesso. 
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JURISPRUDENCIAS 
1 TSE 

1.1Tribunal Superior Eleitoral TSE - Recurso Ordinário: RO 265308 PORTO 
VELHO - 

Ementa: ELEIÇÕES 2010. RECURSOS ORDINÁRIOS. RECURSO ESPECIAL. 
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DO PODER 
ECONÔMICO. USO INDEVIDO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E 
ABUSO DO PODER POLÍTICO OU DE AUTORIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. 
Os candidatos que sofreram condenação por órgão colegiado pela prática de abuso do 
poder econômico e político têm interesse recursal, ainda que já tenha transcorrido o prazo 
inicial de inelegibilidade fixado em três anos pelo acórdão regional. Precedentes. 2. 
Abuso do poder religioso. Nem a Constituição da República nem a legislação eleitoral 
contemplam expressamente a figura do abuso do poder religioso. Ao contrário, a 
diversidade religiosa constitui direito fundamental, nos termos do inciso VI do artigo 5º, 
o qual dispõe que: "É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado 
o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais 
de culto e a suas liturgias". 3. A liberdade religiosa está essencialmente relacionada ao 
direito de aderir e propagar uma religião, bem como participar dos seus cultos em 
ambientes públicos ou particulares. Nesse sentido, de acordo com o art. 18 da Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, "toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de 
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convicção, assim como a liberdade de manifestar a religião ou convicção, sozinho ou em 
comum, tanto em público como em privado, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pelos 
ritos". 4. A liberdade religiosa não constitui direito absoluto. Não há direito absoluto. A 
liberdade de pregar a religião, essencialmente relacionada com a manifestação da fé e da 
crença, não pode ser invocada como escudo para a prática de atos vedados pela legislação. 
5. Todo ordenamento jurídico deve ser interpretado de forma sistemática. A garantia de 
liberdade religiosa e a laicidade do Estado não afastam, por si sós, os demais princípios 
de igual estatura e relevo constitucional, que tratam da normalidade e da legitimidade das 
eleições contra a influência do poder econômico ou contra o abuso do exercício de função, 
cargo ou emprego na administração direta ou indireta, assim como os que impõem a 
igualdade do voto e de chances entre os candidatos. 6. Em princípio, o discurso religioso 
proferido durante ato religioso está protegido pela garantia de liberdade de culto 
celebrado por padres, sacerdotes, clérigos, pastores, ministros religiosos, presbíteros, 
epíscopos, abades, vigários, reverendos, bispos, pontífices ou qualquer outra pessoa que 
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represente religião. Tal proteção, contudo, não atinge situações em que o culto religioso 
é transformado em ato ostensivo ou indireto de propaganda eleitoral, com pedido de voto 
em favor dos candidatos. 7. Nos termos do art. 24, VIII, da Lei nº 9.504/97, os candidatos 
e os partidos políticos não podem receber, direta ou indiretamente, doação em dinheiro 
ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer espécie 
proveniente de entidades religiosas. 8. A proibição legal de as entidades religiosas 
contribuírem financeiramente para a divulgação direta ou indireta de campanha eleitoral 
é reforçada, para os pleitos futuros, pelo entendimento majoritário do Supremo Tribunal 
Federal no sentido de as pessoas jurídicas não poderem contribuir para as campanhas 
eleitorais (ADI nº 4.650, rel. Min. Luiz Fux). 9. A propaganda eleitoral não pode ser 
realizada em bens de uso comum, assim considerados aqueles a que a população em geral 
tem acesso, tais como os templos, os ginásios, os estádios, ainda que de propriedade 
privada (Lei nº 9.504/97, art. 37, caput e § 4º). 10. O candidato que presencia atos tidos 
como abusivos e deixa a posição de mero expectador para, assumindo os riscos inerentes, 
participar diretamente do evento e potencializar a exposição da sua imagem não pode ser 
considerado mero beneficiário. O seu agir, comparecendo no palco em pé e ao lado do 
orador, que o elogia e o aponta como o melhor representante do povo, caracteriza-o como 
partícipe e responsável pelos atos que buscam a difusão da sua imagem em relevo direto 
e maior do que o que seria atingido pela simples referência à sua pessoa ou à sua presença 
na plateia (ou em outro local). 11. Ainda que não haja expressa previsão legal sobre o 
abuso do poder religioso, a prática de atos de propaganda em prol de candidatos por 
entidade religiosa, inclusive os realizados de forma dissimulada, pode caracterizar a 
hipótese de abuso do poder econômico, mediante a utilização de recursos financeiros 
provenientes de fonte vedada. Além disso, a utilização proposital dos meios de 
comunicação social para a difusão dos atos de promoção de candidaturas é capaz de 
caracterizar a hipótese de uso indevido prevista no art. 22 da Lei das Inelegibilidades. Em 
ambas as situações e conforme as circunstâncias verificadas, os fatos podem causar o 
desequilíbrio da igualdade de chances entre os concorrentes e, se atingir gravemente a 
normalidade e a legitimidade das eleições, levar à cassação do registro ou do diploma dos 
candidatos eleitos. 12. No presente caso, por se tratar das eleições de 2010, o abuso de 
poder deve ser aferido com base no requisito da potencialidade, que era exigido pela 
jurisprudência de então e que, não se faz presente no caso concreto em razão de suas 
circunstâncias. Recurso especial do pastor investigado recebido como recurso ordinário. 
Recursos ordinários dos investigados providos para julgar improcedente a ação de 
investigação judicial eleitoral. Recurso especial da Coligação Rondônia Melhor para 

Todos, autora da AIJE, prejudicado. 

(TSE - RO: 265308 PORTO VELHO - RO, Relator: HENRIQUE NEVES DA SILVA, 
Data de Julgamento: 07/03/2017, Data de Publicação: DJE - Diário de justiça 

eletrônico, Data 05/04/2017) 

https://tse.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/446377591/recurso-ordinario-ro-265308-
porto-velho-ro
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1.2. Tribunal Superior Eleitoral TSE - Recurso Especial Eleitoral: REspe 38575 MS- 

Ementa: DESINCOMPATIBILIZAÇÃO - DIRIGENTE DE IGREJA EVANGÉLICA - 
CESSÃO DE USO DE TERRENO E DOAÇÃO DE VALOR PARA REALIZAÇÃO DE 
EVENTO. Não se enquadra na previsão da Lei Complementar nº 64/1990, mais 
precisamente no artigo 1º, incisos III, alínea a, e IV, alínea a, situação jurídica a retratar 
candidatura de dirigente de igreja, mesmo que haja firmado termo de cessão de uso de 
terreno para construção do templo e recebido certa quantia para a realização de evento. 

Inteligência da alínea g do inciso II do artigo 1º da Lei Complementar nº 64/1990. 

(TSE - REspe: 38575 MS, Relator: Min. MARCO AURÉLIO MENDES DE FARIAS 
MELLO, Data de Julgamento: 25/10/2012, Data de Publicação: PSESS - Publicado em 

Sessão, Data 25/10/2012) 

https://tse.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/23357375/recurso-especial-eleitoral-respe-
38575-ms-tse/inteiro-teor-111691047

2 STF 

2.1 Supremo Tribunal Federal STF - AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE :  ADI 4439 DF 

Decisão: (Referente às Petições n. 21.932/2012 e 51.345/2012) Trata-se de petições pelas 
quais a Liga Humanista Secular do Brasil (LiHS), a União dos Juristas Católicos do Rio 
de Janeiro (UJUCARJ), a Associação dos Juristas Católicos do Rio Grande do Sul e a 
União dos Juristas Católicos de São Paulo (UJUCASP) requerem seu ingresso no feito, 
na condição de amici curiae. 2. Pois bem, o art. 7º da Lei nº 9.868/99, após vedar a 
intervenção de terceiros no processo de ação direta de inconstitucionalidade, diz, em seu 
§ 2º, que “o relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos 
postulantes, poderá, por irrecorrível, admitir, observado o prazo fixado no parágrafo 
anterior, a manifestação de outros órgãos ou entidades”. Não obstante o § 1º do art. 7º da 
Lei nº 9.868/99 haver sido vetado, entende este Supremo Tribunal Federal que é de se 
admitir a intervenção de terceiros até o prazo das informações. É verdade que a 
jurisprudência desta nossa Corte vem relativizando esse prazo. Nas palavras do Ministro 
Gilmar Mendes, “especialmente diante da relevância do caso ou, ainda, em face da notória 
contribuição que a manifestação possa trazer para o julgamento da causa, é possível 
cogitar de hipóteses de admissão de amicus curiae, ainda que fora desse prazo [o das 
informações]” (ADI 3.614, Rel. Min. Gilmar Mendes). Sucede que, no caso em exame, 
os pedidos de intervenção como amicus curiae se deram não somente após o prazo das 
informações, mas depois de incluído o processo em pauta para julgamento do mérito. 
Confira-se, nesse sentido, a ADI 4.071-AgR, de relatoria do Ministro Menezes Direito, 
oportunidade em que fiquei vencido: “4. O amicus curiae somente pode demandar a sua 
intervenção até a data em que o Relator liberar o processo para pauta.” 3. Registro também 
a decisão do Ministro Gilmar Mendes na ADI 2.791-ED, em que Sua Excelência 
inadmitiu o ingresso no feito da Associação dos Notários e Registradores do Estado do 
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Paraná, na qualidade de amicus curiae. Isto porque “não há como deixar de considerar 
que, estando o processo em fase de embargos de declaração e apresentado o feito para 
julgamento definitivo, a extemporaneidade do pleito não configura, no caso, hipótese 
excepcional à incidência da regra do § 2º do art. 7º da Lei nº 9.868/99”. 4. Ante o exposto, 
indefiro os pedidos. Publique-se. Brasília, 2 de outubro de 2012. Ministro Ayres Britto 
Relator Documento assinado digitalmente. 

(STF - ADI: 4439 DF, Relator: Min. AYRES BRITTO, Data de Julgamento: 
02/10/2012, Data de Publicação: DJe-198 DIVULG 08/10/2012 PUBLIC 09/10/2012) 
https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/22469080/acao-direta-de-

inconstitucionalidade-adi-4439-df-stf

2.2 Supremo Tribunal Federal STF - AG. REG. NA SUSPENSÃO DE TUTELA 
ANTECIPADA: STA 389 MG 

Ementa: Agravo Regimental em Suspensão de Tutela Antecipada. 2. Pedido de 
restabelecimento dos efeitos da decisão do Tribunal a quo que possibilitaria a participação 
de estudantes judeus no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) em data alternativa 
ao Shabat 3. Alegação de inobservância ao direito fundamental de liberdade religiosa e 
ao direito à educação. 4. Medida acautelatória que configura grave lesão à ordem jurídico-
administrativa. 5. Em mero juízo de delibação, pode-se afirmar que a designação de data 
alternativa para a realização dos exames não se revela em sintonia com o principio da 
isonomia, convolando-se em privilégio para um determinado grupo religioso 6. Decisão 
da Presidência, proferida em sede de contracautela, sob a ótica dos riscos que a tutela 
antecipada é capaz de acarretar à ordem pública 7. Pendência de julgamento das Ações 
Diretas de Inconstitucionalidade nº 391 e nº 3.714, nas quais este Corte poderá analisar o 
tema com maior profundidade. 8. Agravo Regimental conhecido e não provido. 

(STF - STA: 389 MG, Relator: Min. GILMAR MENDES (Presidente), Data de 
Julgamento: 03/12/2009, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-086 DIVULG 13-05-
2010 PUBLIC 14-05-2010 EMENT VOL-02401-01 PP-00001)

https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/14711403/agreg-na-suspensao-de-tutela-
antecipada-sta-389-mg

2.3 Supremo Tribunal Federal STF - RECURSO EM HABEAS CORPUS: RHC 
62240 SP 

Ementa: HABEAS CORPUS. CURANDEIRISMO. CONDENAÇÃO CRIMINAL 
FUNDADA EM FATOS INCONFUNDIVEIS COM O MERO EXERCÍCIO DA 
LIBERDADE RELIGIOSA. PROCESSO PENAL QUE NÃO SE PODE INVALIDAR 
EM HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 

(STF - RHC: 62240 SP, Relator: FRANCISCO REZEK, Data de Julgamento: 
13/12/1984, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJ 02-08-1985 PP-12046 
EMENT VOL-01385-01 PP-00136 RTJ VOL-00114-03 PP-01038) 
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https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/908369/recurso-em-habeas-corpus-rhc-62240-
sp

2.4 Supremo Tribunal Federal STF - RECURSO EXTRAORDINÁRIO : RE 562351 
RS – 

Ementa: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMUNIDADE 
TRIBUTÁRIA. ART. 150, VI, C, DA CARTA FEDERAL. NECESSIDADE DE 
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. ART. 
150, VI, B, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ABRANGÊNCIA DO TERMO 
“TEMPLOS DE QUALQUER CULTO”. MAÇONARIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO EM PARTE E, NO QUE 
CONHECIDO, DESPROVIDO. I – O reconhecimento da imunidade tributária prevista 
no art. 150, VI, c, da Constituição Federal exige o cumprimento dos requisitos 
estabelecidos em lei. II – Assim, para se chegar-se à conclusão se o recorrente atende aos 
requisitos da lei para fazer jus à imunidade prevista neste dispositivo, necessário seria o 
reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incide, na espécie, o teor da 
Súmula 279 do STF. Precedentes. III – A imunidade tributária conferida pelo art. 150, 
VI, b, é restrita aos templos de qualquer culto religioso, não se aplicando à maçonaria, 
em cujas lojas não se professa qualquer religião. IV - Recurso extraordinário parcialmente 
conhecido, e desprovido na parte conhecida. 

(STF - RE: 562351 RS, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de 
Julgamento: 04/09/2012, Primeira Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO 
ELETRÔNICO DJe-245 DIVULG 13-12-2012 PUBLIC 14-12-2012) 

https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/22869325/recurso-extraordinario-re-562351-
rs-stf/inteiro-teor-111144567

3 STM 

3.1 Superior Tribunal Militar STM - APELAÇÃO : AP 1872120107010201 RJ 
0000187-21.2010.7.01.0201 

Ementa: Apelação. Constrangimento ilegal (CPM, art. 222). Hipótese em que graduado 
aponta arma para outro militar, compelindo-o a manifestar-se sobre sua convicção 
religiosa e colocar em prova sua fé. Autoria e materialidade sobejamente comprovadas 
pelos depoimentos colhidos durante a instrução criminal, inclusive do próprio acusado. 
Ilegítima pretensão do autor, que não tinha direito de exigir da vítima o comportamento 
almejado. Condenação mantida. Apelo desprovido. Decisão unânime. 
(STM - AP: 1872120107010201 RJ 0000187-21.2010.7.01.0201, Relator: Francisco José 
da Silva Fernandes, Data de Julgamento: 03/11/2011, Data de Publicação: 06/12/2011 
Vol: Veículo: DJE) 
https://stm.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/21661562/apelacao-ap-1872120107010201-
rj-0000187-2120107010201-stm
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 3.2 Superior Tribunal Militar STM - APELAÇÃO (FO) : AP(FO) 51620067100010 
CE 0000005-16.2006.7.10.0010 

Ementa: APELAÇÃO. DELITOS DE PECULATO E PREVARICAÇÃO. 
CONDENAÇÃO EM PARTE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 
MILITAR DA UNIÃO. REJEIÇÃO. CRIME PRATICADO POR CAPELÃO MILITAR, 
EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR, VALENDO-SE DO OFÍCIO 
RELIGIOSO QUE LHEFOI CONFIADO NA FORÇA AÉREA BRASILEIRA. PENA 
MÍNIMA MANTIDA NOS TERMOS DA SENTENÇA A QUO. Capitão Capelão da 
Base Aérea de Fortaleza que passou a creditar em sua conta corrente dinheiro que recebia 
em razão do cargo que ocupava, sem prestação de contas. Omissão dolosa quanto à 
obrigatória escrituração de livros paroquiais de casamentos, batismos, crismas, dentre 
outros atos, além da abstenção injustificada no registro documental de receitas, despesas, 
atividades, protocolos e tombos, com a nítida intenção de impedir auditorias contábeis e, 
com isso, assegurar o proveito da fraude. Gestão ímproba demonstrada mediante a quebra 
do sigilo bancário do acusado. Numerários de vulto desviados da Capelania em proveito 
próprio, sem haver prova cabal de sua aplicação em obras de melhoria na Igreja ou a bem 
do serviço público militar. Infundada a alegação defensiva de que o dinheiro recebido na 
conta bancária do Capelão era proveniente de doações havidas diretamente dos ofícios 
religiosos de padre, na celebração de missas, casamentos, batizados e funerais e não do 
cargo militar que exercia, pertencendo os valores arrecadados, portanto, ao padre e não à 
igreja e, tampouco, ao Erário. O grau de culpa foi amealhado ante o conhecimento do réu 
acerca das normas e regulamentos militares que lhe exigiam rigoroso registro das 
atividades relacionadas aos recursos financeiros oriundos do ofício exercido. Ademais, 
depreende-se do art. 8ª do Estatuto dos Militares (Lei nº 6.880/80) que os capelães 
militares gozam de direitos e prerrogativas dos Membros das Forças Armadas e estão 
sujeitos, consequentemente, às obrigações e aos deveres inerentes aos cargos e funções 
militares. Portanto, não poderia ter se eximido dos registros contábeis da Capela situada 
em local sujeito à Administração Militar. Preliminar de incompetência da Justiça Militar 
da União arguida pela Defesa e rejeitada, por maioria, sob o argumento de que os 
Capelães, enquanto Militares e sem desprezar os traços singularizados de suas atividades 
religiosas, não perdem o vínculo funcional com a Administração Militar, embora 
mantendo as prerrogativas de párocos. Em obediência ao princípio "tempus regit actum", 
no âmbito do Comando da Força Aérea, as atividades do Serviço de Assistência Religiosa 
da Aeronáutica era, à época dos fatos, regulada pela NSMA 165-1, por sua vez aprovada 
pela Portaria COMGEP nº 018, de 08 de agosto de 1997.No mérito, por unanimidade, foi 
negado provimento ao recurso ministerial que buscou condenar o réu pelo delito de 
prevaricação e agravar a pena do delito de estelionato com base no art. 303, § 1º, do CPM. 
Outrossim, por maioria, foi negado provimento ao apelo defensivo para manter íntegra a 
sentença condenatória a quo, que condenou o réu pela prática do estelionato na 
modalidade simples e o absolveu quanto à prevaricação. A sanção penal aplicada no juízo 
de origem atendeu ao princípio da pena justa, entendida como aquela suficiente e 
necessária para reprimir e prevenir a conduta do agente, diante da análise das 
circunstâncias judiciais (art. 69 do CPM) e da regra contida no art. 77 do mesmo Diploma 
Legal. 
(STM – AP (FO): 51620067100010 CE 0000005-16.2006.7.10.0010, Relator: José 
Américo dos Santos, Data de Julgamento: 22/02/2011, Data de Publicação: 14/04/2011 
Vol: Veículo: DJE) 
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https://stm.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/18898533/apelacao-fo-ap-fo-
51620067100010-ce-0000005-1620067100010?s=paid

4 STJ 

4,1 Superior Tribunal de Justiça STJ - RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO 
DE SEGURANÇA: RMS 37070 SP 2012/0020565-0  

Ementa: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM 
MANDADO DE SEGURANÇA. EDUCAÇÃO E RELIGIÃO. MEMBRO DA IGREJA 
ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA. PERÍODO DE GUARDA RELIGIOSA. LEI N. 
12.142/2005, DO ESTADO DE SÃO PAULO. OPORTUNIZAÇÃO DE 
ALTERNATIVA À FREQUÊNCIA ÀS AULAS DE SEXTAS-FEIRAS. 1. A relação 
que existe entre a pessoa e a igreja que profetiza a crença que elegeu não cria qualquer 
obrigação para terceiros, razão pela qual não há falar que a qualidade de membro da Igreja 
Adventista do Sétimo Dia, por si só, confira direito líquido e certo do aluno de não 
participar das aulas, durante o período de guarda religiosa. 2. Recurso ordinário provido. 
(STJ - RMS: 37070 SP 2012/0020565-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, 
Data de Julgamento: 25/02/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 
10/03/2014) 
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/25017337/recurso-ordinario-em-mandado-de-
seguranca-rms-37070-sp-2012-0020565-0-stj/inteiro-teor-25017338?ref=juris-tabs

4.2 Superior Tribunal de Justiça STJ - HABEAS CORPUS: HC 388051 RJ 
2017/0028552-0 

Ementa: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. 
IMPOSSIBILIDADE. ART. 2, § 2º, LEI N. 7.716/89. DISCRIMINAÇÃO RELIGIOSA. 
RACISMO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. 
ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO DE DISCRIMINAÇÃO. 
REVISÃO DE CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 
EXERCÍCIO DOS DIREITOS DE LIBERDADE DE CULTO E DE RELIGIÃO. 
LIMITES EXCEDIDOS. SUBSUNÇÃO DA CONDUTA AO TIPO PENAL EM 
COMENTO. CASO QUE DIVERGE DO PRECEDENTE INVOCADO. HABEAS 
CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de 
recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação 
jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. 
Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para 
verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da 
ordem de ofício. 2. O princípio da congruência, em processo penal, reside na relação entre 
os fatos imputados na denúncia e os motivos do provimento do pedido de condenação. 
As instâncias ordinárias após a exauriente análise dos elementos probatórios, chegaram a 
conclusão de que o fato imputado ao paciente se subsumiu, perfeitamente, ao tipo penal 
em comento. Assim, não há que se falar em falta de congruência entre denúncia e o 
decisium, quando os fatos imputados ao paciente foram os mesmos que justificaram o 
édito condenatório. 3. As premissas firmadas pelas instâncias ordinárias dão conta de que 
não se trata apenas de defesa da própria religião, culto, crença ou ideologia, mas, sim, de 
um ataque ao culto alheio, que põe em risco a liberdade religiosa daqueles que professam 
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fé diferente a do paciente. O acórdão impugnado expressamente considerou que o 
paciente pregava "o fim das Igrejas Assembleia de Deus e igualmente pratica a 
intolerância religiosa contra judeus". 4. Pela simples leitura da sentença condenatória, 
percebe-se que as condutas atribuídas ao paciente e ao corréu eram direcionadas contra 
várias religiões (católica, judaica, espírita, satânica, wicca, islâmica, umbandista e, até 
mesmo, contra outras denominações da religião evangélica), pregando, inclusive o fim de 
algumas delas e imputando fatos criminosos e ofensivos aos seus devotos e sacerdotes, 
como assassinato, homossexualismo, prostituição, roubo, furto, manipulação, et cetera. 
5. Maiores incursões no sentido de aferir se as palavras proferidas pelo réu, em textos e 
em vídeos, publicados na internet, possuíam ou não caráter discriminatório, bem como o 
dolo de incitar a discriminação religiosa, demandaria a aprofundada incursão probatória, 
providência incompatível com os estreitos limites do habeas corpus. Habeas corpus não 
conhecido. 

(STJ - HC: 388051 RJ 2017/0028552-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, 
Data de Julgamento: 25/04/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 
04/05/2017) 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/465721495/habeas-corpus-hc-388051-rj-2017-
0028552-0

4.3 Superior Tribunal de Justiça STJ - RECURSO EM HABEAS CORPUS : RHC 
73756 BA 2016/0195211-5 - Decisão Monocrática 

Ementa: RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 73.756 - BA (2016/0195211-5) 
RELATOR: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK RECORRENTE : JONAS ABIB 
ADVOGADO : ROBERTO FLÁVIO CAVALCANTI E OUTRO (S) - RJ163183 
RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA DECISÃO Trata-
se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto em favor de 
JONAS ABIB, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos autos 
do HC n. 0006643-03.2016.805.0000. Infere-se dos autos que o paciente foi denunciado 
pela suposta prática do crime previsto no art. 20, § 2º, da Lei n. 7.716/89 (incitação à 
discriminação religiosa). Irresignada, a defesa impetrou o habeas corpus originário, 
perante o Tribunal de origem, que não conheceu da impetração, nos termos da seguinte 
ementa: "HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ARTIGO 20, §§ 2o E 3o, DA 
LEI ¹ 7.716/1989. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL ¹ 0064540-
64.2008.8.05.0001, EM TRÂMITE NA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE 
SALVADOR, EM DESFAVOR DO PACIENTE. ORDEM NÃO CONHECIDA, POR 
CONSUBSTANCIAR MERA REITERAÇÃO DE OUTRO HABEAS CORPUS I. 
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado ROBERTO 
FLÁVIO CAVALCANTI, em favor de JONAS ABIB, em que figura, na qualidade de 
autoridade coatora, o MM. Juízo de Direito da 12a Vara Criminal da comarca de Salvador. 
Em conformidade com o petitório inicial, o autor da impetração pugna pelo trancamento 
da Ação Penal Pública nº 0064540-64.2008.8.05 0001, em trâmite na 12a Vara Criminal 
da Comarca de Salvador, a que responde o paciente, pela suposta prática do delito previsto 
no art. 20, §§ 2o e 3o, da Lei nº 7.716/89. I Sustenta o impetrante atipicidade da conduta 
atribuída ao paciente, ao argumento de que a veiculação de possíveis críticas à outras 
religiões, por intermédio do livro de sua autoria, intitulado" Sim, Sim, Não, Não - 
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Reflexões de cura e libertação ", publicado pela Editora Canção Nova, não ensejaria a 
persecução criminal, já que" o Judiciário não tem como missão intrometer-se no debate 
teológico entre diferentes crenças (...) "(s/c - fl. 10). II. Compulsando-se os autos, 
vislumbra-se que o presente remédio constitucional consiste em mera reiteração do 
Habeas Corpus nº 143.147/BA, impetrado em favor do paciente perante o Superior 
Tribunal de Justiça, em face do acórdão deste Tribunal de Justiça que denegou a ordem 
outrora pleiteada, inscrita sob o 0003653-1/2009. Realce-se que a presente ordem limitou-
se a reproduzir os mesmos fatos e fundamentos veiculados na impetração anterior, o que 
inviabiliza o conhecimento deste writ. III. PARECER DA PROCURADORIA DE 
JUSTIÇA PELO NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM. IV. WRIT NÃO 
CONHECIDO" (fl. 215). Neste recurso, alega-se, em síntese, que não ocorreu a 
mencionada reiteração de argumentos, pois "as razões aduzidas eram completamente 
diferentes", tendo em vista que o "mérito da imputação é, na realidade, uma forçosa 
acusação de blasfêmia sob a máscara de crime de 'intolerância religiosa" (fl. 222). Requer, 
assim, a suspensão da tramitação da ação penal pública promovida em desfavor do 
acusado (fl. 223). O recurso ordinário foi admitido pelo Tribunal de origem, à fl. 235. O 
pedido de liminar foi indeferido às fls. 243/244. O Ministério Público Federal opinou, às 
fls. 253/254, pelo não conhecimento do recurso. É o relatório. Decido. O presente recurso 
traz pedido idêntico ao formulado no HC 143.147/BA, já analisado nesta Corte Superior, 
na data de 17/3/2016, no qual a egrégia Sexta Turma não conheceu da impetração, 
conforme a seguinte ementa: "HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO 
ESPECIAL. DESCABIMENTO. RACISMO. CRIME IMPRESCRITÍVEL. ART. 20, § 
2º, DA LEI N. 7.716/1989. ABRANGÊNCIA DA CONDUTA DE INCITAR À 
DISCRIMINAÇÃO RELIGIOSA. TRANCAMENTO. MEDIDA EXCEPCIONAL. 
INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. INICIAL ACUSATÓRIO QUE 
DESCREVE FATOS QUE, EM TESE, CARACTERIZAM A CONDUTA TÍPICA E 
PERMITEM O EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. RECEBIMENTO DA 
DENÚNCIA ANTERIOR À LEI N. 11.719/2008. AUSÊNCIA DE 
FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE 
ATIPICIDADE DA CONDUTA. NECESSIDADE DE EXAME DETALHADO DO 
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCOMPATIBILIDADE COM OS 
ESTREITOS LIMITES DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. O 
Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento da Primeira Turma do Supremo 
Tribunal Federal, passou a inadmitir habeas corpus substitutivo de recurso próprio, 
ressalvando, porém, a possibilidade de concessão da ordem de ofício nos casos de 
flagrante constrangimento ilegal. O trancamento de inquérito policial ou de ação penal 
por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente autorizada em casos em que 
fique patente, sem a necessidade de análise fático-probatória, a atipicidade da conduta, a 
absoluta falta de provas da materialidade e indícios da autoria ou a ocorrência de alguma 
causa extintiva da punibilidade, o que não ocorre no presente caso. Não procede a 
preliminar de prescrição da pretensa punitiva estatal, uma vez que o paciente foi 
denunciado como incurso no art. 20 da Lei n. 7.716/1989. Tratando-se de crime de 
racismo, incide sobre o tipo penal a cláusula de imprescritibilidade prevista no art. 5º, 
XLII, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do 
Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o crime de racismo não se restringe 
aos atos preconceituosos em função de cor ou etnia, mas abrangem todo ato 
discriminatório praticado em função de raça, cor, etnia, religião ou procedência, conforme 
previsão literal do art. 20 da Lei n. 7.716/1989. A denúncia preenche os requisitos do 
artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo fatos que, em tese, configuram o 
crime previsto no art. 20, parágrafos 2o e 3o da Lei nº 7.716/89. A inicial acusatória 
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apontou de forma clara qual teria sido a conduta típica, quem a praticou, de que modo o 
fez, delimitando o período em que foi perpetrada, esclarecendo, ainda, o número de 
exemplares da obra que já haviam sido vendidos e os locais onde podiam ser adquiridos, 
tudo de forma a permitir o pleno exercício do direito de defesa por parte do acusado. 
Dessa forma, não há que se falar em inépcia da denúncia. Não é nula a decisão que recebe 
a denúncia com fundamentação sucinta, notadamente quando se trata de decisão anterior 
à edição da Lei n. 11.719/2008. Não há como acolher a alegação de falta de justa causa 
por atipicidade objetiva e subjetiva da conduta, pois como afirmado pelo próprio 
impetrante na inicial, a investigação dessa tese implica" necessária incursão, ainda que 
perfunctória, pela prova que acompanha a denúncia ", procedimento que, sabidamente, é 
incompatível com os estreitos limites da via eleita, que não admite dilação probatória. 
Mostra-se extremamente prematuro chegar-se a qualquer conclusão sobre a tipicidade ou 
não da conduta imputada ao paciente antes de concluída a instrução criminal do feito, que 
deve ser reservada para as instâncias ordinárias. Deferir o pedido da defesa implica em 
impedir antecipadamente o Ministério Público de provar os fatos que imputou ao acusado 
na denúncia, providência que somente pode ser concretizada quando de forma evidente e 
inequívoca constatar-se a atipicidade da conduta, o que não ocorre no presente caso. 
Habeas corpus não conhecido, cassada a liminar". Convém salientar que, em ambos os 
feitos, ataca-se acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia no julgamento do HC 
n. 0006643-03.2016.805.0000, no qual se buscava o trancamento da ação penal. Assim, 
diante de inadmissível reiteração de pedidos, obstaculizado o conhecimento do presente 
recurso ordinário. Nesse sentido: "AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO 
EM HABEAS CORPUS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. REITERAÇÃO DE 
PEDIDO FORMULADO NO RHC N. 42.510/RJ. MANIFESTAÇÃO DO 
COLEGIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O presente recurso é mera 
reiteração do pedido já formulado e decidido, nos autos do RHC n. 42.510/RJ, pela col. 
Quinta Turma. II - Observa-se do termo de recebimento e autuação que ambos os 
processos possuem o mesmo número de origem, além de aduzirem os mesmos 
argumentos e formularem idênticos pedidos. Agravo regimental desprovido". (AgRg no 
RHC 42.638/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 10/12/2014). 
Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XVIII, a, do Regimento Interno do Superior 
Tribunal de Justiça, não conheço do presente recurso ordinário em habeas corpus. 
Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 28 de março de 2017. MINISTRO JOEL ILAN 
PACIORNIK Relator 

(STJ - RHC: 73756 BA 2016/0195211-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, 
Data de Publicação: DJ 26/04/2017) 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/451854439/recurso-em-habeas-corpus-rhc-
73756-ba-2016-0195211-5/decisao-monocratica-451854458 
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5 TST 

5.1 Tribunal Superior do Trabalho TST - RECURSO DE REVISTA: RR 
514008020095210017 - Inteiro Teor 

Ementa: RECURSO DE REVISTA. PRETENSÃO DO RECLAMANTE DE NÃO 
TRABALHAR AOS SÁBADOS EM RAZÃO DE PROFESSAR A RELIGIÃO 
ADVENTISTA. 1. O e. TRT da 21ª Região manteve a condenação da Reclamada a "fixar 
o repouso semanal remunerado do Reclamante das 17:30 horas da sexta-feira às 17:30 
horas do sábado, com anotação na CTPS", tendo em vista que o Reclamante é adventista. 
2. A Reclamada aponta inúmeras inconstitucionalidades em tal decisão, basicamente por 
não haver lei que ampare a pretensão e porque seu eventual acolhimento prejudicaria a 
organização de escala de plantões de eletricistas nos finais de semana. 3 . Realmente, 
conforme doutrina de Hermenêutica hoje majoritariamente aceita, o conflito aparente 
entre princípios constitucionais (diferentemente do que se dá entre meras regras do 
ordenamento) resolve-se por meio da busca ponderada de um núcleo essencial de cada 
um deles, destinada a assegurar que nenhum seja inteiramente excluído daquela 
determinada relação jurídica. 4. Ora, no presente caso, mesmo que por absurdo se 
considere que o poder diretivo do empregador seja não uma simples contrapartida 
ontológica e procedimental da assunção dos riscos da atividade econômica pelo 
empregador, mas sim um desdobramento do princípio da livre iniciativa com o mesmo 
status constitucional que a cláusula pétrea da liberdade de crença religiosa, ainda assim 
não haveria como reformar-se o v. acórdão recorrido. 5. Isso porque a pretensão deduzida 
pelo Reclamante de não trabalhar aos sábados é perfeitamente compatível com a faceta 
organizacional do poder diretivo da Reclamada: afinal, o e. TRT da 21ª Região chegou 
até mesmo a registrar a localidade em que o Reclamante poderia fazer os plantões de 
finais de semana (a saber, escala entre as 17:30h de sábado e as 17:30h do domingo, no 
Posto de Atendimento de Caicó-RN), sendo certo que contra esse fundamento a 
Reclamada nada alega na revista ora sub judice. 6 . Tem-se, portanto, que, conforme 
brilhantemente destacado pelo i. Juízo a quo, a procedência da pretensão permite a 
aplicação ponderada de ambos os princípios em conflito aparente. 7 . Já a improcedência 
da pretensão levaria ao resultado oposto: redundaria não apenas na impossibilidade de o 
Reclamante continuar a prestar serviços à Reclamada - posto que as faltas ocorridas em 
todos os sábados desde 2008 certamente implicariam alguma das condutas tipificadas no 
artigo 482 da CLT - e na consequente privação de direitos por motivo de crença religiosa 
de que trata a parte inicial do artigo 5º, VIII, da Constituição Federal de 1988; como 
também, de quebra, na afronta também à parte final daquele mesmo dispositivo, já que a 
obrigação a todos imposta pelos artigos 7º, XV, da Constituição e 1º da Lei nº 605/49 é 
apenas de trabalhar no máximo seis dias por semana, e não de trabalhar aos sábados. 8 . 
Por outro lado, para ser considerada verdadeira, a extraordinária alegação de que a 
vedação de trabalho do Reclamante aos sábados poderia vir a colocar em xeque o 
fornecimento de energia elétrica no Estado do Rio Grande do Norte demandaria prova 
robusta, que não foi produzida - ou pelo menos sobre ela não se manifestou o i. Juízo a 
quo, o que dá na mesma, tendo em vista a Súmula nº 126 do TST. 9 . Incólumes, portanto, 
os artigos 468 da CLT, 1º, IV, in fine, 5º, II, VI e XXII, 7º, XV, 170, IV, e 175 da 
Constituição Federal de 1988. Recurso de revista não conhecido. 

(TST - RR: 514008020095210017, Relator: Hugo Carlos Scheuermann, Data de 
Julgamento: 24/06/2015, 1ª Turma, Data de Publicação: DEJT 30/06/2015) 
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https://tst.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/203804550/recurso-de-revista-rr-
514008020095210017/inteiro-teor-203804566

5.2 Tribunal Superior do Trabalho TST - RECURSO DE REVISTA: RR 
9511006720065090006 - Inteiro Teor 

Ementa: RECURSO DE REVISTA. GESTANTE. GARANTIA PROVISÓRIA DE 
EMPREGO. ESTADO GRAVÍDICO. DESCONHECIMENTO DO PELO 
EMPREGADOR. AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DEMORA. INDENIZAÇÃO 
SUBSTITUTIVA. LIMITAÇÃO 1. A Súmula nº 244, I, do TST consagra o entendimento 
de que o desconhecimento do estado gravídico pelo empregador não afasta o direito à 
garantia provisória de emprego prevista no art. 10, II, b, do ADCT. 2. O direito à garantia 
provisória de emprego da empregada gestante inicia-se com a concepção na vigência do 
contrato de trabalho e projeta-se até cinco meses após o parto. 3. O ajuizamento de 
reclamação trabalhista após o decurso do período de garantia de emprego não configura 
abuso do exercício do direito de ação e rende ensejo ao pagamento dos salários 
correspondentes ao período de estabilidade (Súmula nº 244, II, do TST e Orientação 
Jurisprudencial nº 399 da SbDI-1 do TST). 4. Recurso de revista da Reclamante de que 
se conhece e a que se dá provimento, no particular.

(TST - RR: 9511006720065090006, Relator: João Oreste Dalazen, Data de Julgamento: 
08/02/2017, 4ª Turma, Data de Publicação: DEJT 17/02/2017) 
https://tst.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/431849301/recurso-de-revista-rr-
9511006720065090006/inteiro-teor-431849327

5.3 Tribunal Superior do Trabalho TST - AGRAVO DE INSTRUMENTO EM 
RECURSO DE REVISTA: AIRR 102404020055050024 10240-
40.2005.5.05.0024 - Inteiro Teor

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. 
PRELIMINAR DE NULIDADE - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. 
PRELIMINAR DE NULIDADE - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 
RESCISÃO INDIRETA. DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO. MULTA DO ARTIGO 
477 DA CLT. Recurso de revista que não merece admissibilidade em face da aplicação 
da Súmula n o 126 e da Orientação Jurisprudencial nº 115 da SBDI-1 desta Corte, bem 
como porque não restou configurada, de forma direta e literal, nos termos em que 
estabelece a alínea c do artigo 896 da CLT, a alegada ofensa aos artigos 5º, incisos II, V, 
X, LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, 131, 332, 333 e 405 do Código de 
Processo Civil, 483, 794, 818, 829 e 832 da CLT e 186, 187 e 932 do Código Civil, pelo 
que, não infirmados os fundamentos do despacho denegatório do recurso de revista, 
mantém-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Ressalta-se que, conforme 
entendimento pacificado da Suprema Corte (MS-27.350/DF, Rel. Min. Celso de Mello, 
DJ 04/06/2008), não configura negativa de prestação jurisdicional ou inexistência de 
motivação a decisão do Juízo ad quem pela qual se adotam, como razões de decidir, os 
próprios fundamentos constantes da decisão da instância recorrida (motivação per 

relationem), uma vez que atendida a exigência constitucional e legal da motivação das 
decisões emanadas do Poder Judiciário. Agravo de instrumento desprovido. 
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(TST - AIRR: 102404020055050024 10240-40.2005.5.05.0024, Relator: José Roberto 
Freire Pimenta, Data de Julgamento: 11/10/2011, 2ª Turma, Data de Publicação: DEJT 
21/10/2011) 

https://tst.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/20618608/agravo-de-instrumento-em-recurso-
de-revista-airr-102404020055050024-10240-4020055050024-tst/inteiro-teor-
110020222

5.4 Tribunal Superior do Trabalho TST - RECURSO DE REVISTA : RR 
2104820125080013 210-48.2012.5.08.0013 - Inteiro Teor

Ementa: RECURSO DE REVISTA DA RECLAMADA. HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS. FALTA DE ASSISTÊNCIA PELO SINDICATO. Decisão recorrida 
contrária à Súmula nº 219 do TST. No processo do trabalho, na lide que trata da relação 
de emprego, não é devido o pagamento dos honorários advocatícios quando a reclamante 
não está assistida pelo sindicato da categoria profissional. Recurso de revista a que se dá 
provimento, quanto ao tema. HORAS EXTRAS. A reclamada não apresentou razões 
recursais quanto ao tema, limitando-se a citar arestos para confronto de teses, o que não 
se admite, ante o princípio da dialeticidade. Ainda que assim não fosse, subsistiria que 
seria necessário o revolvimento das provas para se chegar a conclusão contrária àquela 
do TRT, o que não se admite, nos termos da Súmula nº 126 do TST. Recurso de revista 
de que não se conhece. INTERVALO INTRAJORNADA. NATUREZA JURÍDICA. 
Decisão recorrida em consonância com a Súmula nº 437 do TST: -III - Possui natureza 
salarial a parcela prevista no art. 71, § 4º, da CLT, com redação introduzida pela Lei nº 
8.923, de 27 de julho de 1994, quando não concedido ou reduzido pelo empregador o 
intervalo mínimo intrajornada para repouso e alimentação, repercutindo, assim, no 
cálculo de outras parcelas salariais- . Recurso de revista de que não se conhece. 
DISCRIMINAÇÃO POR MOTIVO DE GÊNERO E DE CRENÇA RELIGIOSA. 
DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO E MONTANTE. 1 - O TRT consignou que houve 
a prova dos fatos que ensejaram o pedido de indenização por dano moral (discriminação 
de gênero e de crença religiosa), não havendo como se chegar a conclusão contrária nesta 
esfera recursal (Súmula nº 126 do TST). 2 - O que se exige é a prova dos fatos que ensejam 
o pedido de indenização por danos morais, e não a prova dos danos imateriais, esta, de 
resto, impossível (os danos morais verificam-se in re ipsa - a coisa fala por si), de maneira 
que podia a Corte regional presumir os danos morais a partir do contexto geral da lide. 3 
- A indenização por danos morais é devida nos casos de afronta à honra objetiva 
(consideração perante terceiros) e à honra subjetiva (sentimento da própria dignidade 
moral; consideração perante si mesmo). 4 - Quanto ao montante da indenização por dano 
moral, são inservíveis os arestos citados para confronto de teses. 5 - Recurso de revista 
de que não se conhece. 

(TST - RR: 2104820125080013 210-48.2012.5.08.0013, Relator: Kátia Magalhães 
Arruda, Data de Julgamento: 08/05/2013, 6ª Turma, Data de Publicação: DEJT 
10/05/2013) 

https://tst.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/23140074/recurso-de-revista-rr-
2104820125080013-210-4820125080013-tst/inteiro-teor-111590082?ref=juris-tabs#
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5.5 Tribunal Superior do Trabalho TST - RECURSO DE REVISTA : RR 
7458420115030066 - Inteiro Teor 

Ementa: RECURSO DE REVISTA. EMPRESA PÚBLICA. DISPENSA 
DISCRIMINATÓRIA. CUNHO RELIGIOSO. CARACTERIZAÇÃO. 
REINTEGRAÇÃO. RECURSO MAL APARELHADO. 1. O egrégio Tribunal Regional 
consignou que a reclamante teria sido vítima de discriminação religiosa, sendo que a sua 
"despedida sem justa causa", assim denominada pelo empregador, teria ocorrido, na 
verdade, de forma arbitrária, ilegal e discriminatória. Explicou que, após o ingresso da 
autora nos quadros da reclamada em 07/05/2010 , "Cientificada de que a reclamante 
possuía como imperativo de consciência a guarda do sétimo dia da semana, por professar 
a fé Adventista do Sétimo Dia, desde outubro/2006, conforme Certificado de Batismo de 
fl. 28 e Declaração de fl. 60, a reclamada passou a inexigir (sic) o seu labor aos sábados, 
consoante documentos de fls. 26/27 e 30", sendo que "A sua dispensa imotivada se deu 
em 25/07/2011 (fl. 108), ' por não possuir disponibilidade de horário para atender às 
necessidades do setor, e tendo em vista que não há outra vaga compatível para 
remanejamento' . Acrescentou que" não restou evidenciada nos autos a real necessidade 
da Administração Pública em relação ao trabalho da obreira aos sábados, e tampouco os 
eventuais prejuízos causados com a manutenção de suas atividades, deixando a ré de 
comprovar, ainda, a inexistência de vagas compatíveis para o respectivo remanejamento. 
Registou que "caberia à empregadora demonstrar que a dispensa foi determinada por 
motivo outro, que não a circunstância de ordem religiosa ora retratada, ônus do qual não 
desincumbiu nos termos do art. 333, II do CPC c/c art. 818 da CLT". Em razão disso, 
considerou nula a dispensa imotivada da reclamante e determinou a reintegração da autora 
no emprego. 2. Violação do artigo 173, § 1º, II, da Constituição Federal e contrariedade 
à Orientação Jurisprudencial nº 247 da SBDI-1 do TST não demonstradas, porque nada 
dispõem acerca da reintegração ao emprego fundada em ocorrência de dispensa 
discriminatória. Recurso de revista não conhecido. 

(TST - RR: 7458420115030066, Relator: Hugo Carlos Scheuermann, Data de 
Julgamento: 10/05/2017, 1ª Turma, Data de Publicação: DEJT 19/05/2017) 

https://tst.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/460712983/recurso-de-revista-rr-
7458420115030066/inteiro-teor-460713028

5.6 Tribunal Superior do Trabalho TST - RECURSO DE REVISTA : RR 
1655003320115160012 

Ementa: RECURSO DE REVISTA DO RECLAMADO. DOENÇA OCUPACIONAL . 
TRANSTORNO PSICOLÓGICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 
MATERIAIS. FIXAÇÃO DO QUANTUM . O Regional, analisando a prova dos autos, 
concluiu que ficou configurado o dano, qual seja, o transtorno psicológico que acometeu 
a Reclamante , causando-lhe a sua aposentadoria por invalidez, o nexo causal com a 
atividade desenvolvida na empresa, e a culpa do Reclamado pelo assédio moral 
decorrente da jornada de trabalho extenuante e do tratamento hostil e inadequado , por 
parte dos superiores hierárquicos , que submetiam a empregada a cobranças excessivas 
de cumprimento de metas e a discriminação no tocante à sua crença religiosa e à sua 
condição feminina. Dentro de tal contexto, a alegação recursal de que não ficaram 
configurados o nexo causal e a culpa do empregador desafia o reexame do conjunto 
probatório produzido nos autos, procedimento vedado no Recurso de Revista, na forma 
da Súmula n.º 126 do TST. Recurso de Revista não conhecido. 
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(TST - RR: 1655003320115160012, Relator: Maria de Assis Calsing, Data de 
Julgamento: 05/08/2015, 4ª Turma, Data de Publicação: DEJT 14/08/2015) 
https://tst.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/219812241/recurso-de-revista-rr-

1655003320115160012 




