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PLANO DE TRABALHO 

FIELD PROJECT  LIBERDADE RELIGIOSA: VIOLAÇÕES E DESAFIOS NOS ÂMBITOS NACIONAL, REGIONAL E INTERNACIONAL. 

AUTORIA AMANDA COSTA CENTENO E MARIANA GOUVEA DE OLIVEIRA. DISCENTES Nº MÁX. 10 

SUPERVISÃO AMANDA COSTA CENTENO E MARIANA GOUVEA DE OLIVEIRA DISCENTES Nº MÍN. 6 

REQUISITOS  Aberto para todo o corpo discente. 

PÚBLICO ALVO 
Estudantes e profissionais interessados em compreender o escopo de proteção da liberdade religiosa, bem como a 
prática, discurso e julgamento de organismos nacionais, regionais e internacionais na matéria. 

CÓDIGO - PERÍODO 2023.1 NATUREZA PRÁTICA CARGA HORÁRIA 60h 

EMENTA 

Raízes históricas e filosóficas da liberdade religiosa e sua importância; Escopo de proteção e limites da liberdade 
religiosa no Direito Internacional e no Direito Nacional brasileiro; Mecanismos de Proteção da Liberdade Religiosa 
Internacionais, Regionais e Nacionais; Orientações de pesquisa em sites e bases de dados; Análise de casos nos 
âmbitos nacional, regional, internacional. 

PROBLEMA 

Em âmbito nacional, o exercício da liberdade religiosa tem assumido interfaces cada vez mais crescentes com a 
esfera pública, acalorando o cenário político e gerando questionamentos sobre o escopo de proteção deste direito 
fundamental. Tal debate também tem sido presente nas esferas regionais e internacionais, desde discussões sobre 
o uso de símbolos e vestes religiosas em espaços públicos, até casos de perseguição em massa em locais que 
possuem religiões predominantes, como por exemplo os casos dos rohingyas em Mianmar, uyghurs na China e 
yazidis no Iraque. À luz desses diferentes cenários, como a atuação de organismos nacionais, regionais e 
internacionais podem fornecer parâmetros sobre a aplicabilidade dos elementos de proteção desse direito 
humano? 

PRODUTO 

Desenvolvimento de uma base de dados na plataforma interativa Padlet (exemplo) que forneça um panorama 
atual da prática de organismos, em âmbito nacional, regional e internacional, em casos emblemáticos para a 
compreensão do escopo de proteção da liberdade religiosa – foco inicial será dado no Supremo Tribunal Federal 
(STF), Corte Interamericana de Direitos Humanos (CorteIDH) e Comitê de Direitos Humanos da ONU. 

OBJETIVO 

As raízes históricas e filosóficas da liberdade de religião ou crença revelam a importância e protagonismo deste 
Direito, que é tanto humano quanto fundamental. Desse modo, o objetivo deste programa é fornecer as bases 
históricas, filosóficas e teóricas para, de posse delas, levantar e analisar a prática de organismos nacionais, 
regionais e internacionais (especialmente o STF, CorteIDH e o Comitê de Direitos Humanos da ONU, a princípio) 
na proteção e resposta a diferentes tipos de violações. Isso porque, o conhecimento de tais raízes e bases teóricas 
servirão como substrato para a análise da efetividade da atuação dos referidos organismos e a condição de 
possibilidade para um estudo comparado entre as soluções propostas por cortes e órgãos nacionais, regionais e 
internacionais em temáticas semelhantes. 

METODOLOGIA 

A estratégia escolhida contemplará duas etapas. Primeiro, os estudantes serão apresentados às bases teóricas da 
liberdade religiosa como um Direito Humano, para compreensão do seu escopo de proteção e seus limites.  
 
Segundo, serão estudados os instrumentos de implementação e proteção da liberdade religiosa nos âmbitos 
nacional, regional e internacional. Nesta segunda etapa haverá a explicação teórica destes instrumentos e 
orientações de pesquisa empírica em bases de dados digitais. Considerando o tempo de desenvolvimento do 
projeto, a princípio será feito um recorte com enfoque no STF (por ser o guardião da Constituição Federal do 
Brasil), na CorteDIH (por constituir o sistema interamericano, mecanismo regional do qual o Brasil faz parte), e 
Comitê de Direitos Humanos da ONU (por ser o órgão responsável pelo monitoramento do Pacto Internacional de 
Direitos Civis e Políticos, tratado internacional de Direitos Humanos que positiva a liberdade de religião ou crença 
em seu artigo 18). A depender do andamento do projeto, pretende-se expandir os organismos estudados para 
abarcar outros órgãos e cortes nacionais e internacionais. 
 
A partir disso, os participantes do Field Project irão coletar e analisar os casos relacionados à liberdade religiosa 
para apresentá-los em sala de aula, seguido da inclusão de um resumo do caso na base interativa da plataforma 
Padlet (produto digital – exemplo). No cronograma abaixo há uma primeira sugestão dos casos a serem analisados, 
estando sujeitos a revisão e, a depender do andamento do projeto, expansão. 
 
Cada caso será apresentado e publicado na plataforma seguindo critérios padronizados como: respectivo órgão 
ou tribunal, nome/número do caso, link, data, atores envolvidos, base normativa utilizada, violações específicas à 
liberdade religiosa em tela, resumo da decisão final e eventuais repercussões relevantes.  
 
Por fim, os produtos serão amplamente divulgados para atores da sociedade civil em meios virtuais e, 
possivelmente, pela realização de um evento aberto ao público. Bem como, divulgação em grupos de pesquisas 
institucionais, a exemplo do Centro Brasileiro de Estudos em Direito e Religião - CEDIRE, cadastrado no Diretório 
dos Grupos de Pesquisa do Brasil, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), 
sediado na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Uberlândia. Este grupo tem contribuído para o avanço 
das investigações em seu campo de estudos por meio da realização de variadas ações e projetos, entre os quais se 
incluem o Encontro Anual de Pesquisa sobre Direito e Religião, o Moot Court em Direito e Religião, o Observatório 
Jurídico da Liberdade de Religião ou Crença, a Rede Brasileira de Pesquisa em Direito Religião e variadas ações e 
projetos de Programa de Capacitação em Direito e Religião, entre outros (mais informações em: 
https://www.direitoereligiao.org/sobre-nos). 

http://www.fgv.br/direitorio
https://padlet.com/mgouveappgduerj/liberdadereligiosa
https://padlet.com/mgouveappgduerj/liberdadereligiosa
https://www.direitoereligiao.org/sobre-nos
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HABILIDADE 
 

Exigência 
MEC 

 
RESOLUÇÃO 
nº 5, 18 de 

dezembro de 
2018 

x 
Interpretar/aplicar as normas (princípios e regras) do sistema jurídico nacional, observando a experiência 
estrangeira comparada, quando couber, articulando o conhecimento teórico com a resolução de problemas. 

 
Demonstrar competência na leitura, compreensão e elaboração de textos, atos e documentos jurídicos, de caráter 
negocial, processual ou normativo, bem como a devida utilização das normas técnico-jurídicas. 

x Demonstrar capacidade para comunicar-se com precisão. 

x 
Dominar instrumentos da metodologia jurídica, sendo capaz de compreender e aplicar conceitos, estruturas e 
racionalidades fundamentais ao exercício do Direito. 

x 
Adquirir capacidade para desenvolver técnicas de raciocínio e de argumentação jurídicos com objetivo de propor 
soluções e decidir questões no âmbito do Direito. 

 Desenvolver a cultura do diálogo e o uso de meios consensuais de solução de conflitos. 

x 
Compreender a hermenêutica e os métodos interpretativos, com a necessária capacidade de pesquisa e de 
utilização da legislação, da jurisprudência, da doutrina e de outras fontes do Direito. 

 
Ter competências para atuar em diferentes instâncias extrajudiciais, administrativas ou judiciais, com a devida 
utilização de processos, atos e procedimentos. 

x Utilizar corretamente a terminologia e as categorias jurídicas. 

x Aceitar a diversidade e o pluralismo cultural. 

 Compreender o impacto da inteligência artificial e das novas tecnologias na área jurídica.  

 Possuir o domínio de tecnologias e métodos para permanente compreensão e aplicação do Direito. 

 
Desenvolver a capacidade de trabalhar em grupos formados por profissionais do Direito ou de caráter 
interdisciplinar.  

x Apreender conceitos deontológico-profissionais e desenvolver perspectivas transversais sobre direitos humanos. 

 Outras: 

PROGRAMA GERAL (cronograma dos encontros semanais presenciais (em média 15) 

ATIVIDADE TEMA 

1 Apresentação do Field Project: problema, objetivos, metodologia e produtos. 

2 
Escopo de proteção da liberdade religiosa no Direito Internacional e seus limites: historiografia, liberdade de adotar, 
mudar ou renunciar, liberdade da coação à adoção ou mudança e liberdade de manifestar. 

3 
Escopo de proteção da liberdade religiosa no Direito Nacional brasileiro e seus limites: historiografia, contexto 
político e evolução jurídica do direito de liberdade religiosa nas Constituições brasileiras. 

4 
Mecanismos de Proteção da Liberdade Religiosa Internacionais e Regionais: Organismos da Carta e de Tratados da 
ONU, Tribunais Internacionais e Mecanismos Regionais de Direitos Humanos. Orientações de pesquisa em sites e 
bases de dados. 

5 
Mecanismos de Proteção da Liberdade Religiosa Nacionais: Dispositivos constitucionais, atos normativos e atos 
infralegais. Jurisprudência nacional contemporânea acerca do tema. Casos emblemáticos levados ao Supremo 
Tribunal Federal a partir de 1988.  Orientações de pesquisa em sites e bases de dados. 

6 

Análise de casos no âmbito nacional. 
Recurso Extraordinário 494.601-RS. Sacrifício Ritual de Animais em Cultos e Liturgias de Matiz Africana. 
Recurso Extraordinário com Agravo 1.099.099-SP. Objeção de consciência e obrigação de prestação 
alternativa. 
Recurso Extraordinário 611.874-DF. Obrigação de prestação alternativa: realização de etapa de concurso 
público em horário diverso. 

Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.256-MS. Obrigatoriedade de exemplares da Bíblia em escolas públicas. 

7 

Análise de casos no âmbito regional. 
Corte IDH. Caso “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros) v. Chile.  
Corte IDH. Caso Masacres de Río Negro Vs. Guatemala. 

Corte IDH. Caso Pavez Pavez Vs. Chile. 

8 

Análise de casos no âmbito nacional.  
Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.258-AM. Obrigatoriedade de exemplares da Bíblia em bibliotecas 
públicas.  
Repercussão Geral no Recurso Extraordinário 859.376-PR. Proibição de uso de hábito religioso em fotografia 
de documento de habilitação.  
Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.439-DF. Ensino Religioso Confessional nas escolas públicas. 

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 811- SP. Vedação temporária de realização de cultos e 
missas na Pandemia de Covid-19. 

9 

Análise de casos no âmbito internacional. 
Human Rights Committee Communication no 1249/2004. Sister Immaculate Joseph et al. v. Sri Lanka.  
Human Rights Committee Communication no 1321/2004, 1322/2004. Yeo-Bum Yoon and Myung-Jin Choi v. 
Republic of Korea.  
Human Rights Committee Communication no 1474/2006. Gareth Anver Prince v. South Africa.  
Human Rights Committee Communication no 1593/2007, 1603/2007. Jung et al. v. Republic of Korea.  

Human Rights Committee Communication no 1642/2007, 1741/2007. Min-Kyu Jeong et al. v. Republic of Korea.   

10 
Análise de casos no âmbito nacional.  

Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.566-DF. Proselitismo em Radiodifusão Comunitária. 
Ag.Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo 1.315.221-RJ. Pregação religiosa em transporte público. 

http://www.fgv.br/direitorio
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Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.478-RJ. Designação de líder religioso para atuar em corporação 
militar. 

Recurso Ordinário em Habeas Corpus 134.682-BA. Crime de racismo religioso. 

11 

Análise de casos no âmbito internacional. 
Human Rights Committee Communication no 1928/2010. Shingara Mann Singh v. France. 
Human Rights Committee Communication no 2179/2012. Young-kwan Kim et al. v. Republic of Korea.  
Human Rights Committee Communication no 2053/2011. B.L. v. Australia.  
Human Rights Committee Communication no 2131/2012. Viktor Leven v. Kazakhstan.  

Human Rights Committee Communication no 2329/2014. Z. v. Denmark and Islamic Republic of Iran.  

12 

Análise de casos no âmbito nacional.  
Repercussão Geral no Recurso Extraordinário 1.212.272-AL. Autodeterminação confessional dos 
testemunhas de Jeová. 
Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.257-RO. Oficialização da Bíblia como livro-base de fonte doutrinária. 
Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão 26-DF. Criminalização da homofobia e liberdade religiosa. 

Reclamação 38.782-RJ. Conteúdo audiovisual com sátiras a elementos religiosos. 

13 

Análise de casos no âmbito internacional. 
Human Rights Committee Communication no 2226/2012. Shadurdy Uchetov v. Turkmenistan.  
Human Rights Committee Communication no 2204/2012. J.D. v. Denmark.  
Human Rights Committee Communication no 2662/2015. F.A. v. France. 
Human Rights Committee Communication no 2274/2013. Seyma Türkan v. Turkey. 

Human Rights Committee Communication no 2747/2016. Sonia Yaker v. France. 

14 

Análise de casos no âmbito nacional.  
Repercussão Geral no Recurso Extraordinário com Agravo 790.813-SP. Sentimento religioso e liberdade 
artística e de imprensa. 
Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.580-AL. Programa Escola Livre e Pluralismo de Ideias. 
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 187-DF. Uso ritual de plantas alucinógenas e de 
drogas ilícitas em celebrações litúrgicas. 

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 54-DF. Feto anencéfalo e liberdade religiosa. 

15 

Análise de casos no âmbito internacional. 
Human Rights Committee Communication no 2268/2013. Danatar Durdyyev v. Turkmenistan. 
Human Rights Committee Communication no 2345/2014. M.M. v. Denmark. 
Human Rights Committee Communication no 2302/2013. Juma Nazarov et al. v. Turkmenistan. 
Human Rights Committee Communication no 2417/2014. Sergey Geller v. Kazakhstan. 

Human Rights Committee Communication no 2846/2016. Jong-bum Bae et al. v. Republic of Korea. 

CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO 

Avaliação dos resumos escritos publicados na base de dados do Padlet – 50%; 
Avaliação oral da apresentação dos casos em sala de aula – 30%; 
Participação nos encontros – 20%. 
Conceitos: A (ótimo); B (bom); C (suficiente) e D (insuficiente). 
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