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RESUMO 

 

 

Desde o início da Idade Média os imigrantes muçulmanos vêm marcando sua 
presença em todo o continente europeu, inicialmente na Península Ibérica. Com as 
crescentes crises humanitárias, seja envolvendo guerras, desigualdades sociais, 
políticas e/ou econômicas e demais fatores ambientais, esta população já 
representava, em 2016, conforme o Instituto Pew Research Center, 4,9% da 
população europeia. Diante disso, se verifica que tal comunidade, muitas vezes 
proveniente de situações em que já se encontrava com seus direitos cerceados, agora 
em um novo país, em uma nova cultura, e língua, se vê muitas vezes ainda mais 
desamparada, não gozando plenamente de seus Direitos Fundamentais e sendo 
marcadas por estigmas sociais. O presente trabalho tem por escopo realizar um 
estudo no que se refere a imigração muçulmana e os desafios que esta comunidade 
enfrenta atualmente na Europa, visando assim analisar e demonstrar a efetividade dos 
instrumentos do Sistema Europeu de Proteção dos Direitos Humanos frente à este 
grupo. 
 
Palavras-chaves: Imigração. Europa. Muçulmano. Direitos Humanos. Sistema 
Europeu de proteção dos Direitos Humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

Since the beginning of the Middle Ages Muslim immigrants have been marking their 
presence, initially in the Iberian Peninsula, throughout the European continent. With 
the increasing humanitarian crises, whether involving wars, social, political and/or 
economic inequalities and other environmental factors, this population already 
represented, in 2016, according to the Pew Research Center Institute, 4.9% of the 
European population. In view of this, he notes that such a community, often coming 
from situations where it was already with its rights curtailed, now in a new country, in 
a new culture, and language, is often even more helpless, not fully enjoying their 
Fundamental Rights and being marked by social stigmas. The aim of this work is to 
carry out a study on Muslim immigration and the challenges currently facing this 
community in Europe, in order to analyze and demonstrate the effectiveness of the 
instruments of the European System of Protection of Human Rights in this group. 
 
Keywords: Immigration. Europe. Muslim. Human rights. European System for the 
Protection of Human Rights. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os diversos conflitos envolvendo o Oriente Médio têm gerado os altos índices 

de migrações destes povos para o continente europeu. A elevada instabilidade política 

ocasionada pelas guerras civis e terrorismo, principalmente no território Sírio, 

conjuntamente ao fato de outros países muçulmanos como por exemplo, a Arábia 

Saudita se recusarem a receber refugiados em seus territórios são outros fatores que 

corroboram para que tal fenômeno se intensifique. 

Com a crescente imigração dos muçulmanos ao continente europeu aliado aos 

preconceitos, pela falta de saber, também ocorrem diversos problemas que estes têm 

de enfrentar, como a discriminação atrelada ao pensamento racista e xenofóbico cujos 

acabam por gerar atitudes islamofóbicas. Tais atitudes podem se manifestar como 

violência física e verbal, porém muitas vezes a violência é cometida de forma 

silenciosa, como uma recusa de emprego, por exemplo. É extremamente 

desproporcional a evidente representação da maioria dos muçulamanos em sub-

habitações, ou o fato deste grupo apresentar um rendimento escolar abaixo da média, 

ou ainda terem disparados índices de desempregos mais altos. 

Além das violações aos Direitos Humanos mencionados, os imigrantes também 

enfrentam dilemas como dificuldade na aprendizagem do idioma local, readaptação 

dos hábitos alimentares, adaptação aos costumes e tradições da sociedade local, 

junto à isso deve-se levar em conta o medo e a extrema situação de vulnerabilidade 

que estes se encontram. Vale ressaltar que no artigo 14 da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, fica evidenciado que é de suma importância a garantia a todo ser 

humano vítima de perseguição o direito de procurar e receber proteção internacional 

em outro país. 

A presente monografia visa responder a seguinte problemática: Quais e quão 

efetivos são os instrumentos regionais de proteção dos imigrantes em relação às 

comunidades muçulmanas na Europa atualmente? 

Para responder tal questão, será apresentado os motivos da necessidade da 

efetiva proteção dos imigrantes muçulmanos na Europa Contemporânea, será 

abordado os mecanismos existentes no âmbito regional, com enfoque no Sistema 

Europeu de Proteção dos Direitos Humanos, consequentemente será apresentada a 

eficácia e o diálogo de instrumentos como o Conselho da Europa (esfera continental), 

e no plano da União Europeia (bloco econômico) com o Sistema Global, e por fim será 



8 

elucidado como se dá a atuação destes Sistemas de Proteção frente à questões 

controversas como a Liberdade Religiosa, a Imigração e os estigmas enfrentados por 

tal grupo. 

Diante da relevância que tal assunto apresenta, seu estudo se faz pertinente, 

uma vez que quando o próprio país de origem do cidadão não o garante as condições 

humanas necessárias para viver de forma digna, a proteção do imigrante, 

especificamente o imigrante muçulmano, torna-se uma questão essencial de Direitos 

Humanos.  

Sendo assim, faz-se necessário um maior aprofundamento teórico do tema 

para que assim possa entender à luz dos Direitos Humanos a profundidade dos 

dilemas enfrentados pelos imigrantes muçulmanos na Europa e como se dá tal 

proteção por parte dos instrumentos do Sistema Europeu de Proteção dos Direitos 

Humanos. 

O procedimento a ser adotado para a realização do presente trabalho será a 

pesquisa bibliográfica, através da pesquisa em bibliotecas, tanto físicas como digitais 

de livros, artigos científicos, publicações em sites jurídicos, entre outros; por fim, a 

técnica a ser utilizada para sumarizar o conteúdo pesquisado será o fichamento. 
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2 A PRESENÇA ISLÂMICA NA EUROPA: UM PANORAMA HISTÓRICO 

 

2.1 IDADE MÉDIA 

 

O crescimento da civilização islâmica vem desde o início da Idade Média na 

Península Arábica (hoje conhecida como Arábia Saudita) durante o século VII d.C. 

Inicialmente tal crescimento se deu por toda região do Oriente Médio, como por 

exemplo na Síria, Palestina, Mesopotâmia, e mais tardiamente atingindo a região 

europeia. Durante a alta Idade Média, a região da Península Arábica era desértica, 

com poucas cidades, sendo utilizada como moradia transitória de diversos grupos 

nômades. Devido a este contexto, nesta região desértica os árabes desenvolveram 

diversas rotas comerciais a partir de caravanas de camelos, as quais ligavam o 

Oriente e o Ocidente. 

Na cidade de Meca, nasceu Muhammad por volta de 571 d.C., século VI, um 

dos maiores nomes do islamismo, pertencia aos Hachemitas, linhagem menor da tribo 

dos coraxitas. Maomé (Muhammad) trabalhava como comerciante na cidade, tendo 

contato com diversos grupos de pessoas. Por volta de seus 40 anos, após um retiro 

pelas montanhas, Maomé passou a alegar que recebeu uma visão do anjo Gabriel, e 

este teria revelado ao Profeta que haveria apenas um Deus, e este seria Alá, além 

disso as pessoas deveriam viver e seguir apenas à ele. Após essa visão do anjo, 

Maomé começou a pregar e a cultuar Alá, isso em uma região onde se adoravam à 

vários deuses, sendo este o motivo para o profeta ter sido perseguido por diversas 

vezes, uma vez que essa crença em uma religião de um só deus ameaçava o 

politeísmo, ameaçando também a posição de Meca como ponto de convergência. 

Devido a estas constantes perseguições Muhammad teve que fugir da Meca para 

outra cidade da Península Arábica, Medina, também conhecida como Yatreb, essa 

fuga ficou conhecida como Hégira (622 d.C.), sendo o marco do início do calendário 

islâmico1. 

O primeiro contato entre os muçulmanos e europeus ocorreu apenas 89 anos 

após o surgimento oficial do islã, quando durante a Hégira estes chegaram ao rochedo 

de Gibraltar. 

Quando Maomé chega a Medina (Yatreb) consegue apoio de diversos grupos 

 
1 MARGOLIOUTH, David Samuel. Maomé e a ascensão do Islã. Trad. Sérgio Lamarão. Rio de Janeiro: 
Contraponto, 2012. p. 53. 
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como a elite da cidade, chefes religiosos (Califas), e forma então um exército para 

retornar à cidade de Meca, tendo êxito nesta missão e retornando à sua cidade este 

finalmente a conquista e batiza a Pedra Caaba (Pedra Negra), este templo 

anteriormente politeísta, como o templo oficial do Deus Alá, tornando-o então um 

templo monoteísta. Surge então uma nova religião, o Islamismo2. 

Vale ressaltar que o islamismo contribuiu fortemente para a unificação de tribos 

na região da Península Arábica, uma vez que mesmo após a morte de Maomé, este 

processo de unificação continua ocorrendo. 

Houve três fatores principais na expansão do islamismo; a necessidade de 

terras férteis, a poligamia que resultou em um expressivo aumento populacional e o 

elemento central, o religioso3. 

Em 632 d.C., com a morte do profeta Maomé44, fundador o islamismo, teve início 

uma intensa jornada de dominação muçulmana em sentido à Ásia, esta não visava 

apenas a expansão de sua fé e a conversão dos povos, mas sim a efetiva dominação 

de terras e riquezas ali presentes. Dando seguimento às tais conquistas territoriais, 

estes tiveram sucesso também no norte africano e posteriormente, sob o comando do 

berbere Tárique, cruzaram o estreito de Gibraltar, e em 711 chegaram à Península 

Ibérica, nomeando este novo espaço de al-Garb al-Andalus e assim impelindo a 

monarquia visigoda sentido ao norte. Paralelamente a isso, surgiram as dinastias 

Omíadas e Abássidas
5
. 

A Dinastia Omíada teve início com a guerra civil que resultou na morte de Ali 

Ibn Abi Talib, 4º califa (656 - 661), o qual foi sucedido por seu opositor que era parente 

do califa anterior, Uthman Ibn Affan (644 - 656). Então surgiu a imagem do 5º califa, 

Mu’awiya Ibn Abi Sufyan, fundador desta dinastia que se estendeu até 749. Destarte, 

a função do califa passa a ser hereditária, é a família deste que passa a ter poderes, 

ocorre a importante mudança da capital que era Meca para a cidade de Damasco na 

 
2 JOMIER, Jacques. Islamismo: história e doutrina. Petropólis: Vozes, 1992. p. 26. 
3 SILVA, Daniel Neves. "Islamismo"; Brasil Escola. Disponível em: 
<https://brasilescola.uol.com.br/religiao/islamismo.htm>. Acesso em: 29 maio 2021. 
4 A morte de Muhammad fez surgir uma importante questão, a qual dividiria o povo muçulmano, quem 
ficaria agora responsável pelo governo desse povo, assim surgiram as seitas Sunitas e Xiitas. Os xiitas 
defendiam que os sucessores de Maomé deveriam estar dentro da própria família deste, uma vez que     
trata-se de uma entidade familiar sagrada. Enquanto os Sunitas defendem que tal sucessor deveria ser 
alguém escolhido entre o Califas, e defendem também que além do Alcorão outro livro deveria ser 
escolhido como sagrado, o Sunna, uma espécie de biografia dos principais eventos da vida de Maomé. 
5 OLIVEIRA, Felipe. Árabes e O Islamismo: Maomé, Religião, Expansão Islâmica e Legado Cultura: 
Resumo de História. Canal Curso Enem Gratuito, Youtube, 10 ago. 2020. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=nXDzwdq0GL0>. Acesso em: 14 abr. 2021. 

https://brasilescola.uol.com.br/religiao/islamismo.htm
https://www.youtube.com/watch?v=nXDzwdq0GL0
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Síria, essa expansão do império foi essencial na medida que se impuseram o Árabe 

como a língua oficial do império. Ainda nesta dinastia houve a conquista do Magreb, 

região hoje dos mouros, Marrocos e Argélia e também o reino visigodo na Península 

Ibérica em 711 d.C., hoje conhecida como Portugal e Espanha6. 

O terceiro Califa, Uthmam, teve um papel essencial ao dar origem ao Império 

Otomano, exército mais habilidoso dentre os muçulmanos. Trácia, Anatólia e o sudeste 

europeu, além todos os países de língua árabe, pertenciam ao referido império, com 

exceção de zonas específicas da Arábia, do Marrocos e do Sudão. Bizâncio, sede 

Império Romano do Oriente e posteriormente conhecido como como Império 

Bizantino, foi rebatizado de Constantinopla, tornou-se o destino de gregos, sérvios, 

búlgaros, árabes, genoveses, godos, venezianos, russos, tártaros e persas. Em 

síntese, Constantinopla se consagrava como o maior centro financeiro, cultural e 

evidentemente religioso do planeta. No entanto, o ano de 1453, quando o exército do 

Sultão otomano Mehmet II, foi marcado como um dos anos mais trágicos da história 

oriental, suscitando a queda e tomada de Constantinopla em 28 e 29 de maio
7
. 

Entretanto, apesar de terem um forte exército, os islâmicos ao avançarem em 

sentido ao reino Franco, foram surpreendidos pelas tropas de Carlos Martel, rei 

Franco, e tendo como consequência a importante Batalha de Poitiers, sendo 

responsável pelo relevante impedimento do avanço islâmico pelo continente europeu 

(732 d.C.)8. 

A vitória dos francos comandados por Carlos Martel, em 732, foi fundamental 

para a contenção do avanço muçulmano e a proteção da cristandade no Ocidente 

europeu. A partir deste evento a Europa passou a se ver na necessidade de proteger- 

se e preparar-se contra tais ameaças como uma grande entidade9. 

Os tradicionais muçulmanos abordam os acontecimentos na Batalha de Tours 

e Poitiers de uma forma peculiar, celebram e expõem minunciosamente todas as fases 

da jihãd, sendo fieis aos detalhes das vitorias e derrotas dos conquistadores. 

Jihãd conforme Teresa de Almeida e Silva pode ser entendida como o 

 

[...]esforço feito no sentido de encontrar o caminho de Deus. É, portanto, um 

 
6 HUMPHREYS, R. Stephen. Muʻawiya ibn abi Sufyan: from Arabia to Empire. Londres: Oneworld. 
2006. p.145 
7 AULA DE. História: Expansão do Islã. Youtube, 23 ago. 2017. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=Lh0l4R0qHfw>. Acesso em: 14 abr. 2021. 
8 Ibidem. 
9 LEWIS, Bernard. A Descoberta da Europa pelo Islã. São Paulo: Perspectiva S.A., 2001. p. 2 

https://www.youtube.com/watch?v=Lh0l4R0qHfw
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substantivo do género masculino. Contudo, para os ativistas radicais do 
Islão, jihad deve ser refenciada no feminino, ou seja, a jihad que 
normalmente é traduzida como "Guerra Santa”, ou talvez melhor “Guerra 
Justa”. No fundo jihad quer significar a guerra contra o Dar-al-Harb (Mundo 
da Guerra) por parte do Dar-al-Islam (Mundo do Islão)10. 

 

Após esta grande Batalha os muçulmanos estavam cientes que na França sua 

capacidade expansionista sentido ao Oriente tinha chego ao seu limite, até que por 

fim restou Narbona, última cidade que permaneceu sob o domínio árabe até 759 d.C
11. 

Os historiadores e escritores árabes da Idade Média nem esquecer abordam o tema 

das Batalhas de Tours e Poitiers e alegam não terem vastos conhecimentos a respeito 

de Carlos Martel. Conhecida através do nome de Balât al-Shuhadâ, a Via dos  Mártires, 

para os árabes é tratada como uma guerrilha de baixa relevância, contudo tal 

denominação é encontrada apenas no século XI e em textos menores de historiadores 

árabes da Espanha. 

Bernard Lewis cita Edward Gibbon que escreveu em sua obra “History of the 

Decline and Fall of the Roman Empire”: 

 
Sob os últimos Omíadas, o Império Árabe estendia-se por uma jornada de 
duzentos dias do leste para o oeste, dos confins da Tartária e Índia até as 
praias do oceano Atlântico. E se encurtássemos as mangas da túnica, no dizer 
de seus escritores, era a longa e estreita província de marcha de uma 
caravana. Em vão buscaríamos a união indissolúvel e a obediência fácil 
disseminados no governo de Augusto e dos Antoninos; mas o progresso do 
Islã difundiu por este amplo espaço uma semelhança generalizada de modos 
e opiniões. A língua e as leis do Qu'ran eram estudadas com igual devoção em 
Samarcanda e Sevilha: os mouros e os hindus abraçavam-se como 
conterrâneos e irmãos em peregrinação à Meca; e a língua árabe era adotada 
como idioma popular em todas as províncias a oeste do rio Tigre12. 

 

Porém, o auge da expansão ocorreu em 749 quando os Xiitas saem vitoriosos 

e Abul Abbas (749 - 754), descendente do tio de Maomé, inicia a Dinastia Abássida. 

Durante essa dinastia, ocorreu o auge e a decadência, e também ocorreu a alteração 

da capital de Damasco para Bagdá em 762, além de terem avançado no lado leste 

para além do Rio Indo, avançando para atuais territórios do Paquistão, Afeganistão e 

chegando até o noroeste da Índia. Um relevante marco foi a fragmentação, em que os 

Omíadas refugiaram-se na Península Ibérica, ou seja, continuaram tendo poder mas 

limitadamente nesta região, então em 756, Abd Al-Rahman I tornou-se califa do Al- 

Andalus (Península Ibérica) - região assim reconhecida como sul da Espanha ainda 

 
10 T. Almeida e Silva. Sociedade e Cultura na Área Islâmica. Lisboa: ISCSP, 2010. p. 156 
11 LEWIS, 2001, p. 3 
12 Ibid., p. 7 

https://pt.wikipedia.org/wiki/A_Hist%C3%B3ria_do_Decl%C3%ADnio_e_Queda_do_Imp%C3%A9rio_Romano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Om%C3%ADadas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Califa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tart%C3%A1ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Oceano_Atl%C3%A2ntico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Caravana
https://pt.wikipedia.org/wiki/Augusto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Antoninos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Isl%C3%A3
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alcor%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Samarcanda
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sevilha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mouros
https://pt.wikipedia.org/wiki/Meca
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_%C3%A1rabe
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Tigre
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Tigre


13 

nos dias atuais. Surgem então diversos califados pela Pérsia, Egito e Tunísia13. 

A queda do Califado e a ascensão de Al-Andalus, está diretamente relacionada 

às questões envolvendo o progressivo declínio do poder, tendo como contribuição o 

fato da Espanha muçulmana da época estar fracionada em províncias dominadas por 

diversas fracções, favorecendo para que ao longo dos tempos concomitantemente à 

Reconquista cristã o Califado finalmente venha a findar. Mesmo os instruídos cristãos, 

atiçados pelos violentos e cansativos conflitos decorrentes das Cruzadas, 

contribuíram na fomentação de pré-conceitos, em que se acreditava que o Islã 

representaria o mal e o pecado, uma vez que os muçulmanos provinham de Agar, 

amante de Abraão14. 

Foi durante o Califado ortodoxo, e logo após a morte de Maomé que houve a 

dominação da Península Arábica e todo o Oriente Médio, estendendo-se também, 

conforme mencionado anteriormente, para a região do norte africano. 

A queda do Império Romano do ocidente teve por consequência no início do 

século VIII a conquista islâmica da Península Ibérica, hoje territórios de Portugal e 

Espanha. Após o último governante de Roma ter sido deposto em 476, seus povos e 

territórios tornaram-se mais vulneráveis às invasões dos povos germânicos, os quais 

além de se estabelecerem nas regiões conquistadas também se converteram ao 

cristianismo. O islamismo chega à Europa neste período principalmente pelo Emirado 

de Córdova que foi um dos maiores pontos islâmicos da Península Ibérica15. 

O embate entre a intensa fé cristã e islâmica ocasionou as lutas conhecidas 

como Batalha da Reconquista, em que os espanhóis passaram cerca de 700 

(setecentos anos) lutando contra os muçulmanos até que conseguissem expulsar o 

maior número possível da Península Ibérica, findando apenas em 149216. 

A primeira batalha constatada foi em 718, conhecida como a revolta de Pelayo, 

aguçada pelo embate religioso entre cristãos e muçulmanos, aqueles tentavam conter 

o avanço e dominação desses na Península. Todavia, entre os séculos VIII e XI os 

mouros obtiveram um relevante êxito na conquista da maior parte da Península Ibérica 

e na consolidação do Emirado de Córdoba
17

. 

 
13 HOURANI, Albert. Uma História dos Povos Árabes. São Paulo: Companhia das Letras, 2006. p. 26 
14 Ibid., p.27 
15 Ibid., p. 28 
16 Ibid., p. 57 
17 PINTO, Tales dos Santos. "Pelayo e a Batalha de Covadonga". Brasil Escola. Disponível em: 
<https://brasilescola.uol.com.br/guerras/pelayo-batalha-covadonga.htm>. Acesso em: 28 maio 2021 

https://brasilescola.uol.com.br/guerras/pelayo-batalha-covadonga.htm
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Em contrapartida, no século XII simultaneamente às cruzadas, amplificando 

seus exércitos e visando o confronto contra os mouros, os reinos cristãos passaram a 

ter um grande sucesso em suas dominações. Estes foram séculos de terror e muitas 

mortes, guerreando com os mouros e também com os judeus. 

A guerra da Reconquista é de suma importância para a história do mundo, uma 

vez que em virtude dela foram criados os Estados de Portugal e Espanha. 

Um marco fundamental na história ibérica foi em 1236 com a captura de 

Córdoba, em que Fernando III de Castela ao adentrar na cidade declarou que todos 

que possuíssem o desejo de partir poderiam assim fazer, porém quem desejasse 

permanecer em Córdoba deveria praticar sua religião sob o controle cristão - o que 

não ocorreu de fato. Obviamente para os muçulmanos além de desrespeitoso tal 

declaração foi considerada como um insulto, fazendo com que parte destes voltassem 

para o norte africano e parte se deslocassem gradativamente para outros territórios 

europeus
18

. 

Portugal, após uma longa disputa étnica e cultural contra os mouros, firmou-se 

como nação independente no século XII. 

 

2.2 ERA MODERNA 

 

Ao longo dos séculos XV e XVI os Estado muçulmanos tiveram que lidar com 

um novo desafio, a produção e comercialização de produtos vindos da Europa 

ocidental estava ganhando cada vez mais força, desta forma houve uma concorrência 

direta com os desenvolvidos nas cidades muçulmanas. O poder espanhol agora 

ameaçava veementemente a dominação de Magreb, da mesma forma que ocorria 

com os piratas no Mediterrâneo Oriental. 

Magreb, que estava em sua grande parte sob domínio otomano, inicialmente 

era comandada pelo governador de Argel, entretanto em 1570 três províncias, com 

capitais em Trípoli, Túnis e Argel. Dos três centros de poder otomano no Magreb, 

Argel era o mais importante. Albert Hourani expõe que: 

 

Era essencial para o sultão otomano manter um forte posto de fronteira 

 
18 GUSSO, Francielli. Contrastes Culturais e Liberdade Religiosa na Europa Atual: Colisões 
Sociais, Restrições Jurídicas e Estigmas Sobre Muçulmanos e Muçulmanas. 91f. Tese (Mestrado em 
Direitos Humanos, Interculturalidade e Desenvolvimento) – Universidad Pablo de Olavide, Sevilha, 
2013. p. 21 
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ocidental na era da expansão espanhola: mesmo quando a principal atenção 
da Espanha se desviou da região do Mediterrâneo para as colônias na 
América, ainda havia um perigo de que a Espanha tomasse portos da costa 
do Magreb; Wahran (Orã) esteve sob domínio espanhol grande parte do 
período de 1509 a 1792. Argel era a sede de uma força naval otomana que 
defendia os interesses otomanos no Mediterrâneo Ocidental e praticava 
pirataria contra navios mercantes europeus em tempos de guerra. (Os 
estados europeus se entregavam igualmente à pirataria, e usavam argelinos 
capturados como escravos de galés.)19. 

 

Em 1267 a Reconquista de Portugal já era exitosa, enquanto ao final da Idade 

média em 1492, o último abrigo muçulmano na Espanha havia sido conquistado pelos 

militares de Fernando de Isabel. Ao longo do século XVI, os portugueses visavam 

intensamente a dominação do Marrocos, ocupando Tânger e mantendo algumas 

bases no Sul, objetivando as melhores estratégias mercantis/marítimas. Entretanto, 

os esforços empregados pelos portugueses nos territórios no norte da África foram 

minados quando em 1578, após a Batalha de Alcácer-Quibir, estes tiveram a sua 

derrota declarada20. 

A Espanha do mesmo modo não mediu esforços ao tentar impedir as tentativas 

de recuperação e retorno dos muçulmanos além de salvaguardar suas embarcações 

e terras costeiras de piratas muçulmanos, porém do mesmo modo que ocorreu com 

os portugueses, aqueles foram derrotados. Na ocasião, quando as tropas Otomanas 

começaram a dominar de forma certeira o Mediterrâneo, os espanhóis desistiram de 

adentrar ao norte africano, e deram por satisfeitos em manter seus pontos 

estratégicos. Contudo pequenos grupos ainda permanecem na região frequentando 

mesquitas, até que em 1492 houve o apossamento definitivo de Granada por 

Fernando de Aragão e Isabel de Castela
21

. 

Mesmo após diversos conflitos, como a Reconquista, a Espanha teve uma forte 

influência islâmica, podendo se observar até hoje em diversas cidades como Sevilha, 

Toledo e Granada as marcas arquitetônicas deixadas por tal expansão. 

Ao lado oriental os grandes inimigos dos portugueses eram os poderosos 

muçulmanos da época - no Irã, Índia, Egito, e àquela altura, principalmente Turquia. 

Após a chegada dos portugueses, chegaram diversos povos do Ocidente e assim se 

estabeleceu o controle da Europa Ocidental sobre o sul da Ásia e norte da África, cujo 

se manteria até o século XX. Tal domínio era tão estável que passaram a existir 

 
19 HOURANI, 2006, p. 137-138. 
20 Ibid., p.138. 
21 Ibid., p. 138 
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disputas entre os próprios europeus em territórios orientais
22

. 

Conquistada e governada pelos muçulmanos na Idade Média, a Rússia 

também passou por essa fase de recuperação, Reconquista e contra-ataque. Em 

contrapartida ao que ocorreu na Espanha com a dominação dos mouros, na Rússia o 

domínio pela Horda Dourada foi rápido e menos intenso, porém apesar disso deixou 

marcas na história russa. A reconquista russa iniciou-se em 1380, todavia apenas em 

1480 os embates entre os próprios muçulmanos permitiram que Ivã, o Grande de 

Moscou conquistasse sua liberdade dos tributos e consequentemente sua 

independência
23

. 

Diferentemente dos espanhóis e portugueses, os russos ao se libertarem da 

soberania muçulmana, os russos tiveram um sucesso consideravelmente maior ao 

perseguirem seus antigos senhores. Em 1556, quando já detinham o controle de Volga 

e acesso a Cáspio além de terem derrotado os islâmicos, também atacaram 

veementemente os otomanos24. 

Neste meio tempo, a expansão islâmica, mesmo com a vitória dos reis cristãos 

e a consequente perda de Al-Andaluz, estava apenas dando os seus primeiros 

passos; séculos XV e XVI, surgiram três grandes importantes Impérios islâmicos os 

quais deixaram suas marcas na história da Era Moderna: o Império Safávida; o Império 

Mongol; fundado em 1526 por Baibars (Baber); e o Império Otomano
25

. 

O Império Otomano, Estado muçulmano mais influente de todo o Islã, resistia 

incessantemente ao avanço da Europa cristã rumo ao Egeu, Balcãs e Constantinopla. 

Porém, mesmo com todos os esforços, os otomanos já não podiam negar a 

forte influência europeia que estavam sujeitos, adotando inclusive diversos costumes 

e costumes europeus. Os muçulmanos além de passarem a ter que se acostumar com 

essa nova realidade, agora tinha também que lidar com os infiéis que antes eram 

menosprezados e atacados, agora estavam ficando mais influentes e fortes. 

Importante destacar que o Estado Islâmico era entendido como o único poder legitimo 

na terra e o único que detinha tal verdade e iluminação divina. Essas convicções 

vindas desde o princípio da fé muçulmana, haviam sido fortificadas pelo Império 

Otomano nos séculos XV e XVI e ganhando mais força ainda pelos exércitos 

 
22 LEWIS, 2001, p. 24 
23 LEWIS, 2001, p. 25 
24 Ibid., p. 26-29 
25 GUSSO, 2013, p.22 
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muçulmanos em XVIII. 
2626 

O Império Otomano se consagrou como uma potência europeia, asiática e 

africana, atuando de forma a proteger e combater seus adversários nestas três 

frentes. Hourani explica que:27 

 

Durante a maior parte de sua existência, muitos de seus recursos e energia 
foram dedicados à expansão na Europa Oriental e Central, e ao controle de 
suas províncias européias, que continham grande parte da população do 
Império e proporcionavam muito de sua receita; de fins do século xvii em 
diante, preocupou-se com a defesa contra a expansão austríaca no oeste e 
a russa no norte, na área em torno do mar Negro. 

 

Ao longo de toda expansão europeia simultaneamente ao choque dos dois 

extremos, dos séculos XVI ao XIX, revelaram-se no mundo islâmico cinco potencias 

centrais políticos: na Índia, norte da África, Ásia central, Irã e o poderoso Império 

Otomano. Baibars, ao invadir no século XVI a Ásia Central, fundou uma nova dinastia, 

posteriormente nomeada de Mongol, e assim a dominação islâmica atingiu o seu 

auge. Esta grandiosa influência findou com o confronto com o Ocidente europeu
28

. 

Por fim, Turquia e Irã conseguiram se consagrar como os dois únicos Estados 

que resistiram à derrota generalizada, e apesar de terem sua independência diversas 

vezes ameaçada e por vezes inclusive afetada, ela em nenhum momento foi perdida
29

. 

Após o contra-ataque português, surgiu gradativamente um domínio político, 

ao passo que as atividades comerciais e marítimas da Europa ocidental na Ásia se 

fortificaram30. 

A consolidação do poder português e posteriormente do inglês na Ásia e 

holandês na África, concomitantemente com os russos ao norte e na Europa ocidental, 

demonstrou que o Irã e o Império Otomano estavam verdadeiramente cercados 

fazendo com que ao longo dos anos houvesse uma redução e desvio das rotas de 

especiarias. Essa nova rota para o comércio, cuja anteriormente beneficiava o Oriente 

Médio, agora passou a ser controlada por potências ocidentais
31

. 

A derrota turca em 1571 na batalha naval de Lepanto foi uma consequência da 

perda de suas principais províncias e do aparecimento de diversas ameaças às que 

 
26 JOMIER, Jacques. Islamismo: história e doutrina. Petropólis: Vozes, 1992. p. 53 
27 HOURANI, 2006, p. 135-136. 
28 LEWIS, 2001, p. 25 
29 Ibid., p. 31 
30 Ibid., p. 31-32 
31 Ibid., p. 32 
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restaram, principalmente a oscilação na relação entre os impérios e seus próprios 

vizinhos inimigos. Em uma tentativa de se reerguerem os otomanos, de forma 

surpreendente, solicitaram a ajuda da Holanda e Inglaterra para que através da 

diplomacia, estes mediassem e equilibrassem a hostilidade de seus vizinhos mais 

próximos32. 

Vale ressaltar que por mais que os europeus vissem tais relações como 

alianças, os turcos não, uma vez que o conceito de formar uma aliança com cristãos 

para muitos era visto como repugnante. E por mais que o grande líder Hamidizade 

Mustafa Efêndi, tenha rejeitado tal interpretação, muitos ainda não consideravam tais 

alianças aceitáveis
33

. 

Ao final do século XVIII, diversas mudanças desde comerciais/mercantis até 

em relação aos estoques militares, acarretou em uma baixa significativa na relevância 

econômica do Mediterrâneo e do Oriente Médio, principalmente no tocante das 

vantagens que detinham quanto à sua posição estratégica com relação à Europa, Ásia 

e África. Isso se deve ao fato das rotas oceânicas terem sido abertas, e tanto o 

Mediterrâneo como o Oriente Médio deixaram de ser essenciais naquele aspecto. 

Como resultado disso, o Império Otomano soberano no Oriente Médio e no 

Mediterrâneo foi paulatinamente perdendo sua alta relevância34. 

No Ocidente as importações de mercadorias vindas do Oriente Médio estavam 

limitadas e muitas vezes embaçada devido às tarifas protetivas, por outro lado o 

comércio do Ocidente para o Oriente Médio, estava protegido pelo sistema de 

capitulações, o qual correspondia à um direito de entrada livre e irrestrita. Nesse 

sentido Bernard Lewis esclarece que:35 

 

O termo "capitulações" (do latim, capitula, "capítulos" - isto é, um documento 
organizado por itens) era empregado na época dos otomanos com referência 
aos privilégios concedidos pelos soberanos otomanos e outros soberanos 
muçulmanos a Estados cristãos, que permitam a seus cidadãos residir e 
praticar o comércio em domínios muçulmanos sem ficar sujeitos às 
desvantagens fiscais e outros tipos de desvantagens que eram impostas 
pelos soberanos muçulmanos a seus próprios súditos não muçulmanos. 
Originalmente, esses privilégios eram concedidos como um ato de 
benevolência e condescendência, de um monarca poderoso para um humilde 
suplicante. 

 

 
32 LEWIS, 2001, p. 33 
33 Ibid., p. 38 
34 Ibid., p. 38-39 
35 Ibid., p. 42 
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Ao mesmo tempo, os exércitos cristãos também ganhavam cada vez mais 

força, e os turcos passaram a verificar a sua fraqueza em termos militares, uma vez 

que nas batalhas ficava evidenciado essa superioridade militar em relação aos 

muçulmanos. A importação de instrutores militares da Europa ocidental, 

principalmente vindos da França, visando o treinamento de turcos nas novas 

realidades da guerra passou a ser habitual e gerou importantes frutos. É o caso do 

respeito e convivência entre professores infiéis e estudantes muçulmanos; ou então a 

necessidade de aprendizagem de línguas bárbaras que eram tão desprezadas36. 

Vale ressaltar que a dominação muçulmana foi tão significativa que estes 

tiveram o domínio do território peninsular por quase oitocentos (800) anos, sendo 

graças a estes povos o desenvolvimento da matemática, química, medicina e 

anatomia e também da arquitetura naquela região. 

 

2.3 CONTEMPORANEIDADE 

 

Ao final do século XVIII, o Império Otomano que anteriormente vinha se 

expandindo pelo continente europeu, passou a sentir os impactos do crescimento e 

controle mercantil dos próprios europeus no Índico e Mediterrâneo, além disso sofriam 

constantes ameaças das forças militares vindas do oeste e do norte37. Diante disso, 

construída em torno da estrutura da administração e do exército otomanos, e tendo o 

entendimento que o Império Otomano estava fadado ao seu declínio, emerge a 

Turquia a qual esteve sob dominação até 1924, quando houve a sua queda pelo  notável 

líder Mustafa Kemal Atatürk, o qual foi responsável pelo significativo (e ressentido) 

afastamento entre turcos e árabes38. 

Ao final do século XVIII, o Estado islâmico que já estava fadado ao declínio, se 

vê sendo dominado por potencias como França, Inglaterra e Rússia, quando Napoleão 

Bonaparte conquista o Egito em 1798. Com isso, o século XIX fica caracterizado pela 

dominação da Europa sobre o mundo, e especificamente sobre aqueles países árabes 

e muçulmanos, uma vez que grandes potências, como por exemplo a Alemanha, 

avançavam intensamente na produção e desenvolvimento nas áreas das 

 
36 LEWIS, 2001, p. 43 
37 GUSSO, 2013, p. 25 
38 HOURANI, 2006, p. 276-345-419. 
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comunicações, transportes, expandido assim o comércio e o poder armamentista
39

. 

Desde 1818 a Índia já estava sob o domínio da Inglaterra, porém o primeiro 

país de língua árabe a ser significativamente conquistado por um Estado europeu foi 

a Argélia pela França entre 1830 a 1847, e ao longo do século XIX a maior parte dos 

territórios predominantemente islâmicos já haviam sido conquistados. Entre os anos 

de 1821 e 1832 enquanto o império de Java busca a sua independência da Holanda, 

a Grécia de maneira assídua garante sua independência do Império Otomano. Com a 

ocupação do Golfo de Áden em 1839, a Grã-Bretanha começa a dar os primeiros 

sinais de sua influência na Península Arábica, ao passo que concomitantemente a 

isso, as sociedades muçulmanas se depararam com a necessidade de se adaptar ao 

mundo dominado por outros40. 

No sagrado mês do Ramadã em 1798 o orgulho dos muçulmanos foi de fato 

abalado. Com o ingresso dos franceses no centro vital do Oriente Médio - Egito - e 

tendo como a única esperança a força e potência britânica para enfrentá-los, os 

muçulmanos estavam cada vez mais certos de seu declínio. Após a anexação da 

Crimeia e o acelerado avanço russo rumo ao norte do Mar Negro, onde estes 

colonizaram territórios até então dominados por turcos e tártaros, uma nova guerra 

com a Turquia foi instaurada, e como consequência disso os otomanos viram-se sem 

outra alternativa senão reconhecer a anexação dos canados tártaros pelos russos, e 

conviver com as ameaças às fronteiras na extremidade oriental e ocidental do Império 

Otomano. Além disso, os russos ameaçavam o Irã, e em 1804 foi dado início ao 

grande ataque que resultou na anexação russa da Armênia e do norte do Azerbaijão41. 

O tratado de 1802 obrigou os franceses a se retirarem do Egito e das ilhas Jônicas. 

Por intermédio de mercadores ocidentais as alianças comerciais nos portos e 

capitais destes governos, passou a ganhar destaque, entretanto estas não eram 

relações estáveis, tendo como consequência disso a dominação europeia do Egito e 

Tunísia, e posteriormente da Líbia. Do mesmo modo, o até então forte e poderoso 

Império Otomano começava a perder grande parte de suas províncias europeias, 

tornando-se um Estado turco-árabe. A Primeira Grande Guerra foi um grande marco 

para o declínio do Império Otomano, com a perda de suas províncias para a Europa, 

como é o caso da Síria e do Líbano que passaram a ser tutelados pela França, ao 

 
39 LEWIS, 2001, p. 49 
40 HOURANI, 2006, p. 348 
41 LEWIS, 2001, p. 51 
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passo que os demais países árabes pela Inglaterra42. 

O século XX, desde o início, esteve marcado por grandes acontecimentos ao 

redor do mundo, como por exemplo os rápidos avanços tecnológicos e da globalização 

da informação, com isso o interesse na cultura islâmica passou a ser o foco de 

intensas explorações em escala global. Os efeitos da Primeira Grande Guerra foram 

notados em diversos territórios mundiais, inclusive no Oriente Médio, no qual surgiu o 

primeiro movimento moderno nacionalista árabe -uma vez que estes ainda sentiam a 

queda do Império Otomano -, este ganhou forças e foi formalizado em 1945, quando 

após a Segunda Guerra Mundial houve a criação da Liga dos Estados Árabes
43 e, 

posteriormente em 1962 a Liga Islâmica Mundial44 e ainda a Organização da 

Conferência Islâmica em 196945. 

Atualmente, e de acordo com os estudos estatísticos e demográficos realizados 

pelo Pew Research Center, em mais de 200 países, há cerca de 1,8 bilhões de 

muçulmanos no mundo, ou seja, 24% da população mundial. Além disso, os 

muçulmanos habitam todos os continentes estando distribuídos de forma heterogênea 

conforme a tabela a seguir: 

 

Tabela 1 População Muçulmana por Região 

POPULAÇÃO MUÇULMANA POR REGIÃO4647 

 
42 GUSSO, 2013, p. 26 
43 Atualmente, a Liga Árabe conta 21 países-membros, sendo eles: Arábia Saudita, Argélia, Bahrein, 
Catar, Comores, Djibouti, Egito, Emirados Árabes Unidos, Iêmen, Iraque, Jordânia, Kuwait, Líbano, 
Líbia, Marrocos, Mauritânia, Palestina, Omã, Somália, Sudão, Tunísia e Síria. A participação da Síria 
está suspensa desde novembro de 2011 em resposta à Guerra Civil que afeta o país desde março 
desse mesmo ano. O objetivo da Liga, além de fortalecer os laços, era proteger a independência e a 
integridade dos Estados-membros. LEITÃO, Joyce Oliveira. Liga árabe. Info-escola, Navegando e 
Aprendendo, Brasil. Disponível em: <https://www.infoescola.com/geografia/liga-arabe/>. Acesso em: 15 
out. 2021.  
44 A Liga Islâmica Mundial é uma organização internacional de cunho não governamental a qual possui 
representação junto à ONU, com status de consultora nas comissões do Conselho Consultivo e Social, 
UNESCO e UNICEF, e também conta como observadora na Organização da Conferência Islâmica. 
MUSLIM WORLD LEAGUE. Convocação da terceira reunião periódica do Acordo de Paris pela 
Paz e Solidariedade, onde discutiu seu plano de ação para promover a paz e a harmonia das 
sociedades nacionais em todo o mundo. Disponível em: <https://www.themwl.org/ar>. Acesso em: 
27 maio 2021. (tradução nossa) 
45 GUSSO, 2013, p. 27 
46 PEW, Pew Reserarch Center. Mapping the Global Muslim Populatio. Disponível em: 
<https://www.pewforum.org/2009/10/07/mapping-the-global-muslim-population/>. Acesso em: 26 maio 
2021.  
47 PEW, Pew Reserarch Center. The Future of World Religions: Population Growth Projections. 
Disponível em: <https://www.pewforum.org/2015/04/02/religious-projections-2010-2050/>. Acesso em: 
27 maio 2021. 
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Região Porcentagem de População 
Muçulmana (2009) 

Porcentagem de População 
Muçulmana (2020) 

Ásia – Pacífico 24,1% 26,0% 

Oriente Médio - Norte da 
África 

91,2% 91,3% 

África Subsaariana 30,1% 30,3% 

Europa 5,2% 7,0% 

Continente Americano 0,5% 0,8% 

Total 22,9% 24,0% 

Fonte: A AUTORA – elaboração própria 
 

Ao analisar a tabela apresentada percebe-se que mesmo que singelo, houve 

um aumento da população muçulmana em todas as regiões apresentadas, 

evidentemente isto está fortemente atrelado aos fatores externos como o aumento da 

densidade demográfica em diversas regiões, entretanto isso demonstra que a díspar 

distribuição de tal grupo ao redor do globo não tende a diminuir. 

Em 2016 na Europa havia cerca de 25,8 milhões de muçulmanos, os quais 

representavam 4,9% da população total, o salto demográfico ocorreu a partir de 2014, 

em que anualmente meio milhão de imigrantes chegavam ao continente
48

. Vale 

ressaltar que 2 dos 10 países com a mais numerosa população muçulmana estão na 

Europa, sendo a Rússia, com 16 milhões de muçulmanos, e Alemanha, com quatro 

milhões. No que tange aos contingentes muçulmanos europeus, tem-se que: 

 
Tabela 2 - População Muçulmana da União Europeia 

População Muçulmana da União Europeia49 

País Percentual de Muçulmanos 
(2009) 

Percentual de Muçulmanos 
(2016) 

Alemanha 3,7% 6,1% 

Áustria 4,2% 6,9% 

Bélgica 3% 7,6% 

 
48 PEW, Pew Reserarch Center. Europe’s Growing Muslim Population: Muslims are projected to 
increase as a share of Europe’s population – even with no future migration, Europe, 29 de novembro de 
2017. Disponível em: <https://www.pewforum.org/2017/11/29/europes-growing-muslim-population/>. 
Acesso em: 15 out. 2021.  
49 Ibidem. 

http://www.pewforum.org/2017/11/29/europes-growing-muslim-population/
http://www.pewforum.org/2017/11/29/europes-growing-muslim-population/
https://www.pewforum.org/2017/11/29/europes-growing-muslim-population/
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Bulgária 12,2% 11,1% 

Chipre 18% 25,4% 

Croácia 1,3% 1,6% 

Dinamarca 2% 5,4% 

Eslováquia <0,1% 0,1% 

Eslovênia 2,4% 3,8% 

Espanha 1% 2,6% 

Estônia 0,1% 0,2% 

Finlândia 0,2% 2,7% 

França 6% 8,8% 

Grécia 1,3% 5,7% 

Hungria 0,2% 0,4% 

Irlanda 0,5% 1,4% 

Itália 0,2% 4,8% 

Letônia <0,1% 0,2% 

Lituânia 0,1% 0,1% 

Luxemburgo 3% 3,2% 

Malta 2,4% 2,6% 

Noruega 1,8% 5,7% 

Países Baixos 5,8% 7,1% 

 

Polônia 0,3% <0,1% 

Portugal 0,1% 0,4% 

Reino Unido 2,7% 6,3% 

República Tcheca <0,1% 0,2% 

Romênia 0,9% 0,4% 

Suécia 4,3% 8,1% 

Suíça 2% 6,1% 

Fonte: A AUTORA – elaboração própria 
 

Após a análise da tabela exposta, fica evidente como ao longo dos anos a fé 

islâmica deixou de ser vivida apenas no território da Península Arábica e propagou-se 

por todos os países, logo, não é mais possível associar tal religião ao mundo árabe, 
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persa ou turco.  

Todavia, com a globalização, os muçulmanos que já vinham tendo que  se 

acostumar a viver e conviver com outras crenças difundidas, agora têm de se adequar 

ao fato de serem em muitos países minoria, e, contudo, preservar suas crenças e 

tradições. 

Nota-se, ao analisar esta segunda tabela que na maioria esmagadora dos 

países expostos o percentual de muçulmanos teve um perceptível aumento, além de 

fatores naturais, isto se deve ao aumento da população migratória que estes países 

vêm enfrentando. 

Com este panorama apresentado fica evidenciado que principalmente a porção 

europeia do ocidente e o Oriente islâmico sempre estiveram fortemente ligados. 

Entretanto, conforme o exposto por Javier de Lucas toda a história compartilhada 

entre estes dois povos foi marcada por conflitos e antagonismos.
50

 Dessarte, a 

identidade islâmica contemporânea é um reflexo destes conflitos e dos efeitos 

negativos da globalização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
50 DE LUCAS, Javier. Identidad y Constitución Europea. Es la Identidad Cultural Europea la Clave 
del Proyecto Europeo? [s.l.: s.d.]. Disponível em: <https://www.uv.es/cefd/8/Delucas.pdf>. Acesso 
em: 14 out. 2021.  

https://www.uv.es/cefd/8/Delucas.pdf
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3 O SISTEMA EUROPEU DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS  

 

Os Direitos Humanos quando positivados pelo Estado podem ser considerados 

como Direitos Fundamentais, dada a sua evidente importância é também pauta de 

discussão no âmbito internacional.  

Em decorrência disso, dois gêneros de sistemas de proteção que visam 

proteger e fiscalizar os direitos humanos foram criados: o Global e o Regional. O 

Sistema Global de Direitos Humanos é aquele titularizado pela Organização das 

Nações Unidas, o qual abordaremos mais adiante neste capítulo.  

O Sistema Europeu foi criado no período pós Segunda Guerra como uma 

resposta a necessidade de se implementar naquele Continente um mínimo de 

proteção a todos os países do bloco, visto que diversos direitos humanos foram 

violados51. 

O Sistema Europeu de Proteção dos Direitos Humanos trata-se de um sistema 

regional que visa tal proteção e até hoje (2021), pode ser considerado o sistema mais 

evoluído do Direito internacional, pois além de ter sido o primeiro a entrar em vigor, 

todos os Estados signatários são submetidos a julgamentos promovidos pela Corte 

Europeia de Direitos Humanos52. 

Este sistema regional tem como objetivo a integração política e econômica da 

Europa, e possui três fundamentos intrínsecos: Direitos Humanos, democracia e 

Estado de Direito. Os Estados partes são obrigados a garantir que esses direitos (vida, 

propriedade, casamento, etc) sejam preservados, codificados e aplicados a todos os 

indivíduos indistintamente dentro de suas respectivas jurisdições. Além disso, seus 

principais instrumentos são a Convenção Europeia dos Direitos Humanos e a Corte 

Europeia dos Direitos Humanos, a primeira criada em 1953 foi a responsável por 

estabelecer a Corte e a Comissão, as quais ficaram encarregadas por uma lista de 

direitos e garantias que os Estados deveriam cumprir53. 

 
51 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e justiça internacional: um estudo comparativo dos sistemas 
regionais europeu, interamericano e africano. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 63-64 
52 GOUVEIA, Jorge Bacelar. Manual de direito internacional público. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. 
p. 462-463 
53 GASPAROTO; Ana Lucía. O Sistema Europeu de proteção dos direitos humanos. Revista do 
Instituto Brasileiro de Direitos Humanos, Brasil, v. 15, n. 15, p. 17-318, 2015. Disponível em: 
<file:///home/chronos/u-
aeea9ca7943ebe903eb7327f76f81ae3f2592685/MyFiles/TCC/Sistema%20europeu%20.pdf>. Acesso 
em: 02 jun. 2021. 

/home/chronos/u-aeea9ca7943ebe903eb7327f76f81ae3f2592685/MyFiles/TCC/Sistema%20europeu%20.pdf
/home/chronos/u-aeea9ca7943ebe903eb7327f76f81ae3f2592685/MyFiles/TCC/Sistema%20europeu%20.pdf
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Nas palavras de Ana Lúcia Gasparoto e José Blanes Sala54:  

 

Uma característica interessante do antigo sistema europeu de direitos 
humanos era a seguinte: o fato de o Estado reconhecer o direito à demanda 
individual ante à Comissão Europeia de Direitos Humanos, bem como o 
reconhecimento da jurisdição da Corte Europeia eram, além de 
independentes um do outro, não constituíam requisitos para que esses 
Estados resultassem parte da Convenção Europeia de Direitos Humanos. 
Ademais, a declaração de reconhecimento destes direitos podia ser feita por 
período determinado, o que foi feito com certa assiduidade por parte dos 
Estados europeus naquele momento. 

 

3.1 NO ÂMBITO DO CONSELHO DA EUROPA 

 

O Conselho da Europa, criado pelo Tratado de Londres, em 5 de maio de 1949, 

contou inicialmente com dez países da Europa Ocidental, sendo eles, Bélgica,  

Dinamarca, França, Holanda, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Noruega, Reino Unido e 

Suécia. Estes se reuniram em Londres, para assim estabelecer o Conselho da Europa 

e tendo como base os tópicos abordados na Conferência de Haia - a qual já visava 

relações mais pacíficas e duradouras entre os países europeus -, e então em 1950 

com a aprovação da  Convenção  Europeia  de Direitos Humanos tal sistema entra 

em vigor.55 Vale ressaltar que em 1948 a Conferência de Haia já deixava as suas 

primeiras consequências, como a clara pretensão de se estabelecer um Parlamento 

Europeu, o qual objetivava a integração econômica e política do continente, além da 

criação de uma eficaz proteção jurisdicional dos direitos humanos, ou seja, um tribunal 

internacional.56  

Concomitantemente à criação do Conselho, o Reino Unido continuava como a 

potência mais significativa da Europa, estes então ao sugerirem a instauração de um 

Estatuto do Conselho da Europa que tivesse um comitê de ministros para que estes 

representassem os governos nacionais simultaneamente ao órgão parlamentar, 

tiveram suas ideias prontamente aceitas.57  

 
54 GASPAROTO, 2015, loc. cit. 
55 PIOVESAN, 2006. p. 63-64 
56BALLALOUD, Jacques Organisations Européennes. Droits de l'homme et organisations 
internationales um nouvel ordre humanitaire mondial. Editions Montchrestien: Paris, France, 1984. 
p.101. 
57 SOARES, António Goucha. O tratado de Roma: A "Reliquia" da Construção Europeia: GHES 
Gabinete de História Econômica e Social Working Paper nº 39. Lisboa: Portugal, 2009. p. 02-21. 
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O Conselho tem como finalidade construir uma união mais próxima entre seus 

membros com o objetivo de proteger e impulsionar ideias e princípios em comum, e 

também propiciar um maior progresso econômico e social de cada membro.58
 

Como meio de atingir seus objetivos o Conselho da Europa analisa tópicos de 

interesse comum, "pela conclusão de acordos e pela adoção de uma ação comum 

nos domínios econômico, social, cultural, científico, jurídico e administrativo, bem 

como pela salvaguarda e desenvolvimento dos direitos do homem e das liberdades 

fundamentais”59. Salienta-se aqui que as questões relacionadas à defesa nacional não 

são de competência do Conselho. 

Os princípios presentes no Estatuto do Conselho e os Estados Membros deste, 

são responsáveis pela criação do Sistema Regional de Proteção dos Direitos 

Humanos mais avançado existente, para além de ser considerado um norteador aos 

demais sistemas regionais60. 

A vinculação do Conselho da Europa com o Sistema Europeu de Proteção dos 

Direitos Humanos se dá por duas razões; a primeira se dá ao fato de apenas os 

Estados-Membros do Conselho poderem integrar a Convenção Europeia dos Direitos 

Humanos e seus protocolos adicionais, e a Carta Social e seus protocolos; a outra é 

exclusivamente pelas atribuições exercidas pelos órgãos do Conselho da Europa em 

relação à proteção dos Direitos Humanos. Além disso, todos os Estados-Membros 

ratificaram tal Convenção61. 

Atualmente, o Conselho da Europa possui 47 Estados-membros, sendo assim 

quase todos os países do continente europeu.  

A Convenção Europeia de Direitos Humanos, também chamada de Convenção 

para a Proteção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais, foi ratificada 

em Roma em novembro de 1950, tendo entrado em vigor internacionalmente em 

setembro de 195362. 

Desde o início, a meta principal da Convenção é garantir o reconhecimento e 

aplicação efetiva e universal dos direitos elencados na Declaração Universal dos 

 
58 GASPAROTO, 2015, loc. cit. 
59 EUROPA, Estatuto do Conselho da Europa. Art. 1-b. Governo do Reino Unido, Londres, 05 maio 
1949. Disponível em: < http://www.dhnet.org.br/direitos/sip/euro/1.htm>. Acesso em: 02 jun. 2021. 
60 DAUDÍ, Mireya Castillo. Derecho Internacional de los Derechos Humanos. 2 ed. [s.l.]: Editorial 
Tirant lo Blanch, 2006, p. 112 
61 Ibid., p. 112-113 
62 CONVENTION de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertès Fondamentales. Conseil de 
I’Europe. France. Disponível em: <https://www.echr.coe.int/documents/convention_fra.pdf>. Acesso 
em: 4 jun. 2021. 

http://www.dhnet.org.br/direitos/sip/euro/1.htm
https://www.echr.coe.int/documents/convention_fra.pdf
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Direitos Humanos, além disso os membros da Convenção possuem o foco de aplicar 

todas as medidas cabíveis para propiciar a garantia efetiva destes direitos.63 A 

Convenção Europeia de Direitos Humanos é “a primeira medida destinada a dotar de 

conteúdo jurídico alguns dos direitos proclamados na Declaração Universal.”64 

Destaca-se que tal declaração foi o texto base para a composição da Convenção. 

Logo em seu primeiro artigo, fica explícito o dever que os seus Estados-membros têm 

de respeitar todos os direitos humanos enumerados, garantindo assim à toda a 

população sob suas jurisdições os direitos e liberdades enumerados neste tratado.  

A Corte Europeia de Direitos Humanos, afirma que a Convenção se trata de um 

acordo com a cooperação de múltiplos países em âmbito regional de aplicação, sendo 

assim é somente aplicado no continente europeu, e mais especificamente, apenas 

nos países membros desta65. 

A primeira parte da Convenção Europeia de Direitos Humanos apresenta um 

catálogo de direitos humanos muito importantes, visando proteger os direitos civis e 

políticos, não abordando direitos econômicos, sociais e culturais. A Convenção foi 

complementada por 14 Protocolos Adicionais, impondo aos estados partes o dever de 

garantir que esses direitos sejam aplicados a todos os indivíduos indistintamente. 

Estes protocolos são depositados nos arquivos do Conselho da Europa, e é uma 

incumbência do Secretário-Geral do Conselho enviar cópias dos Protocolos a cada 

um dos Estados membros do Conselho66. 

Vale ressaltar que o Protocolo nº 12 versa sobre a proibição de discriminação 

em razão de cor, raça, sexo, língua, convicções políticas, religião entre outras. 

Ademais, a discriminação pela origem nacional ou social, ou àquela atrelada ao fato 

de a pessoa pertencer à uma minoria nacional, ou outra situação é extremamente 

proibida.  

A segunda parte da Convenção trata a respeito do Tribunal Europeu de Direitos 

Humanos, matéria que será abordada posteriormente no presente trabalho.  

A Convenção Europeia dos Direitos Humanos entrou em vigor em 1953, porém 

apenas em 1955 passou a ser efetivamente aplicada quando foi reconhecida a 

 
63 CONVENTION de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertès Fondamentales. Conseil de 
I’Europe. France. Disponível em: <https://www.echr.coe.int/documents/convention_fra.pdf>. Acesso 
em: 4 jun. 2021. 
64 DAUDÍ, 2006, p. 113 
65 Ibidem. 
66 GASPAROTO; 2015, p. 19 

https://www.echr.coe.int/documents/convention_fra.pdf
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competência da Comissão Europeia de Direitos Humanos para apreciar casos 

individuais67. Em 1998, devido à reestruturação do Tribunal Europeu dos Direitos 

Humanos a Comissão foi extinta, entretanto é notório a importância que esta teve 

durante o seu período de vigência, assistenciando a Corte Europeia de Direitos 

Humanos68.  

Originalmente o Sistema Europeu de Direitos Humanos englobava a Comissão 

Europeia de Direitos Humanos, o Comitê de Ministros e o Tribunal Europeu de Direitos 

Humanos, sendo que tanto aquele como este não eram órgãos permanentes.  

A Comissão Europeia de Direitos Humanos tinha a importante função de filtrar 

as demandas, buscando as alternativas mais conciliadoras possíveis, também 

investigando os fatos e o direito a ser aplicado, além de elaborar pareceres sobre o 

fundo das questões admissíveis e que não foram solucionadas amistosamente, e 

pareceres a respeito da violação (ou não) da Convenção Europeia dos Direitos 

Humanos, decidindo assim se tais matérias seriam levadas para a Corte Europeia de 

Direitos Humanos e decidindo se o Comitê de Ministros será ou não acionado69. 

O Comitê de Ministros era incumbido de solucionar as demandas que, mesmo 

após o parecer da Comissão não haviam sido submetidas à Corte, e do 

monitoramento ao cumprimento das sentenças da mesma. Aqui não se pode falar em 

execução forçada, uma vez que o comitê ministerial em caso de não cumprimento 

voluntário da decisão está autorizado apenas ao exercício de uma pressão política. 

Uma medida mais severa trata-se da possibilidade de, provisoriamente, o Estado-réu 

ter o seu direito de representação no Conselho da Europa retirado. Caso mesmo com 

tais sanções o Estado-réu não siga o determinado, este pode ser retirado do Conselho 

da Europa70.  

A Corte possuía jurisdição própria para resolver as questões que haviam 

recebido parecer da Comissão Europeia71. 

 
67 DUPUY, René Jean. La Commission européenne des Droits de l'Homme. Annuaire français de 
droit international. France, v. 3, 1957. p. 29. 
68 UNHCR, The Un Refugee Agency. European Commission of Human Rights. COUNCIL of Europe, 
Europe. Disponível em: <http://www.unhcr.org/refworld/publisher/COECOMMHR,html>. Acesso em: 05 
jun. 2021. 
69 RAMOS, André de de Carvalho. Processo internacional de direitos humanos: análise dos 
sistemas de apuração de violações de direitos humanos e implementação das decisões do Brasil. Rio 
de Janeiro: Editora Renovar, 2002. p. 189. 
70 RAMOS, André de Carvalho et al. Manual prático de direitos humanos internacionais. Brasília: 
Escola Superior do Ministério Público da União, 2009. p 76 
71 RAMOS, 2002, p. 190. 

http://www.unhcr.org/refworld/publisher/COECOMMHR,html
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A Corte é composta por 47 juízes, os quais correspondem aos Estados que 

assinaram o tratado, estes são eleitos por seis anos e é permitida a reeleição. Quando 

os juízes completam 70 anos o seu mandato é encerrado, porém até que seu sucessor 

assuma o cargo estes permanecem em sua função, apenas nos casos que estão 

envolvidos estes permanecem ativos72. 

As soluções amistosas criam encargos mútuos para as partes, entretanto a 

Convenção Europeia não estabelece expressamente os meios pelos quais deveriam 

ser cumpridas tais obrigações73. Os Estados-membros, em todos os casos que são 

partes, responsabilizam-se a seguir a decisão final do tribunal.  

Caso não fosse encontrada uma solução agradável para ambas as partes, a 

Comissão encaminhava ao Comitê de Ministros um relatório sobre os fatos 

determinados, juntamente com um parecer expondo se de fato ocorreu uma violação 

dos Direitos Humanos ou não.  

A Rússia é o único país que não ratificou o Protocolo Adicional nº14, o qual 

segundo Sven Peterke “prevê mudanças do recurso individual e procura, com isso, 

oferecer à Corte os meios e ferramentas necessárias para uma rejeição rápida e 

eficiente de recursos inadmissíveis”74, desta forma obstando os trabalhos da Corte e 

violando a rule of law.  

É de suma importância destacar que o Conselho da Europa não pode ser 

confundido com o Conselho Europeu. Este, refere-se à instituição responsável pela 

definição das orientações e prioridades políticas gerais da União Europeia, a qual 

reúne os Chefes de Estados ou de Governo da UE duas vezes a cada seis meses, 

sendo que o Presidente pode convocar uma reunião extraordinária a qualquer tempo. 

O Conselho Europeu não negoceia nem adota legislação. 

Tanto as queixas individuais como as estatais criam um vínculo de 

obrigatoriedade de cumprimento de sentença por parte dos Estados-membros da 

CEDH. Pela primeira vez na história, graças à Comissão, foi criada a possibilidade de 

indivíduos que tivessem seus direitos violados por autoridades poderem entrar com 

recurso em uma instituição internacional - a Corte Europeia de Direitos Humanos - 

 
72 EUROPEN COURT OF HUMAN RIGTHS. Convenção Europeia dos Direitos do Homem. Council 
Of Europe. Art. 23. Disponível em: <https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_POR.pdf>. 
Acesso em: 16 out. 2021. 
73 RAMOS, 2009, p. 196 
74 CARVALHO, André de et. al. Manual prático de direitos humanos internacionais. In: PETERKE, 
Sven (coord.). Escola Superior do Ministério Público da União, Brasília, DF, 2009, p. 76. 

https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_POR.pdf
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sendo as decisões desta juridicamente vinculativas75 (autoridade de coisa julgada - 

antigo art. 53 da Convenção e art. 46 do Protocolo nº 11)76. As queixas estatais tratam 

a respeito daquelas realizadas por um Estado-membro contra outro77.  

A Corte possui legitimidade inclusive, para quando solicitado através de parecer 

do Comitê de Ministros, versar sobre questões jurídicas no que tange a interpretação 

da Convenção e de seus protocolos adicionais - competência consultiva78.  

As “petições” dos indivíduos que podem ser recebidas, são nas palavras de 

Jorge Miranda “uma realidade compósita de queixa e ação judicial”79 dirigidas a um 

Estado-membro na Convenção Europeia quando for verificada uma possível violação 

de um direito previsto na Convenção ou em um de seus Protocolos.  

Existem dois vetores no que concerne aos bens jurídicos tutelados pela 

Convenção: o primeiro se materializa no tocante dos direitos impassíveis de limitação, 

tais quais não são permitidas restrições previstas em situações de guerra ou demais 

perigos públicos. Exemplo disso são os direitos à vida e o solene respeito ao princípio 

da legalidade principalmente no âmbito das penas. Já o segundo vetor implica nos 

direitos submetidos à análise dos Estados-membros, os quais podem ao se 

depararem com a necessidade de ponderar direitos e liberdades estabelecer 

limitações80.  

Justamente neste aspecto da possibilidade de os Estados signatários 

instituírem limitações ao exercício de direitos que um dos casos notoriamente mais 

emblemáticos foi levado à Corte Européia de Direitos Humanos no que concerne à 

liberdade religiosa. Refere-se ao caso de Leyla Sahin v. Turquia, apreciado pelo órgão 

jurisdicional em 29 de junho de 200481. Leyla, universitária turca que cursava 

medicina, interpôs um recurso junto à Corte de Estrasburgo visando contestar a 

 
75 PIOVESAN, Flávia Piovesan, 2006, p. 76. A Corte Européia possui também competência 
contenciosa, o que significa que as suas sentenças são juridicamente vinculantes e possuem natureza 
declaratória. Esta segunda característica implica no fato de que a sentença se limita a declarar se a 
Convenção Europeia foi ou não violada por ato estatal, outrossim as consequências a serem 
enfrentadas pelo referido Estado de acordo com o tipo de violação observada. 
76 DUPUY, Pierre-Marie. Droit international public. 7 ed. Paris: Dalloz, 2004. p. 244. 
77 RAMOS, 2009, p 75 
78 Ibidem. 
79 MIRANDA, Jorge. Curso de direito internacional público. Rio de Janeiro: Forense, 2009. p. 293 
80 MAFRICA BIAZI, Chiara Antonia Sofia. A questão dos símbolos religiosos à análise da Corte Europeia 
dos Direitos Humanos: O caso Leyla Sahin contra Turquia. Revista Meritum, Belo Horizonte, v. 6, n. 
2, p. 189, jul./dez. 2011 
81 EUROPEN COURT OF HUMAN RIGTHS. Case of Leyla Sahin v. Turkey. Application nº 44774/98. 
Strasbourg, 10 nov. 2005. Disponível em: <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-
70956#{%22itemid%22:[%22001-70956%22]}>. Acesso em: 10 jun. 2021 

https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-70956#{%22itemid%22:[%22001-70956%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-70956#{%22itemid%22:[%22001-70956%22]}
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violação dos artigos 8°82, 9°83, 10°84 e 1485 da CEDH e também o artigo 2º do Protocolo 

n. 186 perante a Grande Câmera. 

O caso consiste resumidamente na petição apresentada pela estudante 

muçulmana praticante que foi impedida de entrar nas instalações universitárias, bem 

como assistir as aulas e, consequentemente, realizar as avaliações do curso de 

medicina na Universidade de Istanbul, pois se recusou a retirar o hijab naquela local, 

fundamentando seu pedido nas violações dos artigos citados anteriormente87.  

Na Turquia, Leyla já havia realizado o pedido de continuar a frequentar o 

ambiente acadêmico com os seus lenços no cabelo, porém havia sido negado 

 
82 EUROPEN COURT OF HUMAN RIGTHS. Convenção Europeia dos Direitos do Homem. Council 
Of Europe. Artigo 8°. 1. Qualquer pessoa tem direito ao respeito da sua vida privada e familiar, do seu 
domicilio e da sua correspondência. 2. Não pode haver ingerência da autoridade pública no exercicio 
deste direito senão quando esta ingerência estiver prevista na lei e constituir uma providência que, 
numa sociedade democrática, seja necessária para a segurança nacional, para a segurança pública 
para o bem-estar econômico do país, a defesa da ordem e a prevenção das infrações penais, a proteção 
da saúde ou da moral, ou a proteção dos direitos e das liberdades de terceiros. Disponível em: 
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Of Europe. Artigo 9° 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, assim como a liberdade de 
manifestar a sua religião ou a sua crença, individual ou coletivamente, 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 o coletivamente, não pode ser objeto de outras restrições senão as que, 
previstas na lei, constituírem disposições necessárias, numa sociedade. democrática, a segurança 
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out. 2021 
84 EUROPEN COURT OF HUMAN RIGTHS. Convenção Europeia dos Direitos do Homem. Council 
Of Europe. Artigo 10. 1. Qualquer pessoa tem direito à liberdade de expressão. Este direito 
compreende a liberdade de opinião e a liberdade de receber ou de transmitir informações ou ideias 
sem que possa haver ingerência de quaisquer autoridades públicas e sem considerações de fronteiras. 
O presente artigo não impede que os Estados submetam as empresas de radiodifusão, de 
cinematografia ou de televisão a um regime de autorização prévia. 2. O exercício destas liberdades, 
porquanto implica deveres e responsabilidades, pode ser submetido a certas formalidades, condições, 
restrições ou sanções, previstas pela lei, que constituam providências necessárias, numa sociedade 
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https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_POR.pdf>. Acesso em: 16 out. 2021 
85 EUROPEN COURT OF HUMAN RIGTHS. Convenção Europeia dos Direitos do Homem. Council 
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judicialmente, mantendo assim a decisão administrativa imposta pela universidade 

que proibia esta indumentária, uma vez que foram consideradas limitações 

congruentes com o princípio da laicidade estatal previsto no artigo 2° da Constituição 

Turca. Após a Corte Europeia negar, em primeira instância o seu pedido sob os 

mesmos fundamentos, Sahin interpôs recurso à Grande Câmera, a qual proferiu 

acórdão em 10 de novembro de 2005 declarando que a portaria da Universidade de 

Istanbul que proibirá o uso de véu não ofende o artigo 9º da CEDH, confirmando a 

decisão de 200488. 

Leyla Sahin protestava a aplicação de uma norma que feria o seu direito de 

expressar livremente a sua própria crença religiosa, configurando também como 

discriminatória com todas as estudantes muçulmanas praticantes e om fulcro em uma 

interpretação rasa da Constituição turca89. 

A Grande Câmara da Corte de Estrasburgo decidiu por 16 votos favoráveis 

contra um pela não verificação da violação do artigo 9º da CEDH, e reiterou que a 

restrição imposta se justificava ao passo que estava embasada tanto no princípio da 

laicidade quanto no da igualdade entre gêneros90. 

Ressalta-se aqui que as limitações aos direitos tutelados pela CEDH em três 

preceitos clássicos: a limitação exige previsão legislativa, o objetivo a ser buscado 

deve ser legítimo, e por fim deve ser de suma importância na sociedade democrática91. 

A Corte ainda alega que não é de sua incumbência o julgamento a respeito dos 

métodos legislativos tomados por cada Estado-membro, uma vez que sua função 

consiste na análise das técnicas adotadas e se as suas consequências estão 

conforme a Convenção assinada. Ao fazer tal averiguação do caso em questão, 

concluiu-se que sim, buscava-se um objetivo legítimo devida proteção dos direitos e 

liberdades previsto no artigo 9° da Convenção e à tutela da ordem pública92. 

De acordo com Chiara Biazi, a decisão do acórdão Sahin é contestável sob 

diversos aspectos:  

 

Primeiro, ela proporciona demasiada deferência à Corte Constitucional turca 
e julga correta a tese do governo turco sobre a questão do véu como ameaça 
ao secularismo. Ademais, no acórdão parece que as normas sobre o véu e o 
respectivo direito constitucional não foram analisadas cuidadosamente. 

 
88 GUSSO, 2013, p. 61 
89 MAFRICA BIAZI, 2011, p. 209 
90 Ibid., p. 212 
91 Ibid., p. 210 
92 Ibid., p. 211 
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Enfim, a Corte não aplica corretamente os próprios precedentes ao 
estabelecer que o véu islâmico prejudica os direitos alheios. De fato, a Corte 
baseou sua decisão de sustentar a proibição turca de vestir o véu em parte 
sobre a premissa de que as mulheres que vestem o véu nas universidades 
lesam os direitos dos outros e, presumivelmente, perturbam a ordem 
pública93.  

 

As exposições feitas pela Corte evidenciam o embaraço que esta encontra ao 

deparar-se com questões sociopolíticas polêmicas, que provavelmente terão ampla 

repercussão política por toda a Europa94. 

Por fim, ao afirmar que o véu islâmico prejudica os direitos alheios, a Corte está 

indo contra os seus próprios princípios e precedentes, dado que esta baseou-se 

realmente sua decisão de reafirmar a proibição turca da utilização do véu em parte na 

ideia que mulheres que vestem o véu nas universidades perturbam a ordem pública, 

lesionando os direitos alheios95. 

Através do Protocolo n° 11, que entrou em vigor em 1º de novembro de 1998 o 

sistema de controle da Convenção Europeia foi totalmente reformado, ao passo que 

a Comissão e a Corte Europeia de Direitos Humanos foram convertidas em uma Corte 

permanente (Corte única), tendo o mesmo número de juízes que os Estados-membros 

e investido de competência para realizar juízo de mérito e de admissibilidade dos 

casos submetidos ao mesmo. Com isso, passa a não ter mais uma dependência na 

Comissão Europeia de Direitos Humanos - a qual foi extinta96. 

 

3.2 NO PLANO DA UNIÃO EUROPEIA 

 

O Tratado de Maastricht ou Tratado da União Europeia (TUE) foi celebrado em 

7 de fevereiro de 1992, dando luz à União Europeia ao lado da Comunidade Europeia. 

O TUE criou a moeda única, resultando na União Econômica e Monetária, visando 

uma integração econômica, agora que o mercado comum já havia sido atingido, a qual 

entrou em circulação no início de 2002.  

Aleḿ disso, com o Tratado de Maastricht novos objetivos foram criados como 

“a política externa e de segurança comum e a área de liberdade, justiça e segurança, 

 
93 MAFRICA BIAZI, 2011, p. 217 - 218. 
94 CUCCIA, V. La manifestazione delle convinzioni religiose nella giurisprudenza della Corte europea 
dei diritti dell’uomo. Rivista La Comunità Internazionale, Roma, n. 3, 2006. p. 576 
95 MAFRICA BIAZI, 2011, op. cit. 
96 PIOVESAN, 2006, p. 7 
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passando a haver três pilares na integração europeia”97. Conforme o Tratado, estes 

três pilares eram: o pilar comunitário, da integração econômica; as regras de política 

externa e segurança comum (PESC); e o terceiro pilar era a área de liberdade, justiça 

e segurança98.  

Com a entrada em vigor do Tratado de Amsterdã em 1º de maio de 1999, o 

Tratado da União Europeia sofreu algumas alterações e houve um reforço de alguns 

princípios que agora passaram a valer como direitos fundamentais, como o princípio 

da igualdade, o princípio democrático, o princípio do Estado de direito e o princípio do 

respeito pelas identidades nacionais, e os direitos humanos da União Europeia99.  

Jurisprudencialmente, foi confirmada a primazia do direito comunitário sobre as 

normas internas, ou seja, é através da primazia do direito da União Europeia que se 

observa a natureza constitucional desta. Em vista disso, as normas comunitárias 

possuem um efeito direto e aplicabilidade imediata. Esta aplicabilidade imediata 

significa dizer que não há nenhum tipo de intervenção normativa do ordenamento 

jurídico local para o cumprimento de tais normas100. 

Todas as instituições e órgãos da União e seus Estados-membros se vinculam 

com o direito e ordem jurídica interna da UE101. Ainda, nas palavras de Jónatas 

Machado “o direito da UE, desde sua fase comunitária, tem vindo a ser entendido 

como uma ordem jurídica atípica por ser distinta do direito nacional e do direito 

internacional”102.  

O processo de integração econômica europeia não é guiado por um modelo 

intergovernamental, mas sim, um supranacional, onde os direitos de soberania dos 

Estados membros são transferidos às instituições da União Europeia nas quais o 

Direito Comunitário é soberano em relação aos direitos internos dos Estados103. 

O problema relativo à omissão de tratativas no que tange os direitos 

fundamentais, se dá ao passo que todos os Tratados até então criados e assinados 

possuíam um viés apenas econômico, objetivando um mercado comum europeu, não 

 
97 MOREIRA, Vital. “Respública” Europeia: Estudos de Direito Constitucional da União Europeia. 
Coimbra: Coimbra Editora, 2014. p. 16. 
98 Ibidem. 
99 MACHADO, Jônatas E. M. Direito da União Europeia. 2 ed. Coimbra: Coimbra Editora, 2014. p. 22. 
100 RAMOS, André de Carvalho. Direitos Humanos na Integracao Economica: Análise comparativa 
da protecao de direitos humanos e conflitos jurisdicionais na Uniao Europeia e no Mercosul. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2008. p. 53 
101 MACHADO, 2014, p. 19 
102 Ibid., p. 63 
103 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos, Globalização Econômica e Integração Regional. São 
Paulo: Ed. Max Lemonad, 2002, p. 47 
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abordando em nenhuma perspectiva os direitos fundamentais. Tais acontecimentos 

consolidaram a União Europeia como uma organização de integração econômica e 

política, a qual não versava sobre os direitos humanos104.  

Até então, a garantia dos direitos fundamentais na Europa era de 

responsabilidade do Conselho Europeu (1949), o qual em seu Estatuto afirmava que 

todos os Estados-membros deveriam gozar dos direitos do homem e das liberdades 

fundamentais (art 3°). A Convenção Europeia dos Direitos Humanos (CEDH) teve 

grande influência na elaboração do ordenamento jurídico dos Estados membros da, 

então, Comunidade Europeia105.  

Vale ressaltar que, todos os membros da UE assinaram a CEDH, e utilizam 

deste instrumento para interpretar e aplicar as suas normas internas. Este Sistema 

Regional de Proteção dos Direitos Humanos têm servido como parâmetro mínimo de 

garantia, para utilização principalmente naqueles momentos onde se depara com 

lacunas de proteção dos direitos fundamentais, fato este que pode ocorrer mesmo em 

países onde sua Constituição interna prevê alto grau de proteção106.  

Vital Moreira enfatiza a omissão de um rol de direitos fundamentais e 

mecanismos para a sua tutela nos tratados fundadores das normas comunitárias, e 

no Tratado de Roma o qual mesmo sendo extenso, não menciona em nenhum 

momento garantias e defesa desses direitos, apenas tratava das liberdades no plano 

econômico inerentes ao “mercado comum”107.  

O enfoque econômico destes tratados, além das lacunas anteriormente 

relatadas, evidenciam o receio por parte dos Estados membros em incluir em seus 

tratados um catálogo de direitos humanos, uma vez que isso implicaria em uma 

ampliação das competências comunitárias, dúvidas e possíveis conflitos internos em 

virtude da primazia do Direito Comunitário108.  

A justiça nacional passou então a receber as impugnações realizadas pelas 

entidades particulares que alegavam que determinados atos nacionais de execução 

de medidas de instâncias comunitárias violavam os direitos fundamentais garantidos 

 
104 SOARES, António Goucha. A Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia: A protecção 
dos direitos fundamentais no ordenamento comunitário. Coimbra: Coimbra Editora, 2002. p. 10. 
105 GORJÃO-HENRIQUES, Miguel. A evolução da protecção dos direitos fundamentais no espaço 
comunitário. In: RIQUITO, Ana Luísa et al. Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia. 
Coimbra: Coimbra Editora, 2001. p. 18. 
106 GORJÃO-HENRIQUES, 2001, p. 19 
107 MOREIRA, 2014, p. 137-138 
108 RAMOS, 2008, p. 60-61 
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em suas constituições109. O Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias (TJCE) 

passou a versar a respeito da problemática de direitos fundamentais, pois não existia 

uma normativa comunitária no âmbito desses direitos e notou-se a necessidade pelo 

aumento de tais impugnações por parte de particulares contra os atos jurídicos 

comunitários ofensivos aos direitos mencionados nos direitos constitucionais 

internos110.  

Entretanto, o Tribunal não reconheceu ou se comprometeu a garantir o rol de 

direitos fundamentais, e então as próprias jurisdições nacionais passaram a discutir 

as normas e decisões comunitárias, visto que suas implementações estavam se 

dando pelos próprios órgãos dos Estados111.   

A partir dos anos 60 o Tribunal passou a proteger de maneira mais ampla os 

direitos fundamentais no ordenamento jurídico comunitário, e, mesmo que todo esse 

direito fosse interpretado à luz da CEDH, diversos direitos e princípios não previstos 

nos tratados foram afirmados por ele112.   

Na Europa podem ser observados diversos sistemas de proteção dos direitos 

humanos, os quais atuam em nível universal, regional e nacional, ou seja, tanto no 

âmbito do Conselho da Europa como da União Europeia demonstram preocupação 

em proteger os direitos humanos. Este crescente rol de proteção é visto como uma 

decorrência direta do desenvolvimento histórico, o qual entende-se que hoje já não 

produz mais efeitos113.  

A proteção dos direitos fundamentais no plano da União Europeia é 

resguardada por um sistema de dois níveis, são eles: o sistema interno, ou seja, 

nacional, composto pela constituições de cada Estado membro e as obrigações 

jurídicas que estes se vinculam ao assinarem a Convenção Europeia dos Direitos do 

Homem; e o Sistema da União, o qual possui fundamento na Carta de Direitos 

Fundamentais da União, cuja a aplicação se dá apenas aos atos exercidos pelas 

instituições europeias e/ou quando os Direitos da UE são aplicados por parte dos 

Estados-membros114. 

 
109 MOREIRA, 2014, p. 139 
110 SOARES, 2002, p. 12 
111 MOREIRA, 2014, p. 140 
112 Ibid., p. 141 
113 GAJA, Giorgio. New Instruments and Institutions for Enhancing the Protection of Human Rights in 
Europe?. In: ALSTON, Philipp et all. The EU and human rights. New York: Oxford University Press, 
1999, p. 781. 
114 EUROPEAN COMISSION. Report From The Commission To The European Parliament, The 
Council, The European Economic And Social Committee and The Committee Of The Regions. 
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Posto isto, entende-se que a proteção dos direitos fundamentais na União 

Europeia possui uma origem interna (Estados membros). O TJCE consolidou um 

catálogo de direitos fundamentais assim como jurisprudência acerca do tema, com 

isso, ao aplicar os direitos da União deve-se garantir que os direitos fundamentais 

estão sendo preservados. Contudo, os tribunais locais/nacionais também possuem 

competência para examinar a aplicação do direito comunitário pelos Estados 

membros115. 

A utilização do mecanismo de questão prejudicial, conforme previsto no artigo  

267º do TFUE, se dará nas situações em que os tribunais nacionais receberem 

questões relativas à interpretação do direito da União, como por exemplo questões 

que versem sobre direitos fundamentais, incluindo a Carta de Direitos Fundamentais 

da União Europeia e a interpretação e validação dos seus atos116. 

Para além do âmbito nacional, os órgãos nacionais ficam incumbidos de 

assegurar uma proteção homogênea dos direitos humanos nos Estados membros, 

sendo extremamente proibido tratamento discriminatório que embarace o 

cumprimento dos tratados originais. A defesa desses direitos, em especial por parte 

do TJCE, possui essencialmente o fim de obter a almejada integração econômica. A 

jurisprudência do Tribunal determina que os atos que forem lesivos aos direitos 

fundamentais estarão sujeitos ao seu controle, quando os Estados atuarem no âmbito 

de aplicação do direito comunitário117. 

Outra forma de controle por órgãos externos é através do Provedor de Justiça, 

criado pelo Tratado de Maastricht e eleito pela primeira vez em 1995. Este visa garantir 

uma eficaz administração da União, mediante queixa dos particulares. Esta queixa 

pode ser efetuada por cidadão europeu ou qualquer outro que resida na União. O 

Ombudsman (Provedor de Justiça) aprecia as queixas recebidas e emite relatórios 

acerca delas. Porém, o Provedor não possui legitimidade para interferir nas ações 

políticas, legislativas e jurisdicionais da União, estando limitado ao mecanismo de 

inquérito, relatório e recomendação. A figura do Ombudsman Europeu demonstra a 

evolução na proteção aos direitos fundamentais dos cidadãos contra a administração 

 
Brussels, 09 nov. 2017. Disponível em: <https://ec.europa.eu/chafea/agri/en/content/report-
commission-european-parliament-council-european-economic-and-social-committee-and> . Acesso 
em: 13 jun. 2021 
115 MACHADO, 2014, p. 65 
116 MOREIRA, 2014, p. 189 
117 RAMOS, 2008, p. 136 
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comunitária118. 

Em 7 de dezembro de 2000, a União Europeia adotou a Carta dos Direitos 

Humanos Fundamentais da União Européia119 , considerada por diversos 

doutrinadores o mais avançado diploma de direitos humanos, esta Carta vincula não 

apenas os Estados membros, mas também, em decorrência de sua integração pelo 

artigo 6° ao Tratado de Lisboa, os candidatos à adesão à União Europeia120. 

A característica intrínseca dos direitos humanos, a sua fundamentalidade se 

traduz no momento em que, para que um Estado ingresse na União Europeia o 

requisito básico é a efetivação dos Direitos Humanos por parte deste, assim como 

expressa o artigo 49 do Tratado da União Europeia121. 

Em 1996 o Tratado de Amsterdã previu pela primeira vez o que ocorreria em 

caso de violação dos Direitos Humanos no plano da União Europeia, e hoje as 

sanções adotadas são aquelas declaradas no Tratado de Nice. Tais sanções se 

traduzem na prevenção; na constatação da violação; na imposição de sanções por 

fim, no levantamento das mesmas122. 

Visando a reestruturação da União Europeia, de forma que mais países 

pudessem se tornar membros democratizando a organização, e convergindo a política 

interna e externa do bloco, foi ratificado o Tratado de Lisboa no ano de 2007. A 

contemporaneidade vem mostrando seus novos desafios como, a instabilidade 

econômica e o crescente número de imigrantes nos diversos territórios dos membros 

da União Europeia, é neste contexto que surgiu a necessidade da criação do Protocolo 

de Estocolmo, que vigorou no período entre 2010 e 2014. Este Protocolo contempla a 

ampliação da cooperação entre os países membros da UE, além de determinar o que 

será mais pertinente em relação ao espaço de justiça, liberdade e segurança123  

 
118 MOREIRA, 2014, p. 75 - 85 
119 “Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia consagra todos os direitos individuais, civis, 
políticos, económicos e sociais de que gozam todas as pessoas na União Europeia”. EUROPARL, 
Parlamento Europeu. A proteção dos direitos fundamentais na União. Europa, 2016. Disponível em: 
<https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/pt/democracy-and-human-rights/fundamental-
rights-in-the-eu>. Acesso em: 13 jun. 2021. 
120 LIMA, Cristiane H. de Paula. Os Direitos Humanos nos espaços de integração da União Européia e 
do Mercosul. In: Revista Eletrônica de Direito Internacional. Lisboa, v 5, 2009, p. 69-90. Disponível 
em: 
<http://centrodireitointernacional.com.br/static/revistaeletronica/volume5/arquivos_pdf/sumario/cristian
e_helena.pdf>. Acesso em: 13 jun. 2021. 
121 Ibidem. 
122 RAMOS, 2008, p. 149 
123 DALMÁS, Mateus, et al. A Política de Imigração da União Europeia e as Questões Relativas aos 
Direito Humanos e ao Multiculturalismo no Velho Continente. Signos, Lajeado, ano 37, n. 2, p. 40-52, 
2016. ISSN 1983-0378. 
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Em 18 de junho de 2008, o Parlamento Europeu aprovou um conjunto de 

normas a serem aplicadas no aspecto do regresso de estrangeiros em situação 

irregular que ficaram conhecidas como Diretiva de Retorno124. 

Essa Diretiva, de acordo com o Parlamento Europeu foi a primeira etapa no 

âmbito de uma política de imigração europeia, a qual possui a finalidade de viabilizar 

o regresso voluntário de imigrantes ilegais, além de estabelecer um mínimo normativo 

no que tange a detenção e a proibição da entrada na União Europeia, assegurando 

assim as garantias processuais que lhe são de direito125. 

Os Estados-membros, mesmo gozando de liberdade para escolherem a 

aplicação das normas mais favoráveis, possuem um compromisso de seguirem as 

normas e procedimentos estabelecidos pela directiva ao tratarem acerca do regresso 

de estrangeiros em situação irregular, ou seja, ao lidar com esses nacionais de países 

terceiros as normas mínimas comuns devem ser observadas126. 

A finalidade de promover o “regresso voluntário” de imigrante deve ocorrer de 

forma harmônica com as condições e garantias estabelecidas e com os direitos 

humanos. O procedimento para este “retorno” possui duas fases: a primeira consiste 

da decisão de fato do regresso; e a segunda é aquela em que caso não haja um 

regresso de forma voluntária por parte do imigrante, uma medida de afastamento 

poderá ser aplicada127. 

Os Estados não possuem a obrigação de cumprir o determinado pela Diretiva, 

porém é notório que com as íntimas relações entre os membros do bloco, as normas 

passam a ter praticamente uma abrangência total. A própria Diretiva explícita que suas 

normas só poderão não serem aplicadas com uma justificativa plausível para tal128. 

Primeiramente a Diretiva estabelece seus objetivos, logo em seguida passa a 

tratar da parte conceitual de determinados termos e expressões, como “situação 

irregular”, a qual implica que o imigrante não cumpriu os requisitos do Acordo de 

 
124 SILVA, J. C. J. A Diretiva Europeia de Retorno. TRAVESSIA - Revista do Migrante, [s.l.], n. 64, p. 
63-80, 4 jun. 2009. p. 1. Disponível em: < 
https://travessia.emnuvens.com.br/travessia/article/view/513>. Acesso em: 16 out. 2021. 
125 UNIÃO EUROPÉIA. Parlamento Europeu. Parlamento Europeu aprova a directiva do retorno. 
Imigração, Sessão Plenária, 18 jun. 2008. Disponível em: 
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-
PRESS+20080616IPR31785+0+DOC+XML+V0//PT. Acesso em: 14 jun. 2021. 
126 Ibidem. 
127 Ibidem. 
128 SILVA, 2009, p. 1. 

https://travessia.emnuvens.com.br/travessia/article/view/513
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-PRESS+20080616IPR31785+0+DOC+XML+V0//PT
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-PRESS+20080616IPR31785+0+DOC+XML+V0//PT
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Schengen129.130  

Esgotada essa etapa de conceituação, o enfoque passa a ser as garantias 

processuais que devem ser zeladas ao imigrante durante todo o andamento de seu 

processo, além disso, neste momento são abordados também a forma dos atos, os 

recursos e todas as demais garantias durante a pendência de decisão do regresso131. 

Finalmente, a Diretiva impõe normas relativas à detenção destes imigrantes, a 

qual não poderá exceder o prazo de seis meses, e em casos excepcionais este 

período poderá ser prorrogado por mais 12 meses. Já o período para a partida 

voluntária varia de 7 a 30 dias dependendo de cada caso, podendo variar de acordo 

com cada país signatário. Aqui, vale salientar que tal detenção é imposta ao imigrante 

não pela sua conduta, mas sim pela sua condição132. 

Norberto Bobbio explica que a Declaração Universal dos Direitos dos Homens 

deve ser entendida como de fato universal, uma vez que os princípios contemplados 

nela não são específicos para os cidadãos de determinados países, mas sim para a 

humanidade como um todo133. 

João Carlos Jarochinski Silva, explica que a Diretiva de Retorno deixa a desejar 

neste aspecto, uma vez que trata cidadãos e imigrantes como grupos diferentes, ou 

seja, os mesmos Estados que são conhecidos como liberais, são aqueles que acabam 

por violar um dos princípios base do Liberalismo Político. O problema se dá justamente 

pois tendo em vista a necessidade de regulamentação dos direitos fundamentais, o 

regulamento existente acaba por reduzir esses direitos, e ainda, para apenas uma 

parcela da população134. 

Ao serem referidos como diferentes, os imigrantes que já são de certa forma 

marginalizados, passam também a serem vistos jurídica e socialmente como 

inferiores, podendo ser excluídos e descartados facilmente, não tendo assim sua 

 
129 Art. 17ª Acordo de Schengen - Trata-se de um acordo extra-comunitário, ou intergovernamental, 
pelo qual os países subscritos se comprometem a abolir de forma gradativa o controle de suas fronteiras 
internas, com o fim de criar uma livre circulação dos cidadãos das Comunidades Europeias, 
permanecendo apenas uma fronteira externa.  
130 SILVA, 2009, p. 54.  
131 SILVA, 2009, p. 2. 
132 UNIÃO EUROPÉIA. Parlamento Europeu. Parlamento Europeu aprova a directiva do retorno. 
Imigração, Sessão Plenária, 18 jun. 2008. Disponível em: 
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-
PRESS+20080616IPR31785+0+DOC+XML+V0//PT. Acesso em: 14 jun. 2021. 
133 BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1992. 
134 SILVA, 2009, p. 9. 

https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-PRESS+20080616IPR31785+0+DOC+XML+V0//PT
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-PRESS+20080616IPR31785+0+DOC+XML+V0//PT
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dignidade da pessoa humana zelada135. 

O primeiro artigo da Diretiva demonstra, além do interesse em uma política de 

afastamento dos nacionais de países terceiros, uma preocupação com os Direitos 

Fundamentais (o Preâmbulo 24 da Diretiva de Retorno determina que a mesma 

deverá respeitar os princípios presentes na  Carta dos Direitos Fundamentais da União 

Europeia) do imigrante durante o processo de regresso deste, como pode-se 

observar:136 

 

Artigo 1°: A presente directiva estabelece normas e procedimentos comuns a 
aplicar nos Estados-Membros para o regresso de nacionais de países 
terceiros em situação irregular, no respeito dos direitos fundamentais 
enquanto princípios gerais do direito comunitário e do direito internacional, 
nomeadamente os deveres em matéria de protecção dos refugiados e de 
direitos do Homem137. 

 

Acerca disso, Teodora Lachezarova Stamenova expõe que ainda há dúvida se 

realmente este dispositivo é aplicado em conformidade com os Direitos Humanos, 

uma vez que vê-se cada vez mais casos de racismo e xenofobia neste contexto, 

notando-se assim a necessidade de uma atenção especial aos direitos dos 

estrangeiros por parte dos Estados Membros138. 

Dada a necessidade de uma uniformização de um regime legal aplicável para, 

e, em todos os Estados membros no que diz respeito ao destino e repartimento da 

população estrangeira em situação irregular, visando uma política de imigração 

comum à todos os países do bloco para que haja uma homogeneidade no espaço 

europeu e dirimindo suas fronteiras internas, surgiu a Diretiva de Retorno.  

Conclui-se que a União Europeia que através de seus Tratados busca ser vista 

como exemplo na previsão e aplicação dos Direitos Fundamentais, tais como 

liberdade, segurança e justiça. Entretanto, ao tratar da Diretiva de Retorno e com isso 

dos direitos dos imigrantes irregulares, abriu um vasto campo de discussões, uma vez 

que a própria Diretiva estabelece que possui o poder de interferir na esfera jurídica 

dos nacionais de países terceiros, permitindo inclusive, a restrição ilimitada dos 

 
135 Ibidem. 
136 STAMENOVA, Teodora L. Uma Diretiva De Exclusão numa Disfarçada Política de 
Harmonização - DIRETIVA 2008/115/CE. 63 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Jurídico- Forenses) 
- Faculdade de Direito, Universidade de Coimbra, Coimbra, 2019. p. 44. 
137 UNIÃO EUROPÉIA. Parlamento Europeu. Parlamento Europeu aprova a directiva do retorno. 
Imigração, Sessão Plenária, 18 jun. 2008. Disponível em: 
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-
PRESS+20080616IPR31785+0+DOC+XML+V0//PT. Acesso em: 14 jun. 2021. 
138 STAMENOVA, 2019, p. 44 

https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-PRESS+20080616IPR31785+0+DOC+XML+V0//PT
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direitos fundamentais destes139. 

 

3.3 DIÁLOGO COM O SISTEMA GLOBAL 

 

Após a Segunda Guerra mundial, o mundo vivia um período de receio constante 

de que uma nova guerra mundial acontecesse, destruindo o planeta, com isso a 

preocupação e a necessidade de proteger os direitos do homem estava difundida 

entre as nações140. 

O termo “global” do Sistema Global de Proteção dos Direitos Humanos, provém 

da Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), ou seja, implica no fato de 

que esses direitos devem ser assegurados de forma igualitária, sem exclusões ou 

discriminações. O Sistema como um todo corresponde a diversos meios que visam a 

proteção dos direitos de todos, cuja sua criação se deu no âmbito da ONU, sendo que 

praticamente todos os países do mundo são membros141. 

A Organização das Nações Unidas (ONU), composta por 193 membros, hoje 

destaca-se como o Fórum Intergovernamental com maior aptidão para a tomada de 

decisões e mais recursos do mundo. Com as consequências sentidas no pós Segunda 

Guerra Mundial, surge esta primeira organização internacional com o real potencial de 

atingir a sua universalidade. Em 24 de outubro de 1945, com a aprovação da Carta 

das Nações Unidas na Conferência das Nações Unidas em San Francisco (EUA), e 

com a ratificação por 50 Estados, nasce a ONU. Fica definido através desta Carta que 

o principal objetivo da ONU é manter a paz mundial por meio da cooperação 

internacional e segurança coletiva, promovendo relações amistosas entre os Estados 

e estimulando desenvolvimento social, a melhoria na qualidade de vida, e o 

cumprimento aos direitos humanos142.143  

O maior foco da ONU, desde a sua criação, sempre foi a preservação da paz e 

da segurança, além da harmonia entre toda a população mundial. Em função disso, 

 
139 Ibidem.  
140 NOSCHANG, Patricia G., Os Sistemas de Proteção aos Direitos Humanos e o Brasil: da participação 
no sistema global ao (des)cumprimento na esfera regional. REVISTA direitos humanos e 
democracia, Unijuí, Editora Unijuí, ano 1, n. 1, Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito 
da Unijuí, jan./jun, 2013. p. 251. 
141 GALINDO, G (Coord.); URUENÃ, R; PÉREZ, A. Proteção Multinível dos Direitos Humanos. 
Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, 2014, p. 99-231. 
142 As disposições relativas aos direitos humanos estão previstas no Preâmbulo da Carta e nos artigos 
1.3, 13, 55, 56, 62, 68, 73 e 76 da mesma. 
143 GALINDO, 2014, p. 102. 
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viu-se a necessidade de implementação de instrumentos para que assim os princípios 

pudessem ser devidamente garantidos a todos, visando sempre a proteção das 

pessoas144. 

Já em seu preâmbulo a Carta expõe a sua preocupação com a possibilidade 

de uma Terceira Guerra mundial, e seu caráter de universalidade. O Capítulo 1, prevê 

princípios relativos à paz, e os direitos que os povos possuem de viver de forma 

igualitária em paz. Por mais que as expressões “proteção” e “defesa e respeito aos 

direitos humanos e às liberdades fundamentais” estejam presente em diversos 

artigos145, Piovesan146 explica que seus conteúdos não são abordados e possuindo 

certa lacuna neste aspecto na Carta147. 

A Corte Internacional de Justiça (CIJ) foi instituída pela Carta da ONU, sendo 

um órgão jurisdicional competente para julgar apenas Estados contra Estados, não 

abrangendo as violações ou crimes praticados em desfavor dos direitos humanos 

entre particulares e representantes de Estado148. 

Destarte, notou-se a necessidade de outro instrumento para assegurar os 

direitos humanos. Então, em 1946, nasceu a Comissão de Direitos Humanos, a qual 

se vincula ao Conselho Econômico e Social das Nações Unidas, possuindo o encargo 

de receber as reclamações de violações de direitos humanos, porém sem gozar de 

poderes para dar andamento às diversas reclamações recebidas por ano149. 

A Assembleia Geral, um dos principais órgãos da ONU, é composta por 193 

Estados-membros, sendo o órgão deliberativo que atua formulando e representando 

as políticas das Nações Unidas, além de também elaborar normas de Direito 

Internacional150. 

Em 10 de dezembro de 1948 a DUDH foi adotada, esta ficou conhecida como 

uma declaração de boas intenções realizada voluntariamente pelos Estados, portanto 

jamais obrigando ou criando um vínculo jurídico para com estes. E, conforme Piovesan 

151, a Declaração Universal apenas reconhece o caráter universal dos direitos 

humanos e das liberdades fundamentais que estão previstas na Carta da ONU. À vista 

 
144 Ibidem. 
145 Artigo 1º, parágrafo 3º; Artigo 13, Artigo 55, Artigo 56 e Artigo 62, parágrafos 2º e 3º 
146 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 13. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2012. 
147 NOSCHANG, 2013, p. 254 
148 Ibidem. 
149 DELMAS-MARTY, M. Três desafios para um Direito mundial. Rio de Janeiro: Lumen Júris. 2003. 
150 GALINDO, 2014, p. 103. 
151 PIOVESAN, 2012, p. 210 
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disso, a mudança e adaptação que ocorreu neste sentido até os dias atuais pode ser 

vista como um verdadeira revolução de pensamentos e conceitos contemporâneos, a 

qual teve fundamental importância no mundo, à medida que foi responsável pela 

proteção e salvação de milhões de vidas.152  

São apresentados na Declaração Universal dos Direitos Humanos mais de 30 

direitos, sendo eles civis, políticos, econômicos, sociais e culturais. Aleḿ disso, foi 

reconhecido o princípio da não discriminação na aplicação destes, porém não foram 

contemplados mecanismos de impugnação para caso determinado Estado não 

cumprisse o determinado. Em consequência disso, foram elaborados, dentro da ONU, 

órgãos que ficaram incubidos de fomentar e proteger os direitos humanos, como a 

Assembleia Geral, a Secretaria-Geral e o Conselho Econômico e Social 

(ECOSOC)153. 

No entanto, autores como Antonio Cassese, criticam o documento devido a  

lacuna existente no aspecto das desigualdades econômicas entre os países, além do 

fato de que a Declaração não considera a realidade de todos os Estados, como 

aqueles que em decorrência de seus próprios desenvolvimentos internos, têm 

dificuldade em assegurar direitos como direito à moradia, educação, e ao trabalho154. 

Em 1966, foram criados pela Assembleia Geral da ONU dois instrumentos com 

a finalidade de monitorar e trazer efetividade à proteção os direitos humanos; o Pacto 

Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos155* e o Pacto Internacional sobre 

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais156. 

O Sistema Global de Proteção dos Direitos Humanos continuou a se 

desenvolver, surgindo as mais variadas convenções, as quais abarcavam os mais 

diversos temas, principalmente no concerne aos direitos das minorias, como por 

exemplo a Declaração Relativa ao Estatuto dos Refugiados (1951), a qual será 

abordada mais adiante157.  

No Sistema Universal, a ONU contempla, o Conselho de Segurança o qual 

 
152 GALINDO, 2014, p. 104.  
153 GALINDO, 2014, p. 104. 
154 CASSESE, A. International Law. New York: Oxford University Press, 2005 
155 O Pacto de Direitos Civis e Políticos possibilita a apresentação de queixa por indivíduo ou grupo de 
indivíduos em caso de violação de direitos humanos. UNHCR, United Nations Humang Rihts. 
Countering COVID-19 misinformation in indigenous communities in Brazil Disponível em: 
<https://www.ohchr.org/EN/pages/home.aspx>. Acesso em: 16 out. 2021. 
156 MAZZUOLI. V. O. Curso de Direito Internacional Público. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2011. 
157 NOSCHANG, 2013, p. 254. 

https://www.ohchr.org/EN/pages/home.aspx
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possui a responsabilidade de garantir de fato a segurança e a paz entre as nações. 

Ele é composto por 15 Estados-membros, sendo 5 deles permanentes158 conforme o 

disposto na Carta. Vale ressaltar que para que haja determinada aprovação são 

exigidos nove votos a favor, entretanto se um membro permanente votar contra, a 

resolução não será aprovada em decorrência do poder de veto159. 

O Conselho Econômico e Social e sua Comissão (ONU), são responsáveis pela 

fiscalização da efetiva aplicação da DUDH. Patricia Noschang, explica que mesmo 

passados 60 anos de sua criação, a ONU ainda não possui mecanismos punitivos e 

preventivos para os casos de violações aos direitos humanos160. 

A Assembleia Geral da ONU, através da Resolução 60/251, em abril de 2006, 

como forma de substituir a Comissão de Direitos Humanos, criou um Conselho para 

os Direitos Humanos, e segundo Noschang161 com as funções de:  

 

[...] promover os direitos humanos à educação e ao ensino; servir como um 
fórum de diálogo nas temáticas que envolvem direitos humanos; promover a 
total implementação aos Estados de cumprirem com as obrigações contidas 
no tratado; contribuir para que haja diálogo e cooperação para prevenir 
violações aos direitos humanos; assumir o papel de responsável pela 
Comissão de Direitos Humanos, apresentando relatórios de seus trabalhos 
ao Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos; 
submeter um relatório anual à Assembleia Geral da ONU. 

 

A Revisão Periódica Universal (RPU), criada pela mesma Resolução citada, dá-

se a cada quatro anos nos 193 Estados-membros da ONU, e possibilita que os 

Estados exponham as medidas efetivamente realizadas no âmbito interno para 

aperfeiçoar a proteção dos direitos humanos e cumpra o que foi determinado no plano 

internacional162. 

O Conselho de Direitos Humanos é dotado de métodos próprios que visam 

assegurar e fiscalizar o cumprimento dos direitos humanos nos Estados-membros da 

ONU. A posição do Conselho, ainda é alvo de discussões na medida que esta deve 

ser reanalisada juntamente com a Carta das Nações Unidas, à proporção que essa 

entidade deve ter a posição de órgão oficial da ONU. Em relação aos métodos que o 

Conselho detém, vale ressaltar que, destacam-se mais os que limitam-se a 

fiscalização, do que os que implicam em cobranças e imposições de sanções para as 

 
158 Estados Unidos, França, Reino Unido, República Popular da China e Rússia. 
159 NOSCHANG, 2013, p. 255. 
160 NOSCHANG, 2013, p. 255. 
161 Ibid., p. 258. 
162 Ibidem. 
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situações de inadimplemento dos tratados ratificados pelos Estados-membros163. 

A Convenção das Nações Unidas relativa ao Estatuto dos Refugiados, foi 

criada em 28 de julho de 1951, tendo seus valores fundamentados na DUDH, surgiu 

como uma tentativa de lidar com a situação vivida na Europa no período pós Segunda 

Guerra, em relação à população de refugiados que não parava de crescer. A 

Convenção de 1951 corresponde a um tratado internacional que visa definir quem são 

os refugiados, e elucida quais são os direitos e deveres que estes, e  Estado que os 

acolhem, devem cumprir164. 

As principais preocupações em relação as violações que busca-se imepedir 

são, o acesso à justiça, o princípio da não-discriminação e a vigência dos direitos civis 

fundamentais, e em particular as deliberações presentes na Declaração Universal de 

Direitos Humanos165. 

No artigo 14 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, é esclarecido que 

em situações de perseguições, todo indivíduo tem direito a buscar asilo e moradia em 

qualquer país, e logo em seguida o artigo 15 expõe que todo homem tem direito a uma 

nacionalidade166. 

Diversos instrumentos internacionais legais já existentes, os quais tratavam de 

questões relativas aos refugiados, foram regulados pela Convenção, além disso, 

foram incrementados por minuciosas codificações dos direitos dos refugiados a nível 

global. Ademais, ela determina padrões cruciais para o tratamento de refugiados, 

porém não impõe limites para que estes tratamentos sejam realizados pelos 

Estados167. 

Logo em seu 1° Artigo168, a Convenção conceitua o termo “refugiado”, 

demonstrando a preocupação em incluir o maior número possível de pessoas na 

aplicação de seus instrumentos. Porém, o Estatuto compreende apenas episódios 

anteriores a 1º de janeiro de 1951, além de delimitar tais proteções à apenas o 

território Europeu. Veja-se: 

 
163 Ibid., p. 259. 
164 UNHCR, United Nations Humang Rihts. Convenção de 1951. Disponível em: 
<https://www.acnur.org/portugues/convencao-de-1951/>. Acesso em: 18 jun. 2021. 
165 SAADEH, Cyro; EGUCHI, Mônica Mayumi. Convenção Relativa Ao Estatuto Dos Refugiados: 
Protocolo Sobre O Estatuto Dos Refugiados. Disponível em: 
<http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/direitos/tratado12.htm>. Acesso em: 18 
jun. 2021. 
166 Idem. 
167 UNHCR, United Nations Humang Rihts. Convenção de 1951. Disponível em: 
<https://www.acnur.org/portugues/convencao-de-1951/>. Acesso em: 18 jun. 2021. 
168 Ibidem. 

https://www.acnur.org/portugues/convencao-de-1951/
http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/direitos/tratado12.htm
https://www.acnur.org/portugues/convencao-de-1951/
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[...] Que, em consequência dos acontecimentos ocorridos antes de 1º de 
janeiro de 1951 e temendo ser perseguida por motivos de raça, religião, 
nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, se encontra fora do país de 
sua nacionalidade e que não pode ou, em virtude desse temor, não quer 
valer-se da proteção desse país, ou que, se não tem nacionalidade e se 
encontra fora do país no qual tinha sua residência habitual em consequência 
de tais acontecimentos, não pode ou, devido ao referido temor, não quer 
voltar a ele. 

 

Ao passar dos anos, com o surgimento de novos conflitos e perseguições ao 

redor do globo, ficou cada vez mais evidente a necessidade de se adaptar a 

Convenção, abrangendo então a proteção dos fluxos dos refugiados. Assim, em 1966, 

o Protocolo relativo ao Estatuto dos Refugiados foi elaborado e submetido à 

Assembleia Geral das Nações Unidas. Então, em 16 de dezembro daquele mesmo 

ano, na Resolução 2198 (XXI), a Assembleia o registrou e encaminhou ao Secretário-

geral para que este apresentasse aos Estados tal escritura e assim fosse ratificada 

por parte desses. Segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas (ACNUR)169 - 

também conhecido como Agência da ONU para Refugiados-, “o Protocolo foi assinado 

pelo Presidente da Assembleia Geral e o Secretário-geral no dia 31 de janeiro de 1967 

e transmitido aos governos. Entrou em vigor em 4 de outubro de 1967”170. 

Após o protocolo ser devidamente ratificado, os Estado passaram a ter que 

aplicar da forma mais extensiva possível a todos os refugiados referenciados no artigo 

1° da Carta, as disposições da Convenção de 1951, entretanto sem delimitar datas e 

localidade. Portanto, agora com o Protocolo a tutela dos refugiados foi ampliada tanto 

no sentido territorial como no temporal, suprimindo desta forma barreiras que até 

então serviam de empecilho para a universalidade de tal proteção171. 

O Estatuto delegou à ACNUR o dever de viabilizar aos instrumentos 

internacionais a proteção efetiva dos refugiados, e também fiscalizar a sua devida 

aplicação. No momento que os Estados ratificaram a Convenção e/ou Estatuto, estes 

concordaram em cooperar com o ACNUR no cumprimento de suas funções, 

principalmente no que tange a fiscalização da correta aplicação das disposições 

 
169 É composto, atualmente, por 44 membros e tem sede em Genebra, na Suíça. É a única organização 
internacional a cargo dos refugiados, contrariamente ao que ocorria antes de 1951. SAADEH, Cyro; 
EGUCHI, Mônica Mayumi. Convenção Relativa Ao Estatuto Dos Refugiados: Protocolo Sobre O 
Estatuto Dos Refugiados. Disponível em: 
<http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/direitos/tratado12.htm>. Acesso em: 18 
jun. 2021. 
170 UNHCR, United Nations Humang Rihts. Convenção de 1951. Disponível em: 
<https://www.acnur.org/portugues/convencao-de-1951/>. Acesso em: 18 jun. 2021. 
171 PIOVESAN, Flávia. Temas de Direitos Humanos. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 

http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/direitos/tratado12.htm
https://www.acnur.org/portugues/convencao-de-1951/
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presentes dos instrumentos172. 

Tanto a Convenção de 1951, como o Protocolo de 1967, são meios de suma 

importância de garantia do exercício do direito de buscar e receber refúgio em outra 

nação173. 

Baseado no princípio da não devolução de refugiados contemplado na 

Convenção de 1951 Relativa ao Estatuto dos Refugiados, a Corte Europeia de Direitos 

Humanos considerou em fevereiro de 2012, a Itália culpada por violar os direitos de 

24 refugiados vindos da Líbia, os quais em 2009 foram enviados de volta, sendo então 

condenada a pagar 15 mil euros a cada indivíduos que foram expostos novamente à 

maus-tratos na Líbia e repatriação aos seus países originários174. 

Segundo a Corte, houve uma clara violação do artigo 3° da Convenção 

Europeia de Direitos Humanos, o qual veda qualquer tipo de tratamento desumano ou 

degradante, e também do Protocolo quatro que proíbe a expulsão coletiva175. 

Nota-se que a Corte Europeia dos Direitos do Homem, pertencente ao Sistema 

Regional de Proteção dos direitos do homem, foi compatível com o Sistema Global de 

Proteção. Pois, uma vez que, o regime internacional de refugiados da ONU, tem como 

base o princípio de não devolução dos refugiados àqueles territórios onde suas vidas 

ou liberdades estivessem em risco, por motivos de religião, filiação em certo grupo 

social ou opiniões políticas, raça, ou nacionalidade, e tal princípio é 

concomitantemente um dever estatal e um direito individual, e a decisão da Corte foi 

justamente no sentido de condenar a atitude do Estado da Itália que violava tal 

garantia, fica demonstrada a compatibilidade entre os Sistemas176. 

Destaca-se a importância do princípio da boa fé principalmente quando trata-

se do cumprimento, por parte dos Estados-membros, das disposições contidas nos 

tratados assinados por estes, pois caso tendo o ratificado e não o cumprir estará 

sujeito às responsabilidades internacionais177. 

Piovesan ainda explica que, sempre deve-se observar o princípio da primazia 

da norma mais favorável, seja ela do Direito Internacional, seja do Direito Interno. 

 
172 UNHCR, United Nations Humang Rihts. Convenção de 1951, op. cit. 
173 Ibidem. 
174 CARTA CAPITAL. A Itália não pode devolver refugiados. Carta Capital, 25 fev. 2012. Disponível 
em: https://www.cartacapital.com.br/mundo/a-italia-nao-pode-devolver-refugiados/>. Acesso em: 18 
jun. 2021. 
175 Ibidem. 
176 Ibidem. 
177 PIOVESAN, Flávio. I Colóquio Internacional de Direitos Humanos. São Paulo, Brasil, 2001. 

https://www.cartacapital.com.br/mundo/a-italia-nao-pode-devolver-refugiados/
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Assim sendo, o direito internacional contemplado nos tratados de direitos humanos 

visam desenvolver e aperfeiçoar, jamais limitando e restringindo as proteções 

constantes no plano normativo constitucional178. 

Todos os tratados internacionais de direitos humanos elaborados ao longo da 

história vêm de forma a complementar os direitos protegidos no âmbito interno dos 

direitos nacionalmente implementados, seja de forma a reforçar ou adicionar direitos. 

É essencial que o diálogo entre os direitos previstos no plano nacional e o rol de 

direitos internacionais seja de fato efetivo e bem-sucedido, uma vez que o objetivo 

final é a mais ampla proteção dos direitos humanos. Por isso, o ordenamento jurídico 

interno de cada Estado deve ser compatível com o parâmetro mínimo de proteção dos 

direitos fundamentais ratificado, livremente, pelas nações nos tratados179. 

Os Estados signatários consentem com o controle e fiscalização exercidos pela 

comunidade internacional nos momento em que são constatadas violações aos 

direitos humanos, e os instrumentos nacionais demonstram-se falhos e omissos. 

Dessa forma, os Estados possuem o dever originário relativo à proteção dos direitos 

humanos, atuando de forma secundária e subsidiária os instrumentos internacionais 

de tais proteções, onde para que estes sejam acionados, devem ter sido esgotadas 

todas as instâncias jurisdicionais internas180. 

Outra vantagem das medidas tomadas no âmbito internacional, é a visibilidade 

e publicidade das lesões aos direitos cometidos, possuindo assim um caráter de 

constrangimento político e moral internacional, o que acaba por contribuir para um 

avanço em quesito de garantias e reformas internas181. 

Diante do exposto, tem-se que os Sistemas Regionais de Proteção dos Direitos 

Humanos devem sempre acatar os textos presentes nos tratados internacionais de 

Direitos Humanos, como no caso do Sistema Global, a ONU, respeitando assim a 

universalidade desses direitos182. 

Os Sistemas Regionais e o Global, portanto, se complementam, não havendo 

hierarquia entre eles, aplicando sempre a norma mais benéfica e de forma a ampliar 

o rol de direitos dos cidadãos, além de, desta forma reduzir conflitos e criar 

 
178 PIOVESAN, 2001, loc. cit. 
179 Ibidem. 
180 Ibidem 
181 Ibidem 
182 SILVA, Bárbara. Os Sistemas Regionais de Proteção dos Direitos Humanos. Politize, fev. 2021. 
Disponível em: <https://www.politize.com.br/equidade/blogpost/sistemas-regionais-de-direitos-
humanos/>. Acesso em: 18 jun. 2021. 

https://www.politize.com.br/equidade/blogpost/sistemas-regionais-de-direitos-humanos/
https://www.politize.com.br/equidade/blogpost/sistemas-regionais-de-direitos-humanos/
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instrumentos de proteção mais compatíveis entre tais sistemas183; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
183 DHNET. A Estrutura Normativa Do Sistema Internacional De Proteção Dos Direitos Humanos. 
Disponível em: 
<http://www.dhnet.org.br/dados/manuais/dh/mundo/oea/cejil/aestruturanormativa.html>. Acesso em: 
18 jun. 2021. 
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4 QUESTÕES CONTROVERSAS 

 

Na primeira parte deste trabalho foi apresentado um contexto histórico, onde 

se pôde perceber que as divergências entre europeus e muçulmanos sempre teve 

origem no embate religioso entre estes dois grupos - embora, conforme ensina 

Francielli Mores Gusso, o Cristianismo e o Islã são fundamentados no monoteísmo 

abraâmico.  

A questão da imigração e da cidadania dos muçulmanos na Europa são pontos 

controversos, inclusive, segundo o Alto Comissariado da ONU para os Refugiados 

estima que 70% da população da Albânia, 91% do Kosovo, e 30% da Macedônia são 

muçulmanas, demonstrando dessa forma a relevância do tema. Além disso, por serem 

temas sensíveis, é necessário um olhar cauteloso sempre voltado à luz dos Direitos 

Humanos.  

 

4.1 LIBERDADE RELIGIOSA 

 

Pode-se entender a liberdade religiosa como a principal questão controversa 

do tema em pauta, uma vez que a integração entre europeus e muçulmanos está 

diretamente relacionada à ela. Assim, deixa de ser um problema meramente de 

sistemas culturais antagônicos, e passa a afetar hábitos rotineiros, onde, com fulcro 

em dogmas religiosos observa-se um nítido afastamento entre os fiéis islâmicos e os 

demais religiosos da Europa Contemporânea, assim como de seus sistemas estatais 

laicizados184. 

Diversos autores, como Paulo Pulido Adragão, consideram a liberdade religiosa 

como uma das mais importantes garantias, pois ela consiste no reconhecimento de 

uma religião, portanto um ato exclusivamente dos seres humanos, e para Adragão é 

ainda a “rainha das liberdades”. 

 

A liberdade religiosa, em termos conceituais, não consiste apenas na 
abstenção do Estado de impor qualquer religião ou a ninguém impedir de 
professar determinada crença – ou mesmo de não professar qualquer 
convicção religiosa que seja. Este direito ainda compreende a permissão ou 
a possibilidade estatais, por um lado, de que um indivíduo que siga 
determinada religião siga os preceitos e observe os deveres que dela 
decorram (em matéria litúrgica, familiar e educacional, por exemplo), em 
termos razoáveis. Igualmente, a liberdade religiosa alberga a garantia de que 

 
184 GUSSO, 2013, loc. cit. 
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o Estado não imponha legalmente a execução destes deveres185. 
 

Desde logo, vale salientar que o respeito à religião consiste na sua própria 

liberdade de crer, pregar, pensar, e quando se verifica tal liberdade sendo respeitada, 

constata-se também uma liberdade multifacetada, como é o caso da liberdade de 

imprensa e expressão. Scherkerkewitz, faz uma importante alegação ao dizer que o 

totalitarismo político e as restrições religiosas estão não somente diretamente 

atrelados, como são interdependentes186.  

Vale ressaltar que todo direito carrega uma responsabilidade. No caso das 

liberdades de expressão e religiosa, conforme o entendimento da Procuradora da 

República, Melina Alves Tostes, ao exteriorizar suas crenças deve-se evitar 

incisivamente, expressões que desnecessariamente possam agredir e/ou ameaçar 

pessoas que tenham crenças distintas, violando assim seus direitos, e não 

favorecendo a construção de um diálogo saudável em uma sociedade plural187.  

Gusso esclarece ainda que não basta o Estado garantir apenas o direito de ter, 

ou não, uma religião, mas é necessário que este garanta a possibilidade de praticar 

plenamente suas crenças e ritos, gozando do pleno respeito a todos os mais diversos 

credos. Com isso, percebe-se a necessidade das instituições estatais utilizarem de 

seus mecanismos políticos e jurídicos, a fim de assegurar que todos os elementos 

religiosos sejam protegidos, desde a crença propriamente dita como o culto, e outras 

manifestações188.  

Neste sentido, Celso Ribeiro Bastos explica que a liberdade religiosa é um 

termo amplo, a qual deve ser entendida para além da livre escolha individual de sua 

crença, sendo de suma importância englobar a real viabilidade de criação de 

instituições dessas concepções, para que desta forma o indivíduo possa exteriorizar 

a sua crença189.  

O Estado Democrático de Direito em sua concepção ideal é aquele que aplica 

 
185 PULIDO ADRAGÃO, Paulo. A Liberdade Religiosa e o Estado. Coimbra: Almedina, 2002, p. 17. 
186 SCHERKERKEWITZ, Iso Chaitz. O Direito de Religião no Brasil. Disponível em: 
<http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/revistaspge/revista2/artigo5.htm>. Acesso em: 16 out. 
2021. 
187 TOSTES, Melina Alves. Liberdade religiosa: um Estudo comparativo da Jurisprudência interna e dos 
sistemas regionais europeu e americano de proteção dos Direitos humanos. Revista de direito 
brasileira, RBD, [s.l..]: v. 3, n. 2, 2012, p. 89. Disponível em: 
<http://dx.doi.org/10.26668/IndexLawJournals/2358-1352/2012.v3i2.2656>. Acesso em: 16 out. 2021. 
188 GUSSO, 2013, loc. cit. 
189 RIBEIRO BASTOS, Celso. Curso de Direito Constitucional. 13. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, 
p. 190. 

http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/revistaspge/revista2/artigo5.htm
http://dx.doi.org/10.26668/IndexLawJournals/2358-1352/2012.v3i2.2656
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efetivamente os direitos humanos de forma abrangente e igualitária, adotando assim 

uma postura protecionista para com seus cidadãos. Aquele, deve sempre estar 

pautado na laicidade estatal, ou seja, jamais adotando uma religião oficial, para que 

assim possa garantir uma convivência pacífica e harmônica entre todos os grupos 

religiosos que o integra190.  

Esta ideia de liberdade religiosa garantida pelo Estado Democrático de Direito, 

é a almejada em todas as normativas internacionais; a proibição de discriminar, ou 

depreciar, qualquer indivíduo por praticar determinada crença, além da proteção que 

deve ser garantida ao sujeito que opte por simplesmente não seguir nenhuma 

religião191. 

Em razão do crescente número de imigrantes na Europa atualmente, verifica-

se facilmente que a sociedade está cada vez mais diversificada culturalmente, o que 

acarreta na necessidade de atentar-se às questões relativas ao tema à luz dos Direitos 

Humanos.  

Na perspectiva do direito internacional, diversos tratados internacionais tendo 

como seu tema central os Direitos Humanos, tratam a respeito da proteção das 

liberdades religiosas. Como principal exemplo disso, a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, de 1948, elucida em seu artigo 18 que 

 

Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião; 
este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de 
manifestar essa religião ou crença, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela 
observância, isolada ou coletivamente, em público ou em particular192.  

 

O Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, em seu artigo 2º, que 

todos os Estados signatários deste devem assegurar à todos os individuos que 

estejam sob sua jurisdição, os direitos previstos neste Pacto, sem qualquer tipo de 

discriminação, inclusive a religiosa193.  

 
190 WERMUTH, Maiquel Angelo Dezordi; SCHORR, Janaina Soares. Liberdade Religiosa e Sistemas 
Regionais de Direitos Humanos: Uma análise a partir de casos julgados pelo Tribunal Europeu e pela 
Corte Interamericana de Direitos Humanos Revista de Direitos Sociais e Políticas Públicas – 
UNIFAFIBE, São Paulo, v. 9. n. 2, maio./ago. 2021. p. 820. Disponível em: 
<https://www.unifafibe.com.br/revista/index.php/direitos-sociais-politicas-pub/index>. Acesso em: 16 
out. 2021. 
191 Ibidem. 
192 UNICEF. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Adotada e proclamada pela Assembleia 
Geral das Nações Unidas (resolução 217 A III) em 10 de dezembro 1948. Brasil, 10 dez. 1948. 
Disponível em: <https://www.unicef.org/brazil/declaracao-universal-dos-direitos-humanos>. Acesso 
em: 16 out. 2021. 
193 BRASIL, Decreto nº 592, de 6 de julho de 1992. Atos Internacionais. Pacto Internacional sobre 
Direitos Civis e Políticos. Promulgação. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 

https://www.unifafibe.com.br/revista/index.php/direitos-sociais-politicas-pub/index
https://www.unicef.org/brazil/declaracao-universal-dos-direitos-humanos
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Durante a Assembleia Geral da ONU de 1981 foi assinada a Declaração Sobre 

a Eliminação de Todas as Formas de Intolerância e Discriminação Fundadas na 

Religião ou nas Convicções, primeiro mecanismo internacional como foco 

exclusivamente na liberdade religiosa, a qual logo em seu primeiro artigo abre a 

possibilidade limitação das liberdades religiosas, pois dispõe que a manifestação de 

sua própria religião pode ser cerceada por disposições legais que visem proteger a 

ordem, a moral pública ou direitos e liberdades da população. Entretanto, em sua 

própria redação, a Declaração em seu artigo 8º, explica que nenhum dispositivo da 

mesma pode restringir ou revogar qualquer direito delineado na Declaração Universal 

de Direitos Humanos e/ou nos Pactos Internacionais de Direitos Humanos194. 

Na Europa, os Direitos Humanos possuem relevância tal que, conforme 

explicado anteriormente, foi criada no âmbito do Conselho da Europa a Convenção 

Europeia dos Direitos Humanos, o qual por um lado trata dos direitos que não podem 

ser limitados de forma alguma, nem mesmo em caso de guerra, como é o caso do 

direito à vida e o princípio da legalidade, essencialmente quando trata-se de penas. 

Por outro lado, observa-se os direitos passíveis de limitações, pois estes estão à 

mercê da apreciação dos Estados membros, os quais diante de situações extremas 

estão sujeitos à realizar uma ponderação entre direitos e liberdades195.  

O artigo 9º da referida Convenção trata a respeito das liberdades religiosas: 

 

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, 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 outrem196. 

 

 
6 jul. 1992. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0592.htm>. 
Acesso em: 16 out. 2021.  
194 BRASIL, Declaração sobre a eliminação de todas as formas de intolerância e discriminação 
fundadas na religião ou nas convicções – 1981. Assembleia Geral das Nações Unidas, 25 nov. 1981. 
Disponível em: <http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Preven%C3%A7%C3%A3o-contra-a-
Discrimina%C3%A7%C3%A3o-e-Prote%C3%A7%C3%A3o-das-Minorias/declaracao-sobre-a-
eliminacao-de-todas-as-formas-de-intolerancia-e-discriminacao-fundadas-na-religiao-ou-nas-
conviccoes.html>. Acesso em: 16 out. 2021. 
195 MAFRICA BIAZI, 2011, loc. cit. 
196 EUROPEN COURT OF HUMAN RIGTHS. Convenção Europeia dos Direitos do Homem. Council 
Of Europe. Disponível em: < https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_POR.pdf>. Acesso em: 
16 out. 2021. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0592.htm
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Preven%C3%A7%C3%A3o-contra-a-Discrimina%C3%A7%C3%A3o-e-Prote%C3%A7%C3%A3o-das-Minorias/declaracao-sobre-a-eliminacao-de-todas-as-formas-de-intolerancia-e-discriminacao-fundadas-na-religiao-ou-nas-conviccoes.html
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Preven%C3%A7%C3%A3o-contra-a-Discrimina%C3%A7%C3%A3o-e-Prote%C3%A7%C3%A3o-das-Minorias/declaracao-sobre-a-eliminacao-de-todas-as-formas-de-intolerancia-e-discriminacao-fundadas-na-religiao-ou-nas-conviccoes.html
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Preven%C3%A7%C3%A3o-contra-a-Discrimina%C3%A7%C3%A3o-e-Prote%C3%A7%C3%A3o-das-Minorias/declaracao-sobre-a-eliminacao-de-todas-as-formas-de-intolerancia-e-discriminacao-fundadas-na-religiao-ou-nas-conviccoes.html
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Preven%C3%A7%C3%A3o-contra-a-Discrimina%C3%A7%C3%A3o-e-Prote%C3%A7%C3%A3o-das-Minorias/declaracao-sobre-a-eliminacao-de-todas-as-formas-de-intolerancia-e-discriminacao-fundadas-na-religiao-ou-nas-conviccoes.html
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_POR.pdf
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No plano da Convenção Europeia, foi estabelecido, no artigo 14, que todos os 

direitos e liberdades reconhecidos em sua própria redação, devem ser vislumbrados 

igualitariamente, não podendo ser aplicados de formas distintas por qualquer motivo. 

Nesta perspectiva, o Protocolo 12 à Convenção, vem no sentido de enfatizar a estrita 

proibição de discriminação por parte de qualquer autoridade pública, seja por “sexo, 

raça, cor, língua, religião, convicções políticas ou outras, origem nacional ou social, 

pertença a uma minoria nacional, riqueza, nascimento ou outra situação.”197.  

Gusso, destaca ainda que a tratativa no que tange as discriminações religiosas, 

e as limitações religiosas impostas por suas leis internas, principalmente em países 

como Bélgica, França e Suiça, justifica-se no fato de estes países não terem assinado 

tal Protocolo198. 

Verifica-se, na Diretiva 2000/78/CE, uma lacuna que cria certo pretexto para 

que mais limitações religiosas sejam impostas, à medida que tal diretiva aborda a 

probição de discriminação religiosa especificamente no ambiente de trabalho199. 

 Na Europa atual, constata-se cada vez mais limitações internas em diversos 

países, sendo que a maioria esmagadora das referidas restrições atingem 

notadamente as comunidades muçulmanas, desde suas atividades mais rotineiras 

como em seus estudos e até mesmo na escolha de local para o exercício de sua fé 

em cultos200.  

Além das lacunas mencionadas anteriormente, é necessário atentar também 

para as limitações feitas de forma implícita, as quais passam muitas vezes 

despercebidas, uma vez que é justamente na relativização das diretivas e normas 

protetivas que elas são impostas, de maneira que muitos cidadãos passam a ser 

inclusive manipulados pelo poder201. 

Um dos principais pontos do debate atual, é justamente o fato da necessidade 

de que normas de direitos humanos sejam aplicadas efetivamente na prática, isto é, 

que estas sejam concretamente eficazes na análise de cada caso, deixando assim de 

 
197 EUROPEN COURT OF HUMAN RIGTHS. ConvençãoEuropeia dos Direitos do Homem. Council 
Of Europe. Disponível em: < https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_POR.pdf>. Acesso em: 
16 out. 2021. 
198 GUSSO, 2013, p. 63. 
199 CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA. Directiva 2000/78/CE do Conselho, de 27 de Novembro de 
2000, que estabelece um quadro geral de igualdade de tratamento no emprego e na actividade 
profissional. Jornal Oficial nº L 303 de 02/12/2000 p. 0016 – 0022, Europa, 27 nov. 2000.  Disponível 
em: <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0078:pt:HTML>. Acesso 
em: 16 out. 2021. 
200 GUSSO, 2013, p. 64. 
201 Ibidem. 

https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_POR.pdf
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contemplá-las apenas no mundo do dever ser, e desta forma presenciar imigrantes - 

ou não - gozando efetivamente de seu direito à liberdade religiosa202. 

Conforme já abordado no Capítulo anterior do presente trabalho, a Corte 

Europeia já possui jurisprudência relacionada a presunção de descumprimento do 

direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião, todavia tem-se 

observado que a Corte têm optado pela sua abstenção, observando que o 

enfrentamento da matéria tem se tornado praticamente subsidiário203.  

Além do caso Leyla v. Turquia, outro caso emblemático a ser trazido é o da 

professora do ensino fundamental Lucia Dahlab. Convertida ao islamismo, Dahlab, 

que morava na Suiça, utilizava o véu islâmico regularmente, até que em um dia de 

trabalho a direção escolar a proibiu de usá-lo, justificando que tal ato seria capaz de 

influenciar os seus alunos a se converterem ao islã. Assim como no caso de Leyla, a 

Corte Europeia apenas veio no sentido de firmar a decisão já proferida no âmbito do 

direito interno nacional, supondo que ao se expressar publicamente, vestindo o véu, 

estaria expondo um símbolo religioso imponente, o qual teria força para interferir nas 

decisões de seus alunos a respeito de suas liberdades religiosas de escolha, uma vez 

que tratam-se de crianças204.  

Biazi expõe que:  

 

A Corte, na sua primeira pronúncia, depois confirmada pela Grande Câmara, 
considerou que no caso em pauta não tinha ocorrido violação dos artigos 
acima citados, relembrando as precedentes pronúncias dadas em matéria de 
símbolos religiosos (os acórdãos Karaduman c. Turquia e Dahlab c. Suíça), 
e motivou a inexistência da violação sobre o fato de que em uma sociedade 
democrática o Estado podia vedar a utilização do véu islâmico, se esse último 
trouxesse prejuízo à proteção dos direitos e liberdades alheias e da ordem 
pública. (grifo no original)205. 

 

O Dilema enfrentado atualmente é justamente tais posicionamentos da Corte, 

onde as mulheres que gozam de sua liberdade religiosa, utilizando o véu, símbolo de 

 
202 GUSSO, 2013, p. 66 
203 WERMUTH, Maiquel Angelo Dezordi; SCHORR, Janaina Soares. Liberdade Religiosa e Sistemas 
Regionais de Direitos Humanos: Uma análise a partir de casos julgados pelo Tribunal Europeu e pela 
Corte Interamericana de Direitos Humanos. Revista de Direitos Sociais e Políticas Públicas – 
UNIFAFIBE, São Paulo, v. 9. n. 2, maio./ago. 2021. p. 820. Disponível em: 
<https://www.unifafibe.com.br/revista/index.php/direitos-sociais-politicas-pub/index>. Acesso em: 16 
out. 2021. 
204 BIAZI, Chiara Antonia Sofia. A questão dos símbolos religiosos à análise da Corte Europeia 
dos Direitos Humanos: o caso Leyla Sahin contra Turquia. Meritum. Belo Horizonte, v. 6, n. 2, jul.-
dez. 2011, p. 187-231 
205 Ibidem. 

https://www.unifafibe.com.br/revista/index.php/direitos-sociais-politicas-pub/index
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suma importância para os muçulmanos, estariam colocando em risco a sociedade em 

geral, ameaçando suas liberdades e acarretando em uma desordem no espaço 

público206. 

Demonstra-se a partir destas situações e julgamentos, é que a Corte Europeia, 

mesmo pautada de normativas que explicitamente visam garantir o direito de se 

expressar livremente (publicamente) religiosamente, vêm adotando uma postura 

contrária à tais proteções, distinguindo as ações cometidas em áreas públicas e 

privadas. Outrossim, é evidente o alto grau de relevância da decisão interna de cada 

país, dado que a maioria esmagadora dos casos levados ao Sistema Europeu de 

Proteção, são julgados no sentido de manter a decisão da jurisdição interna de cada 

país207.  

O Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, órgão jurisdicional do Conselho 

da Europa, explica que é impossível unificar no continente europeu, determinado 

entendimento sobre religião, vez que dentro de um único país a pluralidade de 

pensamentos se faz presente. Entende-se então, a relevância de estabelecer limites 

para a atuação estatal no que diz respeito à análise de onde começa o direito à 

liberdade de expressão de um e a liberdade religiosa de outro. A margem do juízo de 

cada país deve sempre respeitar os limites impostos pela Convenção, variando de 

acordo com o caso concreto208.  

 

4.2 IMIGRAÇÃO 

 

Primeiramente, é relevante destacar o entendimento da própria União Europeia 

do conceito de imigração, sendo descrito como “a acção pela qual um indivíduo que 

 
206 WERMUTH, Maiquel Angelo Dezordi; SCHORR, Janaina Soares. Liberdade Religiosa e Sistemas 
Regionais de Direitos Humanos: Uma análise a partir de casos julgados pelo Tribunal Europeu e pela 
Corte Interamericana de Direitos Humanos. Revista de Direitos Sociais e Políticas Públicas – 
UNIFAFIBE, São Paulo, v. 9. n. 2, maio./ago. 2021. p. 820. Disponível em: 
<https://www.unifafibe.com.br/revista/index.php/direitos-sociais-politicas-pub/index>. Acesso em: 16 
out. 2021. 
207 WERMUTH, Maiquel Angelo Dezordi; SCHORR, Janaina Soares. Liberdade Religiosa e Sistemas 
Regionais de Direitos Humanos: Uma análise a partir de casos julgados pelo Tribunal Europeu e pela 
Corte Interamericana de Direitos Humanos. Revista de Direitos Sociais e Políticas Públicas – 
UNIFAFIBE, São Paulo, v. 9. n. 2, maio./ago. 2021. p. 820. Disponível em: 
<https://www.unifafibe.com.br/revista/index.php/direitos-sociais-politicas-pub/index>. Acesso em: 16 
out. 2021. 
208 TOSTES, Melina Alves. Liberdade religiosa: um Estudo comparativo da Jurisprudência interna e dos 
sistemas regionais europeu e americano de proteção dos Direitos humanos. Revista de direito 
brasileira, RBD, [s.l..]: v. 3, n. 2, 2012, p. 89. Disponível em: 
<http://dx.doi.org/10.26668/IndexLawJournals/2358-1352/2012.v3i2.2656>. Acesso em: 16 out. 2021. 

https://www.unifafibe.com.br/revista/index.php/direitos-sociais-politicas-pub/index
https://www.unifafibe.com.br/revista/index.php/direitos-sociais-politicas-pub/index
http://dx.doi.org/10.26668/IndexLawJournals/2358-1352/2012.v3i2.2656
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residia habitualmente num Estado-Membro ou num país terceiro estabelece a sua 

residência habitual no território de outro Estado-Membro por um período cuja duração 

real ou prevista é, no mínimo, de doze meses”209,  ressalta-se ainda que atualmente 

é difundida a compreensão de que a imigração está relacionada ao objetivo de 

domiciliar efetivamente naquele território, e não mais liga-se diretamente ao critério 

temporal. 210 

A Organização Internacional de Migração afirma que apenas no primeiro 

semestre de 2015, nas fronteiras dos países europeus foram registrados 350 mil 

imigrantes211. Ainda de acordo com o Pew Research Center a população muçulmana 

na Europa pode triplicar até 2050, isso se dá por diversos fatores, seja imigração 

propriamente dita, como conversão religiosa, e fertilidade. O aumento dessa 

população vem chamando atenção, pois o estudo do mencionado Pew Research 

Center afirma que com a constante imigração de muçulmanos à Europa até 2070 o 

número de cristãos e muçulmanos podem se igualar212. 

 

O contínuo desafio da Europa é oferecer o apoio e os serviços que os 
refugiados precisam para que se integrem com sucesso e para que possam 
contribuir plenamente para a sociedade - trazendo novas habilidades, 
determinação e suas riquezas culturais, à medida que tentam restabelecer 
suas vidas em sua nova casas" segundo213. 

 

O aumento expressivo do fenômeno migratório está diretamente relacionado 

com a globalização214, isto resulta do aumento da desigualdade social e econômica, 

principalmente no que se refere ao mercado de trabalho e salários, além do nível de 

acesso à educação, saúde, bens e serviços de qualidade e segurança pública.215 Em 

 
209 Art. 2º, nº 1, alínea b), do Regulamento (CE) nº 826/2007 do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 11 de julho de 2007, relativo às estatísticas comunitárias sobre migração e protecção internacional 
210 GIL, Ana Rita. Imigração e Direitos Humanos. Portugal: Petrony Editora, 2017, p. 28. 
211 BBC NEWS. Refugiados na Europa: a crise em mapas e gráficos. BBC News, Brasil, 2015. 
Disponível em: 
<https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/09/150904_graficos_imigracao_europa_rm>. Acesso 
em: 04 out. 2021. 
212 PEW, Pew Reserarch Center. The Future of World Religions: Population Growth Projections. 
Disponível em: <https://www.pewforum.org/2015/04/02/religious-projections-2010-2050/>. Acesso em: 
27 maio 2021. 
213 UNHCR, United Nations Humang Rihts. Mortes no Mediterrâneo seguem aumentando, um ano 
após afogamento de garoto sírio. Brasil, 2 set. 2016. Disponível em: 
<https://www.acnur.org/portugues/2016/09/02/mortes-no-mediterraneo-seguem-aumentando-um-ano-
apos-afogamento-de-garoto-sirio/>. Acesso em: 16 out. 2021. 
214 MURILLO, J. C. La Declaración de Cartagena, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los 
Refugiados y las migraciones mistas. In: Migraciones y derechos: reunión de personas expertas. São 
José: IIDH, 2004. 
215 BAGANHA, Maria Ioannis. Política de imigração: A regulação dos fluxos, Centro de Estudos 
Sociais, Coimbra, 2005, p. 29 

https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/09/150904_graficos_imigracao_europa_rm
https://www.pewforum.org/2015/04/02/religious-projections-2010-2050/
https://www.acnur.org/portugues/2016/09/02/mortes-no-mediterraneo-seguem-aumentando-um-ano-apos-afogamento-de-garoto-sirio/
https://www.acnur.org/portugues/2016/09/02/mortes-no-mediterraneo-seguem-aumentando-um-ano-apos-afogamento-de-garoto-sirio/
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2020, 23 milhões de pessoas, apenas na União Europeia, eram cidadãos de países 

terceiros, ou seja, 5,1 % da população total da UE216, o que gera um forte impacto nos 

países envolvidos, como alterações populacionais, culturais e a necessidade de uma 

proteção do Estado que recebe o indivíduo217. 

Todavia, é de suma importância destacar que ainda grande parte destes fluxos 

migratórios, estão ligados às violações de Direitos Humanos nos países de origem, 

onde por muitas vezes falta uma adequada proteção dos direitos civis, sociais, 

políticos, econômicos, sociais e culturais de determinada população, em decorrência 

de desastres naturais, instabilidade política e de segurança nacional, e busca por 

empregos, por exemplo. Ou seja, percebe-se o próprio motivo da imigração, já implica 

em uma violação dos direitos humanos no país de origem dos imigrantes218.  

Uma vez em seus países de destino, os imigrantes ainda têm de enfrentar 

problemas como dificuldade no acesso à justiça, carência na proteção estatal e 

embates culturais e  linguísticos, o que por si só já demonstra a vulnerabilidade deste 

grupo frente à um país até então, na maioria das vezes, desconhecido219.  

Helena Olea, clarifica que com o aumento do fluxo migratório, novas políticas 

migratórias, com viés e preocupações econômicas e políticas, surgiram no sentido de 

restringir tais deslocamentos, entretanto o que isso acarretou foi simplesmente no 

aumento de imigrantes irregulares. A autora explica ainda que em grande parte dos 

países europeus, o controle migratório é tratado como um problema de segurança 

pública, o que consequentemente alimenta estigmas preconceituosos para com os 

imigrantes220.  

Este tema da migração, é ainda mais delicado quando trata-se de imigrantes 

em situação irregular, pois estes cidadãos estão de fato à margem dos estigmas e 

dificuldades mencionadas anteriormente. Ademais, Helena Olea expõe que: 

 

Os empregadores e as autoridades conhecem a impossibilidade dos 

 
216https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/statistics-
migration-europe_pt 
217 GUSSO, 2013, loc. cit. 
218 CORTE IDH, OC-18/03 de 17 de setembro de 2003, pars, 112-117. ONU, Comissão de Direitos 
Humanos. Resolução 2005/47, de 19 de abril de 2005, preâmbulo; ONU. Comissão de Direitos 
Humanos. Resolução 1999/44, de 27 de abril de 1999, preâmbulo; ONU, Assembléia Geral. Resolução 
59/194, adotada em 18 de março de 2005, preâmbulo. 
219 OLEA, Helena. Los derechos humanos de las personas migrantes: respuestas del Sistema 
Interamericano. In: Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos y derechos 
de las poblaciones migrantes, mujeres, los pueblos indígenas y niños, niñas y adolescentes. 
San José: IIDH, 2004, p. 15. 
220 Ibidem. 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/statistics-migration-europe_pt
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/statistics-migration-europe_pt
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imigrantes não autorizados de solicitar proteção em caso de abuso ou 
violação das normas, o que resulta para eles em condições de trabalho 
violadoras da lei, na impossibilidade de aceder a bens e serviços como o resto 
da população e em sua própria renúncia a solicitar proteção estatal quando 
são vítimas de delitos ou de faltas administrativas, ou quando precisam de 
atenção a necessidades especiais221. 

 

No ano de 1948, com a Declaração Universal dos Direitos do Homem, os 

direitos humanos passaram a ser entendidos não apenas como um dever de proteção 

interna, ou interestatal, mas sim como direitos inerentes à todos os seres humanos, 

independentemente de sua nacionalidade222.  

Com o aumento dos fluxos migratórios ao longo da história, viu-se a 

necessidade de reconhecer os direitos humanos especificamente a esse grupo 

vulnerável, e desta forma surgiram importantes avanços, como tratados internacionais 

que visam proteger os direitos dos imigrantes223.  

Entretanto, vale ressaltar que tais tratados, em sua maioria esmagadora, são 

destinados aos imigrantes em situação regular, e dificilmente abordam a proteção aos 

imigrantes irregulares. Isto ocorre pois, os Estados criam políticas migratórias, como 

mencionado anteriormente, objetivando um ganho econômico, a medida que 

conquistaria assim trabalhadores legais para atuar no mercado de trabalho 

necessário224.  Tal fato pode ser verificado, a partir de um olhar mais cauteloso para 

os principais acordos internacionais, pois estes resumiam-se em tratados comerciais, 

os quais apenas abordavam temas como entrada e saída de trabalhadores 

temporários225.  

Neste sentido, destaca-se como importantes instrumentos que de fato 

protegem imigrantes irregulares, a Declaração sobre os Direitos Humanos de 

Indivíduos que Não São Nacionais do País em que Vivem226 - embora, esta faça 

distinção entre imigrantes irregulares e regulares-, e a Convenção Internacional sobre 

 
221 Ibid., p. 16. No original: "los empleadores y las autoridades conocen la impossibilidad de los 
migrantes no autorizados de solicitar protección em caso de abuso o violación de las normas, lo que 
resulta para ellos em condiciones de trabajo violatorias de La lei, em La possibilidad de aceder a bienes 
y servicios como el resto de La poblción y em su própria renuncia a solicitar protección estatal cuando 
son vítimas de delitos o de faltas administrativas, o cuando requieren de atención a necessidades 
especiales" 
222 HIDAKA, Leonardo J. F. Uma reflexão sobre a universalidade dos direitos humanos e o relativismo 
Cultural. In: Direitos Humanos Internacionais: avanços e desafios no início do século XXI. LIMA, 
Jayme B. (org.). Recife: DH Internacional, 2001, p. 33. 
223 GUSSO, 2013, p. 17 
224 Ibidem 
225 Ibid., p. 18 
226 ONU. Declaração sobre os Direitos Humanos de Indivíduos que Não São Nacionais do Pais em que 
Vivem adotada em 13 de dezembro de 1985. 
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a Proteção dos Direitos de Todos os Trabalhadores Migrantes e Membros de suas 

Famílias227, diferentemente da Convenção nº 143 da OIT, a qual nem reconhece o 

imigrante irregular como titular de direito. 

A respeito da Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos de Todos 

os Trabalhadores Migrantes e Membros de suas Famílias, Gabriela Pizarro explica 

que os direitos ali consagrados destinam-se a “impedir e limitar a sua exploração 

durante o processo migratório. Em particular, procuram acabar com o recrutamento 

ilegal ou clandestino e com tráfico de pessoas”228.  

O artigo 72 da referida Convenção Internacional criou um Comitê com a função 

de inspecionar a efetiva execução da Convenção por parte dos Estados membros. 

Vale dizer que, conforme o artigo 76 da Convenção, o Comitê só está autorizado a 

atuar caso haja aceitação expressa, tanto por parte do Estado denunciado como por 

parte do denunciante. O Artigo 77 explica como ocorre a atuação do Comitê, onde 

primeiramente são recebidas as denúncias, e outras comunicações por parte dos 

Estados membros; posteriormente são analisados os relatos acerca do cumprimento 

- ou não - dos direitos presentes na Convenção, apresentados regularmente por cada 

Estado Parte; por fim é realizada uma avaliação específica de cada denúncia realizada 

por particulares que tiveram seus direitos violados. Além disso, o Comitê elabora 

relatórios, de forma a consolidar o seu entendimento sobre os direitos humanos dos 

imigrantes229. 

O Comitê vem atuando de forma eficaz no monitoramento da não violação dos 

direitos humanos dos imigrantes presentes na Convenção Internacional sobre a 

Proteção dos Direitos de Todos os Trabalhadores Migrantes e Membros de suas 

Famílias, porém um ponto importante a respeito desse instrumento é a segregação 

realizada entre imigrantes regulares e irregulares, pois determinados direitos são 

 
227 ONU. Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos de Todos os Trabalhadores Migrantes 
e Membros de suas Famílias, adotada em 18 de dezembro de 1990. 
228 PIZARRO, Gabriela R.P. Violaciones a los derechos humanos de los migrantes en la actual dinámica 
de las migraciones en América. In: Migraciones derechos: reunión de personas expertas. San José: 
IIDH/2004. p. 141. No original: "busca impedir y limitar su exploración durante el proceso migratório. En 
particular, persigue acabar com el reclutamiento ilegal o clandestino y com el tráfico de trabajadores 
migratórios. 
229 BRASIL, Convenção Internacional sobre a Protecção dos Direitos de Todos os Trabalhadores 
Migrantes e dos Membros das suas Famílias. Resolução 45/158, de 18 de dezembro de 1990. 
Assembléia Geral, Brasil, 1 jul. 2003. Disponível em: 
https://www.oas.org/dil/port/1990%20Conven%C3%A7%C3%A3o%20Internacional%20sobre%20a%2
0Protec%C3%A7%C3%A3o%20dos%20Direitos%20de%20Todos%20os%20Trabalhadores%20Migr
antes%20e%20suas%20Fam%C3%ADlias,%20a%20resolu%C3%A7%C3%A3o%2045-
158%20de%2018%20de%20dezembro%20de%201990.pdf>. Acesso em: 16 out. 2021. 

https://www.oas.org/dil/port/1990%20Conven%C3%A7%C3%A3o%20Internacional%20sobre%20a%20Protec%C3%A7%C3%A3o%20dos%20Direitos%20de%20Todos%20os%20Trabalhadores%20Migrantes%20e%20suas%20Fam%C3%ADlias,%20a%20resolu%C3%A7%C3%A3o%2045-158%20de%2018%20de%20dezembro%20de%201990.pdf
https://www.oas.org/dil/port/1990%20Conven%C3%A7%C3%A3o%20Internacional%20sobre%20a%20Protec%C3%A7%C3%A3o%20dos%20Direitos%20de%20Todos%20os%20Trabalhadores%20Migrantes%20e%20suas%20Fam%C3%ADlias,%20a%20resolu%C3%A7%C3%A3o%2045-158%20de%2018%20de%20dezembro%20de%201990.pdf
https://www.oas.org/dil/port/1990%20Conven%C3%A7%C3%A3o%20Internacional%20sobre%20a%20Protec%C3%A7%C3%A3o%20dos%20Direitos%20de%20Todos%20os%20Trabalhadores%20Migrantes%20e%20suas%20Fam%C3%ADlias,%20a%20resolu%C3%A7%C3%A3o%2045-158%20de%2018%20de%20dezembro%20de%201990.pdf
https://www.oas.org/dil/port/1990%20Conven%C3%A7%C3%A3o%20Internacional%20sobre%20a%20Protec%C3%A7%C3%A3o%20dos%20Direitos%20de%20Todos%20os%20Trabalhadores%20Migrantes%20e%20suas%20Fam%C3%ADlias,%20a%20resolu%C3%A7%C3%A3o%2045-158%20de%2018%20de%20dezembro%20de%201990.pdf
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garantidos com exclusividade apenas ao primeiro grupo230. 

É evidente que os imigrantes, sejam eles regulares ou não, ainda carecem de 

proteção, pois os Estados em sua legislação interna muitas vezes se omitem e ao 

mesmo tempo as normativas internacionais já existentes muitas vezes, além das 

lacunas, acabam por distanciar ainda mais os imigrantes irregulares de uma  vivência 

plena e digna231. É o caso da Diretiva de Retorno, já abordada anteriormente no 

presente trabalho, a qual visa estabelecer procedimentos próprios para o regresso de 

imigrantes irregulares aos seus países de origem, violando diversos direitos  

fundamentais desses indivíduos232. 

Conforme Teresa Soares233, os Tribunais das Cortes internacionais 

configuram-se como responsáveis por proteger na prática os direitos humanos dos 

imigrantes, uma vez que estes possuem legitimidade para impor tratativas que os 

Estados Partes devem seguir para, no âmbito interno, no sentido de impor uma efetiva 

proteção dos direitos humanos aos imigrantes irregulares, uma vez que estes 

possuem a função de intérpretes dos direitos previstos nos tratados internacionais.  

Luiz Mózon234, expõe que cada país possui suas dinâmicas e tratativas 

internas, e apenas com um olhar atento e específico poderá tratar a respeito de tal 

assunto sem que haja uma uma influência sócio-econômica negativa internamente em 

cada país. Ou seja, é extremamente desafiador estabelecer formas e procedimentos 

padronizados e comuns para países com culturas e situações particulares, sendo 

inclusive mais prudente adotar políticas de forma regional. Desta forma, a aplicação 

das leis e normativas internacionais devem ser aplicadas sempre adequando o fato 

concreto à norma em si, jamais de forma autoritária e inflexível235. 

Há uma extensa discussão doutrinária a respeito deste limite que os Tribunais  

Regionais têm de levar em conta ao depararem-se com políticas públicas internas 

adotadas pelos Estados membros, ao passo que, aqueles possuem um viés mais 

liberal, pautado no Direito Internacional dos Direitos Humanos, e algumas políticas 

nacionais europeias possuem um caráter mais restritivos em relação à política 

 
230 GUSSO, 2013, p. 21 
231 Ibidem. 
232 SARTORI, Henrique. Diretiva de retorno e a imigração na Europa. Revista Exame, [s.l.], 23 jun. 
2010. Disponível em: < https://exame.com/blog/instituto-millenium/diretiva-de-retorno-e-a-imigracao-
na-europa/>. Acesso em: 16 out. 2021. 
233 GUSSO, 2013, p. 21 
234 MOZÓN, Luiz. Dinámica de las políticas migratórias. In: Migraciones y derechos: reunión de 
personas expertas. São José: IIDH, 2004. 
235 GUSSO, 2013, p. 21 

https://exame.com/blog/instituto-millenium/diretiva-de-retorno-e-a-imigracao-na-europa/
https://exame.com/blog/instituto-millenium/diretiva-de-retorno-e-a-imigracao-na-europa/
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migratória.236 Sara Walsum, acredita que é possível, pautado no Direito Internacional 

dos Direitos Humanos, conectar essas políticas migratórias internas nacionalistas e 

políticas internacionais universalistas, visto que diversos direitos que até então eram 

garantidos apenas aos nacionais, agora são destinados também aos imigrantes. Com 

isso entende-se que, para que de fato os direitos sejam garantidos integralmente é 

essencial que o Direito Internacional dos Direitos Humanos seja executado 

concretamente nacionalmente, porque quanto mais restrita as políticas migratórias 

internas, mais restritos serão também os direitos dos imigrantes em situação 

irregular237.  

Diversos casos foram apresentados no presente trabalho a fim de expor as 

decisões dos tribunais internacionais a respeito do tema, os quais objetivam  encontrar 

um equilíbrio entre as políticas migratórias internas e a não violação dos direitos 

humanos dos imigrantes. É certo que as decisões das Cortes dos Tribunais Regionais 

não são vinculativas aos Estados membros, porém é evidente que suas decisões 

acabam por influenciar os Estados a seguir determinado padrão adaptando assim 

suas políticas internas. Assim como os Estados que percebam que por mais de uma 

vez violou os direitos humanos de determinado imigrante, ou de um grupo destes, 

tende a reexaminar suas ações e normativas. Constata-se assim, a altíssima 

relevância dos Tribunais Internacionais de Direitos Humanos ao estabelecerem 

padrões de proteção internacionalmente reconhecidos, os quais sem dúvidas servirão 

de base pelos Estados partes no seu âmbito interno238. 

 

4.3 CIDADANIA E ESTIGMATIZAÇÃO  

 

Conforme abordado anteriormente no presente Trabalho, a Europa é 

caracterizada, ao longo da história, pelo pluralismo cultural e étnico, não sendo assim 

um fato recente a expansão das civilizações islâmicas para este continente, ao passo 

que no capítulo primeiro foi abordado que tais movimentos vieram desde a Península 

Ibérica até a Constantinopla, atual Turquia. Foi neste momento que iniciaram os 

 
236 WALSUM. Sarah K. van. Transnational mothering, national immigration policy and the European 
Court of Human Rights. In: Migration, diasporas and legal systems in Europe. New York: Routledge 
Cavendish, 2006. p. 185 
237 BOSNIAK, Linda S. Universal Citizenship and the problem of alienage. Candem: Northwestern Law 
Review, 2000, apud WALSUM. Sarah K. Van, 2006, p.185. 
238 GUSSO, 2013, p. 23 
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primeiros choques entre a população europeia e a islâmica, pois de um lado aqueles 

pregavam sua fé cristã e disputavam a Terra Santa, e estes conquistavam territórios 

na região Ibérica239. 

Ana Catarina Nunes Carneiro240 explica que estes fatores estão diretamente 

atrelados à determinados problemas sociais da Europa, pois com a crescente 

migração241, principalmente de cidadãos vindos de países não europeus, os embates 

linguísticos e de valores religiosos e sociais ganham força. 

Alguns costumes propriamente europeus foram extintos, como por exemplo 

grandes empresas encerrarem a tradição que possuíam de após o expediente 

reunirem seus funcionários para ingerir bebidas alcoólicas. Entretanto, são justamente 

esses conflitos que acabam por gerar medidas extremas por parte de alguns Estados 

europeus, como por exemplo a França que proibiu a utilização do véu islâmico nas 

universidades, e consequenemente percebe-se uma apreensão da vivência em 

comum de islâmicos imigrante e europeus tradicionais242. 

Destaca-se que a presença islâmica na Europa não pode ser atribuída tão 

somente à imigração atual, uma vez que conforme o exposto no primeiro capítulo 

deste trabalho, desde a Idade Média este grupo vêm se instalando nos países 

europeus. Projeções realizadas pelo instituto americano de pesquisa Pew Research 

Center em 2017, mostram que o número de muçulmanos no continente europeu, pode 

representar 14% da população até 2050243. 

É de extrema relevância frisar que os islâmicos na Europa não podem ser vistos 

como uma comunidade unificada, uma vez que trata-se de uma realidade 

diversificada. Isto porque estes indivíduos são em grande parte de diferentes etnias, 

 
239 TEIXEIRA, Robson Nogueira dos Santos Vinicius Modolo. A Expansão Do Mundo Islâmico Para 
Europa. Revista Geographia Opportuno Tempore Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 
v. 23, n. 1, 2017, p. 139-140. EISSN: 2358-1972. 
240 CARNEIRO, Ana Catarina Nunes. A crescente islamização da Europa: influências e alterações 
nas instituições europeias. A intensificação do fenómeno com a possível entrada da Turquia. 144fls. 
Dissertação (Mestrado em Relações Internacionais em Estudos Europeus) – Instituto Superior de 
Ciências Sociais e Políticas, Universiddade de Lisboa, Lisboa, 2013, p. 34. 
241 EUROSTAT STATISTICS EXPLAINED. Estatísticas sobre migração e população migrante. 
Europa, mar. 2021. Disponível em: <https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=Migration_and_migrant_population_statistics&action=statexp-
seat&lang=pt>. Acesso em: 16 out. 2021. 
242 CARNEIRO, 2013, p. 34. 
243 WELLE, Deutsche. População muçulmana na Europa pode triplicar até 2050: Estudo aponta que 
proporção de muçulmanos deve aumentar particularmente em países como Alemanha e Suécia. 
Mesmo em cenário em que migração cesse, percentagem de membros da religião deve crescer no 
continente. G1, Globo, São Paulo, 30 nov. 2017. Disponível em: 
<https://g1.globo.com/mundo/noticia/populacao-muculmana-na-europa-pode-triplicar-ate-2050.ghtml>. 
Acesso em: 16 out. 2021. 
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condições sócio-econômicas, muitos são naturalizados, ou até mesmo natos, outros 

são imigrantes em situação irregular, estando estes à margem da sociedade e 

merecendo uma atenção especial. Com isso, percebe-se a necessidade do Estado 

olhar de forma cautelosa a este grupo, uma vez que dentro dele existem inúmeras 

peculiaridades e necessidades244. 

 

As comunidades islâmicas estão confrontadas com a forma de conciliar a 
condição de muçulmanos e europeus. O viver como muçulmano, em minoria, 
num território que não é terra do Islão coloca desafios à própria forma de 
compreender a ligação à umma, à comunidade dos crentes, na Europa, para 
lá da distinção tradicional entre dar-al-Islam «casa do Islão» e dar al-Harb 
«casa da guerra245. 

 

As questões controversas envolvendo os imigrantes islâmicos não podem ser 

analisadas de forma superficial, pois a liberdade religiosa envolvida diz respeito desde 

forma contemporânea que os Estados vêm adotando políticas cada vez mais 

secularizadas, passando por questões de valores sociais como liberdades de gênero, 

ou o feminismo que ganha cada vez mais força, até o que condiz com o planejamento 

urbano no momento em que se faz necessário a construção de mesquitas. 246 

Em 2016, 25,8 milhões de muçulamanos viviam na Europa,  o que representa 

4,9% dessa população247. Este número, se analisado cuidadosamente, demonstra a 

facilidade deste grupo ser posto à margem da sociedade, como consequência da 

pluralidade religiosa ali presente.  

Posto isso, verifica-se como uma resposta à essas constatações algumas 

medidas tomadas por parte de alguns Estados, principalmente aqueles que fazem 

parte da União Europeia, os quais buscam cada vez mais uma equidade no tratamento 

de europeus e imigrantes, principalmente em relação a integração e a vivência plena 

dos muçulmanos em seu território. Após o ataque terrorista do 11 de setembro de 

2001, o preconceito aos islâmicos se disseminou ainda mais não só pela Europa, mas 

em todo mundo ocidental. Concomitantemente à isso, os Estados têm adotado 

 
244 LEITÃO, José. Os muçulmanos na europa, entre a exclusão e a cidadania. Janus Online, Espaço 
de Relações Exteriores, [s.l.: s.d.]. Disponível em: 
<https://www.janusonline.pt/arquivo/2007/2007_4_2_5.html#dados>. Acesso em: 16 out. 2021. 
245 LEITÃO, José. Os muçulmanos na europa, entre a exclusão e a cidadania. Janus Online, Espaço 
de Relações Exteriores, [s.l.: s.d.]. Disponível em: 
<https://www.janusonline.pt/arquivo/2007/2007_4_2_5.html#dados>. Acesso em: 16 out. 2021. 
246 Ibidem.  
247 PEW, Pew Reserarch Center. Europe’s Growing Muslim Population: Muslims are projected to 
increase as a share of Europe’s population – even with no future migration, Europe, 29 de novembro de 
2017. Disponível em: <https://www.pewforum.org/2017/11/29/europes-growing-muslim-population/>. 
Acesso em: 15 out. 2021. 
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políticas especificas de combate a discriminação e a islamofobia248. 

Um importante marco nestes combates foi a Directiva 2000/78/CE, em que é 

estabelecido um panorama geral visando um tratamento igualitário no emprego e na 

atividade profissional à todos, assegurando inclusive que pessoas de qualquer religião 

se beneficiem com esta proteção, sendo vedada qualquer forma de discriminação no 

loal de trabalho249. 

O Observatório Europeu do Racismo e da Xenofobia (EUMC) vêm 

acompanhando as respostas negativas da população europeia após às sequências 

de ataques terroristas ocorridos pelo mundo, como o cometido em 11 de Março de 

2004, em Madrid, ou os atentados à bomba de 7 de Julho de 2005, em Londres. O 

que chama a atenção do EUMC é justamente o medo exacerbado, as violências contra 

muçulmanos e mesquitas, e os diversos relatos de discriminações sejam elas 

implícitas ou explícitas, o Observatório além de formular relatórios também cria  

projetos de combate à islamofobia250. Contudo, as mudanças de atitudes e 

pensamentos só efetivamente ocorrem com medidas internas de cada país, pois só 

assim poderá gozar de um olhar minucioso para aquela população específica, e 

verdadeiramente integrá-la251. 

Um relatório do EUMC que merece destaque é o intitulado “Os muçulmanos na 

União Europeia: discriminação e islamofobia”, o qual versa especificamente a respeito 

das condições vividas pelos muçulmanos especificamente na União Europeia. Este 

relatório é complementado por um estudo chamado, traduzido para o portugues; 

“Percepções da Discriminação e da Islamofobia”, o qual através de entrevistas 

detalhadas à membros das comunidades muçulmanas na União Europeia analisa os 

sentimentos e opiniões destes a respeito de suas vivência em território europeu252. 

Este relatório apresenta algumas conclusões, como por exemplo  fato de a 

 
248 LEITÃO, José. Os muçulmanos na europa, entre a exclusão e a cidadania. Janus Online, Espaço 
de Relações Exteriores, [s.l.: s.d.]. Disponível em: 
<https://www.janusonline.pt/arquivo/2007/2007_4_2_5.html#dados>. Acesso em: 16 out. 2021. 
249 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/LSU/?uri=celex:32000L0078> 
250 EUROPA, Regulamento (CE) n° 1035/97 do Conselho, de 2 de Junho de 1997, que cria um 
Observatório Europeu do Racismo e da Xenofobia. Observatório Europeu do Racismo e da 
Xenofobia. Europa, 2 jun. 1997. Disponível em: < https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:c10411&from=EN>. Acesso em: 16 out. 2021. 
251 LEITÃO, José. Os muçulmanos na europa, entre a exclusão e a cidadania. Janus Online, Espaço 
de Relações Exteriores, [s.l.: s.d.]. Disponível em: 
<https://www.janusonline.pt/arquivo/2007/2007_4_2_5.html#dados>. Acesso em: 16 out. 2021. 
252 EUMC. Destaques do relatório do EUMC: “Os muçulmanos na União Europeia: discriminação e 
islamofobia”. Europa. Disponível em: <https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1936-EUMC-
highlights-PT.pdf>. Acesso em: 16 out. 2021. 
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discriminação contra muçulmanos estando diretamente relacionada ao contexto mais 

amplo do racismo e xenofobia, acarretando em hostilidade para com esta 

communidade. Além disso, os dados coletado demonstram a realidade vivida pelos 

muçulmanos - e quando se trata de imigrantes muçulamanos estes tendem a ser ainda 

piores - na qual estão sempre a mercê de sub-habitações, baixo rendimento escolar - 

muitas vezes implica em evasão escolar pela xenofobia sofrida -,  e taxas de 

desemprego elevadas253. 

O EUMC em seu relatório também apresenta algumas propostas para uma 

melhor garantia dos Direitos Humanos dos muçulmanos na Europa, inclusive àqueles 

que são imigrantes. Ressalta a importância de os Estados-membros efetivamente 

assegurarem o cumprimento da legislação protetiva, como é o caso da Diretiva 

2000/43/CE, a qual versa sobre a igualdade racial, e paralelamente a isso, o Sistema 

Europeu de Proteção aos Direitos Humanos, atuar no mesmo sentido. Outra medida 

que merece destaque é a implementação de políticas de integração social e de 

inclusão destinadas aos imigrantes, além da promoção de medidas no âmbito 

empregatício, escolar e universitário254. 

Alguns líderes políticos europeus, na contramão da garantia dos direitos 

humanos, como a vivência digna, se posicionam explicitamente contra o acolhimento 

de imigrantes. É o caso o Soeren Kern, primeiro ministro da Hungria, em que em seu 

posicionamento apresentado a seguir demonstra a opinião de muitos húngaros: 

 

As eleições europeias estão no horizonte e muitas coisas têm que mudar. No 
momento há dois lados na Europa: um liderado por Macron, que apoia a 
migração em massa. O outro é liderado por países que querem proteger as 
suas fronteiras. A Hungria mostrou que temos condições de impedir que os 
migrantes desembarquem. Salvinio mostrou que há como barrar os 
imigrantes no mar. Somos gratos por ele proteger as fronteiras da Europa [...] 
Os imigrantes devem ser enviados de volta aos seus países de origem. 
Bruxelas diz que não podemos mandá-los de volta. Eles também disseram 
que era impossível impedir que os migrantes desembarcassem, mas nós os 
impedimos de desembarcar255. 

 

Há um medo real constatado por parte dos nacionais europeus aos imigrantes, 

pois ao passo que estes se beneficiam de direitos, sem muitas vezes terem de cumprir 

 
253 Ibidem. 
254 EUMC. Destaques do relatório do EUMC: “Os muçulmanos na União Europeia: discriminação e 
islamofobia”. Europa. Disponível em: <https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1936-EUMC-
highlights-PT.pdf>. Acesso em: 16 out. 2021. 
255 KERN, Soeren. Italy and Hungary Create Anti-imigration Axis. 2018. Disponível em: 
https://pt.gatestoneinstitute.org/12995/italia-hungria-imigracao Acesso em: 07 out 2021. 
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com determinados direitos, os quais são impostos aos nacionais, nasce nos europeus 

natos um sentimento de injustiça. Normalmente, este medo difundido se faz presente 

principalmente entre os cidadãos que já possuem uma elevada posição social na 

sociedade, isto porque ao verificarem a necessidade da criação de programas sociais 

e serviços públicos no geral, a economia de sua nação poderia vir a ser prejudicada, 

além de que tais serviços seriam custeado com os impostos pago pelo nacionais256. 

Constitucionalmente falando, a constatação da religião islâmica como digna de 

proteção, assim como as demais crenças, de suas liberdades é a etapa mais 

importante para que se integre de forma positiva esta comunidade257. 

Todavia, tal integração só pode ser vista como eficaz quando as políticas 

públicas asseguram concretamente o acesso aos imigrantes islâmicos as escolas, 

universidades, e ao mercado de trabalho qualificado de forma que os estigmas sociais 

sejam eliminados. Além disso, focar em facilitar a naturalização de jovens 

muçulmanos imigrantes favorece o acesso mais equitativo aos direitos dos cidadãos 

propriamente ditos, e assim acarretando em um maior sentimento de pertencimento 

às comunidades europeias258.  

Ser nacional de determinado país, além de criar a dita sensação de 

pertencimento, cria um certo vínculo com o Estado distinto daquele vivenciado quando 

o imigrante goza de medidas protetivas de acolhimento, pois muitas vezes estas 

acabam por justamente afastá-los mais ainda daquele sentimento259. 

Outro estigma social marcado nas comunidades de imigrantes muçulmanos, é 

a já abordada marginalização, e mais especificamente o fato de estes se instalarem - 

e morarem irregularmente - nos bairros suburbanos, estando à mercê da miséria e 

exclusão social, e favorecem, nas palavras de José Leitão o, “auto-enclausuramento 

identitário”260. 

Uma das teses defendidas mais veementemente é aquela baseada no temor 

da perda da cultura característica europeia e de sua identidade nacional, em razão da 

miscigenação e da diversidade religiosa, em decorrência da presença de imigrantes 

 
256 FABRIZ, Daury Cesar, et al. O Tempo e os Direitos Humanos. Rio de Janeiro. Editora: Lumen 
Juris, 2011. 
257  LEITÃO, José. Os muçulmanos na europa, entre a exclusão e a cidadania. Janus Online, Espaço 
de Relações Exteriores, [s.l.: s.d.]. Disponível em: 
<https://www.janusonline.pt/arquivo/2007/2007_4_2_5.html#dados>. Acesso em: 16 out. 2021. 
258 Ibidem. 
259 Ibidem. 
260 Ibidem. 

https://www.janusonline.pt/arquivo/2007/2007_4_2_5.html#dados
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islâmicos no Estado de Direito europeu261. 

Fabriz elucida que devido ao constante cerceamento de direitos e liberdades, 

muitas vezes o imigrante deixa de se ver como digno de tais garantias, e em razão 

disso acaba por renunciá-las262. 

É nesta medida que o Estado de Direito, em consonância com a filosofia política 

e as Relações Internacionais devem atuar incisivamente, uma vez que medidas 

estatais devem ser elaboradas para que a longo prazo tais estigmas sociais venham 

a findar, e os imigrantes islâmicos não sejam diretamente associadas às 

marginalizações sociais, políticas e econômicas, não sendo ainda neglienciados pela 

estrutura estatal nacionalista263. 

José Leitão explica que:  

 

Isto não significa que a integração dos muçulmanos na Europa possa 
significar a sua assimilação. Os muçulmanos irão contribuir, de forma 
acentuada, para a transformação da paisagem social e política europeia, 
através do seu contributo cultural e espiritual, e dentre eles, como acontece 
como outros grupos, surgirão posturas mais moderadas e mais radicais de 
questionamento dos valores dominantes, que serão arbitrados no quadro das 
constituições e das orientações e normas produzidas no quadro do Conselho 
da Europa e da União Europeia. O sucesso deste processo é fundamental 
para a construção de novas e positivas relações de vizinhança entre a União 
Europeia e um conjunto de países vizinhos da União Europeia, muitos deles 
muçulmanos que se estendem desde Marrocos até para lá das fronteiras da 
Rússia264. 

 

Portanto, confirma-se  a necessidade de criação de tais políticas públicas, uma 

vez que a integração efetiva dos imigrantes muçulmanos só será efetiva como 

resultado de mudanças de pensamentos e atitudes a longo prazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
261 FABRIZ, 2011, loc. cit. 
262 Ibidem. 
263 PEREIRA, Gustavo Oliveira de Lima. Direitos Humanos e Hospitalidade: A Proteção Internacional 
para Apátridas e Refugiados. BRASILIA: Atlas, 2014. 
264 LEITÃO, José. Os muçulmanos na europa, entre a exclusão e a cidadania. Janus Online, Espaço 
de Relações Exteriores, [s.l.: s.d.]. Disponível em: 
<https://www.janusonline.pt/arquivo/2007/2007_4_2_5.html#dados>. Acesso em: 16 out. 2021. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Em conclusão ao trabalho apresentado, nota-se que os dilemas enfrentados 

pelos imigrantes muçulmanos na Europa existem desde o início da Idade Média na 

Península Arábica, em decorrência do crescimento da civilização islâmica nesta 

região, e necessita de uma proteção especial por parte dos instrumentos regionais 

responsáveis. 

A Convenção Europeia de Direitos Humanos, visa uma efetiva proteção dos 

Direitos Humanos previstos na Declaração Universal, porém o seu Comitê de 

Ministros, conforme o elucidado, não possui autorização para realizar uma execução 

forçada. Paralelamente a isso a Convenção não estabelece meios específicos para 

que as soluções amistosas sejam efetivamente cumpridas, o que acaba por gerar 

diversas falhas sistemáticas na garantia de fato de tais direitos.  

Verifica-se com a análise do presente trabalho como a Corte Europeia tem 

optado pela sua abstenção, permanecendo em uma posição de observadora frente às 

violações de liberdade religiosa, o que pode vir a implicar em lacunas que favorecem 

a violação dos demais Direitos Fundamentais da referida comunidade. A grande 

problemática desta questão é o fato de os Estados membros estarem impondo cada 

vez mais limitações ao exercício de direitos inerentes à dignidade do ser humano, e 

juntamente com tais lacunas, percebe-se o desamparo dessa população. 

Os tratados firmados no âmbito da União Europeia, de maneira não muito 

antagônica, são omissivos em relação aos direitos fundamentais e a forma que são, 

ou deveriam ser, assegurados. Isto acarreta na imagem atual da União Europeia; uma 

importante organização política e econômica, mas que deixa a desejar no que se 

refere a garantia de tais direitos aos imigrantes islâmicos.  

Através de uma ampla pesquisa bibliográfica, observa-se que a Corte possui 

um certo receio ao tratar de questões emblemáticas envolvendo os imigrantes 

islâmicos, consequentemente muitas vezes deixando-os desprotegidos. Além disso, 

a União Europeia, através do Parlamento Europeu, ao criar a Diretiva do Retorno, 

também chamada por organizações não-governamentais de “Diretiva da Vergonha”, 

acabou por abrir um leque de possibilidades de restrições ilimitadas de direitos 

fundamentais da comunidade muçulmana imigrante.  

Faz-se necessária a efetiva aplicação dos Direitos Humanos dos imigrantes 

muçulmanos nos casos concretos que são levados aos respectivos órgãos do Sistema 
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Europeu de Proteção dos Direitos Humanos, uma vez que observa-se cada vez mais, 

de forma constante, as limitações impostas pelos Estados em seu âmbito interno, ou 

muitas vezes através de Diretivas elaboradas pelo Conselho da Europa. 

Portanto, ao analisar quão efetivos são os instrumentos regionais de proteção 

dos imigrantes em relação às comunidades muçulmanas na Europa contemporânea, 

constata-se lacunas e omissões de forma reiterada, deixando esta população que já 

é marcada e caracterizada por estigmas sociais e marginalizações em situações ainda 

mais evidentes de vulnerabilidade. 

Neste sentido, deseja-se que esta pesquisa seja uma provocação para que 

mais discussões sejam propostas sobre a temática, principalmente no sentido de que 

seja estabelecido um diálogo concreto entre o Sistemas Regionais e o Global de 

Proteção dos Direitos Humanos, pois só assim será verificado na prática a vivência 

plena dos imigrantes muçulmanos na Europa Contemporânea. 
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