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Simpósio: 4 - CRITÉRIO DECISIONAL NOS JULGADOS DA CORTE EUROPEIA DE 
DIREITOS HUMANOS NOS CASOS DE LIBERDADE DE RELIGIÃO 
 
RESUMO: Os sistemas regionais de proteção dos direitos humanos funcionam como uma 
instância internacional às quais se pode recorrer, de modo a evitar ou responsabilizar seus 
Estados membros por possíveis violações que venham a perpetrar. Dos sistemas regionais 
atualmente existentes – africano, americano e europeu –, este trabalho se centrará apenas em 
uma análise comparativa dos dois últimos. O Tribunal Europeu de Direitos Humanos, órgão 
ligado ao Conselho da Europa, interpreta e aplica a Convenção Europeia dos Direitos do 
Homem, enquanto a Corte Interamericana de Direitos Humanos está no âmbito da Organização 
dos Estados Americanos, devendo interpretar e aplicar a Convenção Americana de Direitos 
Humanos. Ambas as cortes, em seus documentos-base, possuem positivada a garantia de todas 
as pessoas a exercer o direito à liberdade religiosa, que, conforme a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, consiste na liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de 
manifestá-la pelo ensino, pela prática, pelo culto em público ou em particular. A Convenção 
Europeia prevê a Liberdade de Pensamento, de Consciência e de Religião, enquanto a 
Convenção Americana preceitua a Liberdade de Consciência e Religião. No Sistema 
Interamericano, os caso são previamente analisados por uma Comissão, que desempenha dupla 
função: buscar conciliação e, na sua impossibilidade, vislumbrar se as denúncias procedem, a 
fim de encaminhá-las para a Corte. Essa primeira etapa não existe no sistema europeu, tendo a 
Comissão e a Corte se fundido há 20 anos, quando se garantiu o acesso direto de indivíduos e 
de ONGs à Corte. No ano de 2017, a Corte Interamericana emitiu decisões acerca de 14 
questões. Essa mesma quantidade de casos pode ser julgada em apenas um dia na Corte 
Europeia, que chegou ao total de 2483 decisões naquele ano. Neste trabalho buscaremos 
entender quais os critérios decisionais associados à liberdade religiosa utilizados por estes 
tribunais regionais, de modo a compreender se os direitos das pessoas são respeitados desde o 
peticionamento ao cumprimentos das decisões, ou se os próprios sistemas de proteção aos 
direitos humanos estão incorrendo em mais violações. De modo a responder a esses 
questionamentos, serão verificados e comparados o conteúdo e a quantidade de casos julgados 
sobre transgressões à liberdade religiosa nos últimos anos; a quantidade de casos que versavam 
sobre liberdade religiosa repassados da Comissão Interamericana à Corte em contraste à 
recepção desses casos na Corte Europeia, bem como quais argumentos foram suscitados e se 
houve conciliações bem sucedidas; e, por último, analisar se há harmonia entre as decisões 
proferidas por ambas as cortes, constatando se há troca de influências para compor as decisões. 
Preliminarmente, é possível perceber que ambos os sistemas não são perfeitos, visto que a Corte 
Interamericana só julgou um caso de explícita violação ao direito da liberdade religiosa e que à 



Corte Europeia falta autonomia em relação às suas decisões, que tendem a seguir os preceitos 
das legislações nacionais. No entanto, considera-se necessária a existência de instâncias capazes 
de garantir os direitos humanos quando os Estados falham em prestar tutela jurisdicional 
adequada, ainda que sejam alternativas morosas e dispendiosas. 
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