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1Síntese do Caso 

m 22 de Abril de 2002, o marido da Senhora Lautsi, numa reunião de 

directores de escola em Albano Terme, Itália, levantou a questão da 

presença de símbolos religiosos nas escolas públicas, 

particularmente mencionando a existência de crucifixo na parede de cada sala de 

aula. A decisão fora de os manter. 

Em 23 de Julho de 2002, a Senhora Lautsi levantou a questão para o Tribunal 

Administrativo de Veneto, reclamando de violação do princípio da laicidade. Em 30 

de Outubro de 2003, o Ministro da Educação, Universidades e Investigação veio ao 

processo alegando que a sua orientação dada às escolas se baseava nos decretos 

reais de 1924 e 1928 ainda em vigor. O Tribunal Administrativo levantou a questão 

da constitucionalidade desses decretos. O Tribunal Constitucional, em 2004, 

declarou a questão quanto à constitucionalidade manifestamente inadmissível no 

que concerne às disposições pertinentes daqueles decretos que, não tendo o 

estatuto de lei mas só de regulamento, não poderiam ser objecto de uma revisão 

constitucional. Em 17 de Março de 2005, o Tribunal Administrativo indeferiu o 

pedido apresentado pela Senhora Lautsi e considerou que as disposições dos 
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decretos reais em causa estavam ainda em vigor e que a presença de crucifixos nas 

salas de aula da escola estadual não viola o princípio da laicidade do Estado, que era 

"parte do património jurídico da Europa e das democracias ocidentais". O Tribunal 

considerou, em especial, que o crucifixo era um símbolo do Cristianismo em geral, 

mais do que só do Catolicismo, pois servia como um ponto de referência para outros 

credos. Prosseguiu a dizer que o crucifixo era um símbolo histórico e cultural, 

possuindo um "valor ligado à identidade" para o povo italiano, e que também 

deveria ser considerado um símbolo de um sistema de valores que sustentam a 

Constituição Italiana. 

Em 13 de Abril de 2006, o Conselho de Estado, para o qual a Senhora Lautsi 

entretanto apelara, confirmou que a presença de crucifixos nas salas de aula da 

escola estadual tem a sua base legal nos decretos reais em vigor e é compatível com 

o princípio da laicidade. 

Por acórdão de 3 de Novembro de 2009, a Câmara do Tribunal Europeu dos 

Direitos do Homem de Estrasburgo concluiu pela violação do artigo 2.º do protocolo 

n.º 1 em conjunto com o artigo 9.º da Convenção. 

O Governo do Estado Italiano recorreu da sentença do Tribunal Europeu dos 

Direitos do Homem de Estrasburgo, de 3 de Novembro de 2009 (processo no 

30814/06 – Lautsi e Outros v. Itália) que havia condenado a Itália, considerando que 

a presença de crucifixos nas salas de aula é uma violação da liberdade dos pais de 

educar os seus filhos segundo as suas crenças e a liberdade de religião dos alunos. 

O recurso do Governo Italiano contra aquela sentença de 3 de Novembro de 

2009 foi julgado pelo mesmo Tribunal Europeu dos Direitos do Homem mas agora 

funcionando em Tribunal Pleno (A Grande Câmara). Após ter deliberado em 

conferência em 30 de Junho de 2010 e em 16 de Fevereiro de 2011, proferiu 

sentença, em 18 de Março de 2011, segundo a qual a presença dos crucifixos nas 

paredes das escolas públicas da Itália não viola o n.º 2 do artigo 9.º da Convenção 

Europeia dos Direitos do Homem assinada em Roma em 4 de Abril de 1950. Esta 

sentença foi proferida pelo Plenário de 17 juízes, julgamento em que intervieram 

França (Presidente), Grécia, Reino Unido, Dinamarca, Andorra, Malta, Croácia, 

Estónia, Rússia, Noruega, Finlândia, Suíça, Chipre, Irlanda, Bulgária, Moldávia, Itália e 
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também o Secretário Erik Fribergh. Tornada pública, é do seguinte teor, em língua 

inglesa: 

"1. Holds, by fifteen votes to two, that there has been no violation of 

Article 2.º of Protocol N.º. 1 and that no separate issue arises under Article 9.º of 

the Convention; 

2. Holds unanimously that there is no cause to examine the complaint 

under Article 14.º of the Convention." 

 

1.1. A presença de crucifixos nas paredes das escolas públicas de Itália não 

viola o artigo 2.º do Protocolo n.º 1 que é do seguinte teor: 

 

Artigo 2.º do Protocolo n.º 1, sobre a educação e ensino consoante as 

convicções religiosas e filosóficas dos pais 

A ninguém pode ser negado o direito à instrução. O Estado, no exercício 

das funções que tem de assumir no campo da educação e do ensino, respeitará o 

direito dos pais a assegurar aquela educação e ensino consoante as suas 

convicções religiosas e filosóficas. 

A Grande Câmara do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem fundamentou 

a sua decisão nas alegações do Governo de Itália que prova respeitar o direito dos 

pais e lhes assegura a educação e ensino dos filhos consoante as suas convicções 

religiosas e filosóficas. Mantendo os crucifixos nas paredes das salas de aula das 

escolas públicas, o Governo de Itália defende princípios e valores humanos 

prosseguidos pelo Cristianismo enraizado na cultura e tradição do povo italiano. 

 

1.2. Nenhuma outra questão surge ao abrigo do artigo 9.º da Convenção que 

é do seguinte teor: 

Artigo 9.º da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, sobre a 

liberdade de pensamento, de consciência e de religião 

1 - Qualquer pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência 

e de religião; este direito implica a liberdade de mudar de religião ou de crença, 
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assim como a liberdade de manifestar a sua religião ou a sua crença, individual ou 

colectivamente, em público e em privado, por meio do culto, do ensino, de 

práticas e da celebração de ritos. 

2 - A liberdade de manifestar a sua religião ou convicções, individual ou 

colectivamente, não pode ser objecto de outras restrições senão as que, previstas 

na lei, constituírem disposições necessárias, numa sociedade democrática, à 

segurança pública, à protecção da ordem, da saúde e moral públicas, ou à 

protecção dos direitos e liberdades de outrem. 

A Grande Câmara do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem assim 

entendeu com fundamento em que não está em causa, pelo facto de existirem 

crucifixos nas paredes das salas de aula das escolas públicas de Itália, o direito à 

liberdade de pensamento, de consciência e de religião ou a liberdade de 

manifestação individual ou colectiva de religião ou crença. 

 

1.3. Não há motivo para o Tribunal examinar a denúncia nos termos do artigo 

14.º da Convenção que é do seguinte teor: 

Artigo 14.º da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, sobre o dever 

de assegurar o gozo dos direitos e liberdades 

O gozo dos direitos e liberdades reconhecidos na presente Convenção deve 

ser assegurado sem quaisquer distinções, tais como as fundadas no sexo, raça, 

cor, língua, religião, opiniões políticas ou outras, a origem nacional ou social, a 

pertença a uma minoria nacional, a riqueza, o nascimento ou qualquer outra 

situação. 

A Grande Câmara do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem assim 

entendeu porque não foi provado que o Governo de Itália tenha deixado de 

assegurar o gozo dos direitos e liberdades reconhecidos na Convenção, 

concretamente fundadas na religião a que pertença uma minoria de cidadãos, 

mantendo os crucifixos nas paredes das salas de aula das escolas públicas. 

 

Alguns considerandos: 
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2. A maioria dos Italianos concordaram com a presença na sala de aula do 

símbolo encarando-o como "sinal cultural". 

2.1. O Estado italiano garante o direito dos pais educarem os filhos de acordo 

com as suas crenças religiosas. 

2.2. Para a ministra da Educação, Mariastella Gelmini, a sentença de que o 

Governo recorria tratava-se de uma "decisão ideológica". Em seu entender, a cruz 

"não significa adesão ao catolicismo; é um símbolo da nossa tradição". 

2.3. A presença de crucifixos nas salas de aula não viola o direito à instrução 

nem a liberdade de pensamento, de consciência e de religião 

A Convenção 

3. Os Estados Europeus Membros do Conselho da Europa, animados no 

mesmo espírito, possuindo um património comum de ideais e tradições políticas, de 

respeito pela liberdade e pelo primado do direito, concluíram a Convenção Europeia 

dos Direitos do Homem, em Roma, em 4 de Novembro de 1950, tendo em atenção a 

Declaração Universal dos Direitos do Homem, proclamada pela Assembleia Geral das 

Nações Unidas em 10 de Dezembro de 1948, destinada a assegurar o 

reconhecimento e aplicação universais e efectivos dos direitos nela enunciados. 

Com esta Convenção o Conselho da Europa visou alcançar a sua finalidade 

que é realizar uma união mais estreita entre os seus Membros através da protecção 

e desenvolvimento dos direitos do homem e das liberdades fundamentais, que 

constituem as verdadeiras bases da justiça e da paz no mundo. 

Os direitos e liberdades que as Altas Partes Contratantes reconhecem a 

qualquer pessoa dependente da sua jurisdição encontram-se definidos no título I da 

Convenção. No título II são criados uma Comissão Europeia de Direitos do Homem e 

um Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, a fim de assegurar o respeito que 

resultam da Convenção e dos seus Protocolos. (cf. artigos 1.º e 19.º da Convenção) 

3.1. O Tribunal Europeu dos Direitos do Homem funciona a título 

permanente. Compõe-se de um número de juízes igual ao número de membros do 

Conselho da Europa. Não pode haver dois juízes que sejam nacionais do mesmo 
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Estado. Só as Altas Partes Contratantes e a Comissão Europeia dos Direitos do 

Homem têm o direito de requerer ao Tribunal. (cf. artigos 38.º e 44.º da Convenção) 

3.2. O Protocolo n.º 1 visou tomar providências apropriadas para assegurar a 

garantia colectiva de direitos e liberdades, além dos que já figuravam no título I da 

Convenção. Este Protocolo foi feito em Paris, em 20 de Março de 1952. 

3.3. Em Portugal, era Presidente da República o General António Ramalho 

Eanes e Presidente da Assembleia da República o Dr. Vasco da Gama Fernandes, 

quando a Convenção Europeia dos Direitos do Homem foi aprovada, para ratificação, 

pela Lei n.º 65/78, de 13 de Outubro, com seis reservas: 

1.ª O artigo 5.º da Convenção não obstará à prisão disciplinar imposta a 

militares, em conformidade com o Regulamento de Disciplina Militar; 

2.ª O artigo 7.º da Convenção não obstará à incriminação e julgamento 

dos agentes e responsáveis da PIDE/DGS, em conformidade com o disposto no 

artigo 309.º da Constituição; 

3.ª O artigo 10.º da Convenção não impedirá que, por força do disposto 

no n.º 6 do artigo 38.º da Constituição, a televisão pode ser objecto de 

propriedade privada; 

4.ª O artigo 11.º da Convenção não obstará à proibição do lock-out, em 

conformidade com o disposto no artigo 60.º da Constituição; 

5.ª A alínea b) do n.º 3 do artigo 4.º da Convenção não obstará a que 

possa ser estabelecido um serviço cívico obrigatório, em conformidade com o 

disposto no artigo 276.º da Constituição; 

6.ª O artigo 11.º da Convenção não obstará à proibição de organizações 

que perfilhem ideologia fascista, em conformidade com o disposto no artigo 

46.º da Constituição. 

3.4. Também Portugal aprovou o Protocolo Adicional n.º 1 à Convenção 

Europeia dos Direitos do Homem, concluído em Paris em 20 de Março de 1952, com 

duas reservas: 

1.ª O artigo 1.º do Protocolo não obsta a que, por força do disposto na 

Constituição, as expropriações de latifundiários e de grandes proprietários e 
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empresários ou accionistas possam não dar lugar a qualquer indemnização em 

termos a determinar por lei; 

2.ª O artigo 2.º do Protocolo n.º 1 não obstará à não confessionalidade 

do ensino público e fiscalização pelo Estado do ensino particular, em 

conformidade com o disposto nos artigos 43.º e 75.º da Constituição, nem 

obstará à validade das disposições legais relativas à criação de escolas 

particulares, em conformidade com o disposto no artigo 75.º da Constituição. 

 

O Tratado da União Europeia 

4. Parece-me também oportuno referir aqui o previsto no Tratado de Lisboa, 

que altera o Tratado da União Europeia e o Tratado que institui a Comunidade 

Europeia, assinado em Lisboa em 13 de Dezembro de 2007. 

Lembro, designadamente, um considerando sobre a inspiração no património 

cultural, religioso e humanista da Europa, bem como a inserção de três artigos em 

que se atende à dignidade da pessoa humana, à não discriminação em razão da 

religião ou crença e ao respeito pelas igrejas e comunidades religiosas nos Estados-

Membros. 

Em Portugal, o Tratado de Lisboa foi aprovado pela Resolução da Assembleia 

da República n.º 19/2008, de 19 de Maio. 

Assim: 

 

4.1. Sobre a inspiração no património cultural, religioso e humanista da 

Europa, o Tratado de Lisboa insere no preâmbulo do Tratado da União Europeia o 

seguinte considerando: 

Inspirando-se no património cultural, religioso e humanista da Europa, de 

que emanaram os valores universais que são os direitos invioláveis e inalienáveis 

da pessoa humana, bem como a liberdade, a democracia, a igualdade e o Estado 

de direito, 
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4.2. No que respeita à dignidade da pessoa humana, insere o artigo 1.º-A com 

a seguinte redacção: 

A União funda-se nos valores do respeito pela dignidade humana, da 

liberdade, da democracia, da igualdade, do Estado de Direito e do respeito pelos 

direitos do Homem, incluindo os direitos das pessoas pertencentes a minorias. 

Estes valores são comuns aos Estados-Membros, numa sociedade caracterizada 

pelo pluralismo, a não discriminação, a tolerância, a justiça, a solidariedade e a 

igualdade entre homens e mulheres. 

4.3. Sobre a não discriminação em razão da religião ou crença, insere o artigo 

5.º-B com a seguinte redacção: 

Na definição e execução das suas políticas e acções, a União tem por 

objectivo combater a discriminação em razão do sexo, raça ou origem étnica, 

religião ou crença, deficiência, idade ou orientação sexual. 

4.4. E, sobre o respeito pelas igrejas e comunidades religiosas nos Estados-

Membros, insere o novo artigo 16.º-C com a seguinte redacção: 

1 - A União respeita e não interfere no estatuto de que gozam, ao abrigo 

do direito nacional, as igrejas e associações ou comunidades religiosas nos 

Estados-Membros. 

2 - A União respeita igualmente o estatuto de que gozam, ao abrigo do 

direito nacional, as organizações filosóficas e não confessionais. 

3 - Reconhecendo a sua identidade e o seu contributo específico, a União 

mantém um diálogo aberto, transparente e regular com as referidas igrejas e 

organizações. 

 

Sem pretender dar mais realce a estas normas do que a outras que os 

estudiosos bem conhecem, ainda assim insiro em apêndice as normas da Convenção 

sobre o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, concluída em Roma em 4 de 

Novembro de 1950, bem como da Declaração Universal dos Direitos do Homem, 

proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de Dezembro de 1948. 
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APÊNDICE 
I 

Convenção Europeia dos Direitos do Homem,  
assinada em Roma, em 4 de Novembro de 1950 

[…] 

Artigo 57.º 

(Reservas) 

1. Qualquer Estado pode, no momento da assinatura desta Convenção ou do 

depósito do seu instrumento de ratificação, formular uma reserva a propósito de qualquer 

disposição da Convenção, na medida em que uma lei então em vigor no seu território estiver 

em discordância com aquela disposição. Este artigo não autoriza reservas de carácter geral. 

2. Toda a reserva feita em conformidade com o presente artigo será acompanhada 

de uma breve descrição da lei em causa. 

[…] 

TÍTULO II 

(Tribunal Europeu dos Direitos do Homem) 

Artigo 19.º 

(Criação do Tribunal) 

A fim de assegurar o respeito dos compromissos que resultam, para as Altas Partes 

Contratantes, da presente Convenção e dos seus protocolos, é criado um Tribunal Europeu 

dos Direitos do Homem, a seguir designado "o Tribunal", o qual funcionará a título 

permanente. 

Artigo 20.º 
(Número de juízes) 

O Tribunal compõe-se de um número de juízes igual ao número de Altas Partes 

Contratantes. 

Artigo 21.º 

(Condições para o exercício de funções) 

1. Os juízes deverão gozar da mais alta reputação moral e reunir as condições 

requeridas para o exercício de altas funções judiciais ou ser jurisconsultos de reconhecida 

competência. 

2. Os juízes exercem as suas funções a título individual. 
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3. Durante o respectivo mandato, os juízes não poderão exercer qualquer actividade 

incompatível com as exigências de independência, imparcialidade ou disponibilidade 

exigidas por uma actividade exercida a tempo inteiro. Qualquer questão relativa à aplicação 

do disposto no presente número é decidida pelo Tribunal. 

Artigo 22.º 

(Eleição dos juízes) 

Os juízes são eleitos pela Assembleia Parlamentar relativamente a cada Alta Parte 

Contratante, por maioria dos votos expressos, recaindo numa lista de três candidatos 

apresentados pela Alta Parte Contratante. 

Artigo 23.º 

(Duração do mandato e destituição) 

1. Os juízes são eleitos por um período de nove anos. Não são reelegíveis. 

2. O mandato dos juízes cessará logo que estes atinjam a idade de 70 anos. 

3. Os juízes permanecerão em funções até serem substituídos. Depois da sua 

substituição continuarão a ocupar-se dos assuntos que já lhes tinham sido cometidos. 

4. Nenhum juiz poderá ser afastado das suas funções, salvo se os restantes juízes 

decidirem, por maioria de dois terços, que o juiz em causa deixou de corresponder aos 

requisitos exigidos. 

Artigo 24.º 

(Secretaria e relatores) 

O Tribunal dispõe de uma secretaria, cujas tarefas e organização serão definidas no 

regulamento do Tribunal. 

Sempre que funcionar enquanto tribunal singular, o Tribunal será assistido por 

relatores que exercerão as suas funções sob autoridade do Presidente do Tribunal. Estes 

integram a secretaria do Tribunal. 

Artigo 25.º 

(Assembleia plenária do Tribunal) 

O Tribunal, reunido em assembleia plenária: 

a) Elegerá o seu presidente e um ou dois vice-presidentes por um período de 
três anos. Todos eles são reelegíveis; 
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b) Criará secções, que funcionarão por período determinado; 
c) Elegerá os presidentes das secções do Tribunal, os quais são reelegíveis; 
d) Adoptará o regulamento do Tribunal; 
e) Elegerá o secretário e um ou vários secretários-adjuntos; 
f) Apresentará qualquer pedido nos termos do artigo 26°, n° 2. 

Artigo 26.º 

(Tribunal singular, comités, secções e tribunal pleno) 

1. Para o exame dos assuntos que lhe sejam submetidos, o Tribunal funcionará com 

juiz singular, em comités compostos por 3 juízes, em secções compostas por 7 juízes e em 

tribunal pleno composto por 17 juízes. As secções do tribunal constituem os comités por 

período determinado. 

2. A pedido da Assembleia Plenária do Tribunal, o Comité de Ministros poderá, por 

decisão unânime e por período determinado, reduzir para cinco o número de juízes das 

secções. 

3. Um juiz com assento na qualidade de juiz singular não procederá à apreciação de 

qualquer petição formulada contra a Alta Parte Contratante em nome da qual o juiz em 

causa tenha sido eleito. 

4. O juiz eleito por uma Alta Parte Contratante que seja parte no diferendo será 

membro de direito da secção e do tribunal pleno. Em caso de ausência deste juiz ou se ele 

não estiver em condições de intervir, uma pessoa escolhida pelo Presidente do Tribunal de 

uma lista apresentada previamente por essa Parte intervirá na qualidade de juiz.  

5. Integram igualmente o tribunal pleno o presidente do Tribunal, os vice-

presidentes, os presidentes das secções e outros juízes designados em conformidade com o 

regulamento do Tribunal. Se o assunto tiver sido deferido ao tribunal pleno nos termos do 

artigo 43°, nenhum juiz da secção que haja proferido a decisão poderá naquele intervir, salvo 

no que respeita ao presidente da secção e ao juiz que decidiu em nome da Alta Parte 

Contratante que seja Parte interessada. 

Artigo 27.º 

(Competência dos juízes singulares) 

1. Qualquer juiz singular pode declarar a inadmissibilidade ou mandar arquivar 
qualquer petição formulada nos termos do artigo 34° se essa decisão puder ser tomada sem 
posterior apreciação. 

2. A decisão é definitiva. 
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3. Se o juiz singular não declarar a inadmissibilidade ou não mandar arquivar uma 
petição, o juiz em causa transmite-a a um comité ou a uma secção para fins de posterior 
apreciação. 

Artigo 28.º 

(Competência dos comités) 

1. Um comité que conheça de uma petição individual formulada nos termos do artigo 

34° pode, por voto unânime: 

a) Declarar a inadmissibilidade ou mandar arquivar a mesma sempre que essa 
decisão puder ser tomada sem posterior apreciação; ou 

b) Declarar a admissibilidade da mesma e proferir ao mesmo tempo uma 
sentença quanto ao fundo sempre que a questão subjacente ao assunto e relativa à 
interpretação ou à aplicação da Convenção ou dos respectivos Protocolos for já 
objecto de jurisprudência bem firmada do Tribunal. 

2. As decisões e sentenças previstas pelo n° 1 são definitivas. 

3. Se o juiz eleito pela Alta Parte Contratante, parte no litígio, não for membro do 

comité, o comité pode, em qualquer momento do processo, convidar o juiz em causa a ter 

assento no lugar de um dos membros do comité, tendo em consideração todos os factores 

relevantes, incluindo a questão de saber se essa Parte contestou a aplicação do processo 

previsto no n° 1, alínea b). 

Artigo 29.º 

(Decisões das secções quanto à admissibilidade e ao fundo) 

1. Se nenhuma decisão tiver sido tomada nos termos dos artigos 27° ou 28°, e se 

nenhuma sentença tiver sido proferida nos termos do artigo 28°, uma das secções 

pronunciar-se-á quanto à admissibilidade e ao fundo das petições individuais formuladas nos 

termos do artigo 34°. A decisão quanto à admissibilidade pode ser tomada em separado. 

2. Uma das secções pronunciar-se-á quanto à admissibilidade e ao fundo das 

petições estaduais formuladas nos termos do artigo 33°. A decisão quanto à admissibilidade 

é tomada em separado, salvo deliberações em contrário do Tribunal relativamente a casos 

excepcionais. 

Artigo 30.º 

(Devolução da decisão a favor do tribunal pleno) 

Se um assunto pendente numa secção levantar uma questão grave quanto à 

interpretação da Convenção ou dos seus protocolos, ou se a solução de um litígio  puder 

conduzir a uma contradição com uma sentença já proferida pelo Tribunal, a secção pode, 
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antes de proferir a sua sentença, devolver a decisão do litígio ao tribunal pleno, salvo se 

qualquer das partes do mesmo a tal se opuser. 

Artigo 31.º 
(Atribuições do tribunal pleno) 

O tribunal pleno: 

a) Pronunciar-se-á sobre as petições formuladas nos termos do artigo 33° ou do 

artigo 34°, se a secção tiver cessado de conhecer de um assunto nos termos do artigo 30° 

ou se o assunto lhe tiver sido cometido nos termos do artigo 43°; 

b) Pronunciar-se-á sobre as questões submetidas ao Tribunal pelo Comité de 

Ministros nos termos do artigo 46°, n° 4; e 

c) Apreciará os pedidos de parecer formulados nos termos do artigo 47°. 

Artigo 32.º 

(Competência do Tribunal) 

1. A competência do Tribunal abrange todas as questões relativas à interpretação e à 

aplicação da Convenção e dos respectivos protocolos que lhe sejam submetidas nas 

condições previstas pelos artigos 33°, 34°,46° e 47°. 

2. O Tribunal decide sobre quaisquer contestações à sua competência. 

Artigo 33.º 

(Assuntos interestaduais) 

Qualquer Alta Parte Contratante pode submeter ao Tribunal qualquer violação das 

disposições da Convenção e dos seus protocolos que creia poder ser imputada a outra Alta 

Parte Contratante. 

Artigo 34.º 

(Petições individuais) 

O Tribunal pode receber petições de qualquer pessoa singular, organização não 

governamental ou grupo de particulares que se considere vítima de violação por qualquer 

Alta Parte Contratante dos direitos reconhecidos na Convenção ou nos seus protocolos. As 

Altas Partes Contratantes comprometem - se a não criar qualquer entrave ao exercício 

efectivo desse direito. 

Artigo 35.º 
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(Condições de admissibilidade) 

1. O Tribunal só pode ser solicitado a conhecer de um assunto depois de esgotadas 

todas as vias de recurso internas, em conformidade com os princípios de direito 

internacional geralmente reconhecidos e num prazo de seis meses a contar da data da 

decisão interna definitiva. 

2. O Tribunal não conhecerá de qualquer petição individual formulada em aplicação 

do disposto no artigo 34° se tal petição: 

a) For anónima; 
b) For, no essencial, idêntica a uma petição anteriormente examinada pelo 

Tribunal ou já submetida a outra instância internacional de inquérito ou de decisão e 
não contiver factos novos. 

3. O Tribunal declarará a inadmissibilidade de qualquer petição individual formulada 

nos termos do artigo 34° sempre que considerar que: 

a) A petição é incompatível com o disposto na Convenção ou nos seus 

Protocolos, é manifestamente mal fundada ou tem carácter abusivo; ou 

b) O autor da petição não sofreu qualquer prejuízo significativo, salvo se o 

respeito pelos direitos do homem garantidos na Convenção e nos respectivos 

Protocolos exigir uma apreciação da petição quanto ao fundo e contanto que não se 

rejeite, por esse motivo, qualquer questão que não tenha sido devidamente apreciada 

por um tribunal interno. 

4. O Tribunal rejeitará qualquer petição que considere inadmissível nos termos do 

presente artigo. O Tribunal poderá decidir nestes termos em qualquer momento do 

processo. 

Artigo 36.º 

(Intervenção de terceiros) 

1. Em qualquer assunto pendente numa secção ou no tribunal pleno, a Alta Parte 

Contratante da qual o autor da petição seja nacional terá o direito de formular observações 

por escrito ou de participar nas audiências. 

2. No interesse da boa administração da justiça, o presidente do Tribunal pode 

convidar qualquer Alta Parte Contratante que não seja parte no processo ou  qualquer outra 

pessoa interessada que não o autor da petição a apresentar observações escritas ou a 

participar nas audiências. 
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3. Em qualquer assunto pendente numa secção ou no tribunal pleno, o Comissário 

para os Direitos do Homem do Conselho da Europa poderá formular observações por escrito 

e participar nas audiências. 

Artigo 37.º 
(Arquivamento) 

1. O Tribunal pode decidir, em qualquer momento do processo, arquivar uma petição 

se as circunstâncias permitirem concluir que: 

a) O requerente não pretende mais manter tal petição; 
b) O litígio foi resolvido; 
c) Por qualquer outro motivo constatado pelo Tribunal, não se justifica 

prosseguir a apreciação da petição. 

Contudo, o Tribunal dará seguimento à apreciação da petição se o respeito pelos 

direitos do homem garantidos na Convenção assim o exigir. 

2. O Tribunal poderá decidir - se pelo desarquivamento de uma petição se considerar 

que as circunstâncias assim o justificam. 

Artigo 38.º 
(Apreciação contraditória do assunto) 

O Tribunal procederá a uma apreciação contraditória do assunto em conjunto com os 

representantes das Partes e, se for caso disso, realizará um inquérito para cuja eficaz 

condução as Altas Partes Contratantes interessadas fornecerão todas as facilidades 

necessárias. 

Artigo 39.º 
(Resoluções amigáveis) 

1. O Tribunal poderá, em qualquer momento do processo, colocar-se à disposição 

dos interessados com o objectivo de se alcançar uma resolução amigável do assunto, 

inspirada no respeito pelos direitos do homem como tais reconhecidos pela Convenção e 

pelos seus Protocolos. 

2. O processo descrito no n° 1 do presente artigo é confidencial. 

3. Em caso de resolução amigável, o Tribunal arquivará o assunto, proferindo, para o 

efeito, uma decisão que conterá uma breve exposição dos factos e da solução adoptada. 

4. Tal decisão será transmitida ao Comité de Ministros, o qual velará pela execução 

dos termos da resolução amigável tais como constam da decisão. 

Artigo 40.º 
(Audiência pública e acesso aos documentos) 
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1. A audiência é pública, salvo se o Tribunal decidir em contrário por força de 

circunstâncias excepcionais. 

2. Os documentos depositados na secretaria ficarão acessíveis ao público, salvo 

decisão em contrário do presidente do Tribunal. 

Artigo 41.º 
(Reparação razoável) 

Se o Tribunal declarar que houve violação da Convenção ou dos seus protocolos e se 

o direito interno da Alta Parte Contratante não permitir senão imperfeitamente obviar às 

consequências de tal violação, o Tribunal atribuirá à parte lesada uma reparação razoável, se 

necessário. 

Artigo 42.º 
(Decisões das secções) 

As decisões tomadas pelas secções tornam-se definitivas em conformidade com o 

disposto no n.º 2 do artigo 44.º 

Artigo 43.º 
(Devolução ao tribunal pleno) 

1. Num prazo de três meses a contar da data da sentença proferida por uma secção, 

qualquer parte no assunto poderá, em casos excepcionais, solicitar a devolução do assunto 

ao tribunal pleno. 

2. Um colectivo composto por cinco juízes do tribunal pleno aceitará a petição, se o 

assunto levantar uma questão grave quanto à interpretação ou à aplicação da Convenção ou 

dos seus protocolos ou ainda se levantar uma questão grave de carácter geral. 

3. Se o colectivo aceitar a petição, o tribunal pleno pronunciar-se- á sobre o assunto 

por meio de sentença. 

Artigo 44.º 
(Sentenças definitivas) 

1. A sentença do tribunal pleno é definitiva. 

2. A sentença de uma secção pronunciar-se-á definitiva: 

a)Se as partes declararem que não solicitarão a devolução do assunto ao 

tribunal pleno; 

b)Três meses após a data da sentença, se a devolução do assunto ao tribunal 

pleno não for solicitada; 
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c) Se o colectivo do tribunal pleno rejeitar a petição de devolução formulada 

nos termos do artigo 43°. 

3. A sentença definitiva será publicada. 

Artigo 45.º 
(Fundamentação das sentenças e das decisões) 

1. As sentenças, bem como as decisões que declarem a admissibilidade ou a 

inadmissibilidade das petições, serão fundamentadas. 

2. Se a sentença não expressar, no todo ou em parte, a opinião unânime dos juízes, 

qualquer juiz terá o direito de lhe juntar uma exposição da sua opinião divergente. 

Artigo 46.º 
(Força vinculativa e execução das sentenças) 

1. As Altas Partes Contratantes obrigam-se a respeitar as sentenças definitivas do 

Tribunal nos litígios em que forem partes. 

2. A sentença definitiva do Tribunal será transmitida ao Comité de Ministros, o qual 

velará pela sua execução. 

3. Sempre que o Comité de Ministros considerar que a supervisão da execução de 

uma sentença definitiva está a ser entravada por uma dificuldade de interpretação dessa 

sentença, poderá dar conhecimento ao Tribunal a fim que o mesmo se pronuncie sobre essa 

questão de interpretação. A decisão de submeter a questão à apreciação do tribunal será 

tomada por maioria de dois terços dos seus membros titulares. 

4. Sempre que o Comité de Ministros considerar que uma Alta Parte Contratante se 

recusa a respeitar uma sentença definitiva num litígio em que esta seja parte, poderá, após 

notificação dessa Parte e por decisão tomada por maioria de dois terços dos seus membros 

titulares, submeter à apreciação do Tribunal a questão sobre o cumprimento, por essa Parte, 

da sua obrigação em conformidade com o n° 1. 

5. Se o Tribunal constatar que houve violação do n° 1, devolverá o assunto ao Comité 

de Ministros para fins de apreciação das medidas a tomar. Se o Tribunal constatar que não 

houve violação do n° 1, devolverá o assunto ao Comité de Ministros, o qual decidir-se-á pela 

conclusão da sua apreciação. 

Artigo 47.º 
(Pareceres) 

1. A pedido do Comité de Ministros, o Tribunal pode emitir pareceres sobre questões 

jurídicas relativas à interpretação da Convenção e dos seus protocolos. 
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2. Tais pareceres não podem incidir sobre questões relativas ao conteúdo ou à 

extensão dos direitos e liberdades definidos no título I da Convenção e nos protocolos, nem 

sobre outras questões que, em virtude do recurso previsto pela Convenção, possam ser 

submetidas ao Tribunal ou ao Comité de Ministros. 

3. A decisão do Comité de Ministros de solicitar um parecer ao Tribunal será tomada 

por voto maioritário dos seus membros titulares. 

Artigo 48 
(Competência consultiva do Tribunal) 

O Tribunal decidirá se o pedido de parecer apresentado pelo Comité de Ministros 

cabe na sua competência consultiva, tal como a define o artigo 47.º 

Artigo 49.º 
(Fundamentação dos pareceres) 

1. O parecer do Tribunal será fundamentado. 
2. Se o parecer não expressar, no seu todo ou em parte, a opinião unânime dos 

juízes, qualquer juiz tem o direito de o fazer acompanhar de uma exposição com a sua 
opinião divergente. 

3. O parecer do Tribunal será comunicado ao Comité de Ministros. 
Artigo 50.º 

(Despesas de funcionamento do Tribunal) 

As despesas de funcionamento do Tribunal serão suportadas pelo Conselho da 

Europa. 

Artigo 51.º 
(Privilégios e imunidades dos juízes) 

Os juízes gozam, enquanto no exercício das suas funções, dos privilégios e 

imunidades previstos no artigo 40° do Estatuto do Conselho da Europa e nos acordos 

concluídos em virtude desse artigo. 

 

II 

 

Declaração Universal dos Direitos do Homem,  
adoptada e proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas na sua 

Resolução 217A (III) de 10 de Dezembro de 1948 
 

Preâmbulo 
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Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da 

família humana e dos seus direitos iguais e inalienáveis constitui o fundamento da liberdade, 

da justiça e da paz no mundo; 

Considerando que o desconhecimento e o desprezo dos direitos do homem 

conduziram a actos de barbárie que revoltam a consciência da Humanidade e que o advento 

de um mundo em que os seres humanos sejam livres de falar e de crer, libertos do terror e 

da miséria, foi proclamado como a mais alta inspiração do homem; 

Considerando que é essencial a protecção dos direitos do homem através de um 

regime de direito, para que o homem não seja compelido, em supremo recurso, à revolta 

contra a tirania e a opressão; 

Considerando que é essencial encorajar o desenvolvimento de relações amistosas 

entre as nações; 

Considerando que, na Carta, os povos das Nações Unidas proclamam, de novo, a sua 

fé nos direitos fundamentais do homem, na dignidade e no valor da pessoa humana, na 

igualdade de direitos dos homens e das mulheres e se declararam resolvidos a favorecer o 

progresso social e a instaurar melhores condições de vida dentro de uma liberdade mais 

ampla; 

Considerando que os Estados membros se comprometeram a promover, em 

cooperação com a Organização das Nações Unidas, o respeito universal e efectivo dos 

direitos do homem e das liberdades fundamentais; 

Considerando que uma concepção comum destes direitos e liberdades é da mais alta 

importância para dar plena satisfação a tal compromisso: 

 

A Assembleia Geral 

Proclama a presente Declaração Universal dos Direitos do Homem como ideal 

comum a atingir por todos os povos e todas as nações, a fim de que todos os indivíduos e 

todos os órgãos da sociedade, tendo-a constantemente no espírito, se esforcem, pelo ensino 

e pela educação, por desenvolver o respeito desses direitos e liberdades e por promover, por 

medidas progressivas de ordem nacional e internacional, o seu reconhecimento e a sua 

aplicação universais e efectivos tanto entre as populações dos próprios Estados membros 

como entre as dos territórios colocados sob a sua jurisdição. 

Artigo 1.º 
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Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados 

de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. 

Artigo 2.º 

Todos os seres humanos podem invocar os direitos e as liberdades proclamados na 

presente Declaração, sem distinção alguma, nomeadamente de raça, de cor, de sexo, de 

língua, de religião, de opinião política ou outra, de origem nacional ou social, de fortuna, de 

nascimento ou de qualquer outra situação. Além disso, não será feita nenhuma distinção 

fundada no estatuto político, jurídico ou internacional do país ou do território da 

naturalidade da pessoa, seja esse país ou território independente, sob tutela, autónomo ou 

sujeito a alguma limitação de soberania. 

Artigo 3.º 

Todo o indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. 

Artigo 4.º 

Ninguém será mantido em escravatura ou em servidão; a escravatura e o trato dos 

escravos, sob todas as formas, são proibidos. 

Artigo 5.º 

Ninguém será submetido a tortura nem a penas ou tratamentos cruéis, desumanos 

ou degradantes. 

Artigo 6.º 

Todos os indivíduos têm direito ao reconhecimento em todos os lugares da sua 

personalidade jurídica. 

Artigo 7.º 

Todos são iguais perante a lei e, sem distinção, têm direito a igual protecção da lei. 

Todos têm direito a protecção igual contra qualquer discriminação que viole a presente 

Declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação. 

Artigo 8.º 

Toda a pessoa tem direito a recurso efectivo para as jurisdições nacionais 

competentes contra os actos que violem os direitos fundamentais reconhecidos pela 

Constituição ou pela lei. 

Artigo 9.º 
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Ninguém pode ser arbitrariamente preso, detido ou exilado. 

Artigo 10.º 

Toda a pessoa tem direito, em plena igualdade, a que a sua causa seja equitativa e 

publicamente julgada por um tribunal independente e imparcial que decida dos seus direitos 

e obrigações ou das razões de qualquer acusação em matéria penal que contra ela seja 

deduzida. 

Artigo 11.º 

1. Toda a pessoa acusada de um acto delituoso presume-se inocente até que a sua 

culpabilidade fique legalmente provada no decurso de um processo público em que todas as 

garantias necessárias de defesa lhe sejam asseguradas. 

2. Ninguém será condenado por acções ou omissões que, no momento da sua 

prática, não constituíam acto delituoso à face do direito interno ou internacional. Do mesmo 

modo, não será infligida pena mais grave do que a que era aplicável no momento em que o 

acto delituoso foi cometido. 

Artigo 12.º 

Ninguém sofrerá intromissões arbitrárias na sua vida privada, na sua família, no seu 

domicílio ou na sua correspondência, nem ataques à sua honra e reputação. Contra tais 

intromissões ou ataques toda a pessoa tem direito a protecção da lei. 

Artigo 13.º 

1. Toda a pessoa tem o direito de livremente circular e escolher a sua residência no 

interior de um Estado. 

2. Toda a pessoa tem o direito de abandonar o país em que se encontra, incluindo o 

seu, e o direito de regressar ao seu país. 

Artigo 14.º 

1. Toda a pessoa sujeita a perseguição tem o direito de procurar e de beneficiar de 
asilo em outros países. 

2. Este direito não pode, porém, ser invocado no caso de processo realmente 
existente por crime de direito comum ou por actividades contrárias aos fins e aos princípios 
das Nações Unidas. 

Artigo 15.º 

1. Todo o indivíduo tem direito a ter uma nacionalidade. 
2. Ninguém pode ser arbitrariamente privado da sua nacionalidade nem do direito 

de mudar de nacionalidade. 
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Artigo 16.º 

1. A partir da idade núbil, o homem e a mulher têm o direito de casar e de constituir 
família, sem restrição alguma de raça, nacionalidade ou religião. Durante o casamento e na 
altura da sua dissolução, ambos têm direitos iguais. 

2. O casamento não pode ser celebrado sem o livre e pleno consentimento dos 
futuros esposos. 

3. A família é o elemento natural e fundamental da sociedade e tem direito à 
protecção desta e do Estado. 

Artigo 17.º 

1. Toda a pessoa, individual ou colectivamente, tem direito à propriedade. 
2. Ninguém pode ser arbitrariamente privado da sua propriedade. 

Artigo 18.º 

Toda a pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião; 

este direito implica a liberdade de mudar de religião ou de 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. 

Artigo 19.º 

Todo o indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão, o que implica o 

direito de não ser inquietado pelas suas opiniões e o de procurar, receber e difundir, sem 

consideração de fronteiras, informações e ideias por qualquer meio de expressão. 

Artigo 20.º 

1. Toda a pessoa tem direito à liberdade de reunião e de associação pacíficas. 
2. Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação. 

Artigo 21.º 

1. Toda a pessoa tem o direito de tomar parte na direcção dos negócios públicos do 
seu país, quer directamente, quer por intermédio de representantes livremente escolhidos. 

2. Toda a pessoa tem direito de acesso, em condições de igualdade, às funções 
públicas do seu país. 

3. A vontade do povo é o fundamento da autoridade dos poderes públicos; e deve 
exprimir-se através de eleições honestas a realizar periodicamente por sufrágio universal e 
igual, com voto secreto ou segundo processo equivalente que salvaguarde a liberdade de 
voto. 

Artigo 22.º 

Toda a pessoa, como membro da sociedade, tem direito à segurança social; e pode 

legitimamente exigir a satisfação dos direitos económicos, sociais e culturais indispensáveis, 

graças ao esforço nacional e à cooperação internacional, de harmonia com a organização e 

os recursos de cada país. 
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Artigo 23.º 

1. Toda a pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha do trabalho, a condições 
equitativas e satisfatórias de trabalho e à protecção contra o desemprego. 

2. Todos têm direito, sem discriminação alguma, a salário igual por trabalho igual. 
3. Quem trabalha tem direito a uma remuneração equitativa e satisfatória, que lhe 

permita e à sua família uma existência conforme com a dignidade humana, e completada, se 
possível, por todos os outros meios de protecção social. 

4. Toda a pessoa tem o direito de fundar com outras pessoas sindicatos e de se filiar 
em sindicatos para a defesa dos seus interesses. 

Artigo 24.º 

Toda a pessoa tem direito ao repouso e aos lazeres e, especialmente, a uma 

limitação razoável da duração do trabalho e a férias periódicas pagas. 

Artigo 25.º 

1. Toda a pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para lhe assegurar e à sua 
família a saúde e o bem-estar, principalmente quanto à alimentação, ao vestuário, ao 
alojamento, à assistência médica e ainda quanto aos serviços sociais necessários, e tem 
direito à segurança no desemprego, na doença, na invalidez, na viuvez, na velhice ou noutros 
casos de perda de meios de subsistência por circunstâncias independentes da sua vontade. 

2. A maternidade e a infância têm direito a ajuda e a assistência especiais. Todas as 
crianças, nascidas dentro ou fora do matrimónio, gozam da mesma protecção social. 

Artigo 26.º 

1. Toda a pessoa tem direito à educação. A educação deve ser gratuita, pelo menos a 
correspondente ao ensino elementar fundamental. O ensino elementar é obrigatório. O 
ensino técnico e profissional deve ser generalizado; o acesso aos estudos superiores deve 
estar aberto a todos em plena igualdade, em função do seu mérito. 

2. A educação deve visar à plena expansão da personalidade humana e ao reforço 
dos direitos do homem e das liberdades fundamentais e deve favorecer a compreensão, a 
tolerância e a amizade entre todas as nações e todos os grupos raciais ou religiosos, bem 
como o desenvolvimento das actividades das Nações Unidas para a manutenção da paz. 

3. Aos pais pertence a prioridade do direito de escolher o género de educação a dar 
aos filhos. 

Artigo 27.º 

1. Toda a pessoa tem o direito de tomar parte livremente na vida cultural da 
comunidade, de fruir as artes e de participar no progresso científico e nos benefícios que 
deste resultam. 

2. Todos têm direito à protecção dos interesses morais e materiais ligados a qualquer 
produção científica, literária ou artística da sua autoria. 

Artigo 28.º 

Toda a pessoa tem direito a que reine, no plano social e no plano internacional, uma 

ordem capaz de tornar plenamente efectivos os direitos e as liberdades enunciados na 

presente Declaração. 
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Artigo 29.º 

1. O indivíduo tem deveres para com a comunidade, fora da qual não é possível o 
livre e pleno desenvolvimento da sua personalidade. 

2. No exercício destes direitos e no gozo destas liberdades ninguém está sujeito 
senão às limitações estabelecidas pela lei com vista exclusivamente a promover o 
reconhecimento e o respeito dos direitos e liberdades dos outros e a fim de satisfazer as 
justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar numa sociedade democrática. 

3. Em caso algum estes direitos e liberdades poderão ser exercidos contrariamente 
aos fins e aos princípios das Nações Unidas. 

Artigo 30.º 

Nenhuma disposição da presente Declaração pode ser interpretada de maneira a 

envolver para qualquer Estado, agrupamento ou indivíduo o direito de se entregar a alguma 

actividade ou de praticar algum acto destinado a destruir os direitos e liberdades aqui 

enunciados. 

 

RESUMO 

O Governo Italiano recorreu da sentença do Tribunal Europeu dos Direitos do 

Homem de Estrasburgo, de 3 de Novembro de 2009, que condenava a Itália por 

violar o artigo 2.º do Protocolo n.º 1 em conjunto com o artigo 9.º da Convenção 

Europeia dos Direitos do Homem. O Tribunal considerava que a presença de 

crucifixos nas salas de aula era uma violação da liberdade dos pais de educar os seus 

filhos segundo as suas crenças e da liberdade de religião dos alunos, dando, assim, 

razão aos recorrentes Senhora Lautsi e Outros. No recurso apresentado pelo 

Governo, a Itália defendia que a presença de crucifixos nas salas de aula não violava 

o princípio da laicidade do Estado, que era "parte do património jurídico da Europa e 

das democracias ocidentais", que o crucifixo era um símbolo histórico e cultural, 

possuindo um "valor ligado à identidade" para o povo italiano e que também deveria 

ser considerado um símbolo de um sistema de valores que sustentam a Constituição 

Italiana. O recurso foi julgado pelo Plenário (Grande Câmara) do Tribunal dos 

Direitos do Homem que proferiu sentença em 18 de Março de 2011. O Plenário deu 

razão ao Governo Italiano, porque não foi provado que, mantendo os crucifixos nas 

paredes das salas de aula das escolas públicas, não seja assegurado o gozo dos 

direitos e liberdades reconhecidos na Convenção, concretamente fundadas na 

religião a que pertença uma minoria de cidadãos. 
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PALAVRAS CHAVE 

Direitos humanos, educação religiosa, garantia da liberdade religiosa, o 

crucifixo como símbolo cultural, os crucifixos nas escolas, respeito dos direitos e 

liberdades dos outros, sociedade democrática 

 




