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RESUMO 
 

A presente monografia trata da liberdade religiosa bem como da importância de utilizar  os 

instrumentos internacionais de proteção aos direitos humanos para defender os cristãos 

perseguidos, nos Estados americanos, devido à fé e à convicção que possuem, manifestam e 

propagam. Para tanto, o trabalho divide-se em três partes. A primeira versa sobre o conceito, o 

conteúdo e a natureza da liberdade religiosa, suas vertentes e o modo como é tratada pelos 

instrumentos internacionais de defesa dos direitos humanos, tudo isso para identificar quando 

ocorre uma violação a essa liberdade e quem pode ser responsabilizado por seu malferimento. 

A segunda parte trata da posição do Estado quanto ao seu dever de garantir os direitos 

humanos de primeira dimensão, dentre os quais se enquadra a liberdade religiosa, 

considerando que o ente estatal deve abster-se de interferir na esfera de liberdade individual, 

porém deve proporcionar às pessoas e grupos de pessoas os meios necessários para exercerem 

sua liberdade, além de impedir e punir ações de terceiros violadoras da liberdade de outrem. 

Ainda no mesmo capítulo, foram apresentados alguns casos de perseguição por motivo de 

crença ou religião ocorridos contra cristãos em alguns países da América, a fim de divulgar 

que a defesa da liberdade religiosa merece mais atenção no âmbito do sistema interamericano 

de proteção dos direitos humanos. Na terceira parte, é feita uma breve explanação sobre os 

sistemas global e americano de defesa dos direitos humanos, inclusive sobre seus 

instrumentos, dando maior atenção à possibilidade do indivíduo movimentar a jurisdição 

internacional em seu favor. Por fim, são defendidas a necessidade e a importância de conhecer 

e usar os referidos instrumentos para proteger a liberdade dos cristãos de exercerem e 

divulgarem suas convicções e fé. Assim, o enfoque central deste trabalho é expressar a 

inaceitável situação em que se encontra a liberdade religiosa no continente americano, por 

responsabilidade direta ou indireta do Estado, e demonstrar qual providência a nível 

internacional as vítimas podem adotar a fim de ver seus direitos resguardados ou de obter 

indenização em decorrência da violação dos mesmos.   

 

Palavras-chave: Liberdade religiosa. Direitos humanos. Instrumentos internacionais de 

proteção. Cristãos perseguidos. 
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ABSTRACT 

 
This monograph treats of religious freedom and the importance of using international human 

rights instruments of protection to defend persecuted Christians in Americans countries due to 

the faith and conviction that have, manifest and propagate. In this regard, the work is divided 

into three parts. The first deals with the concept, content and nature of religious freedom, its 

aspects and how it is treated by international instruments of human rights defense, all to 

identify when a violation to that freedom occurs and who can be held responsible for its 

impairment. The second part deals with the State's position regarding its duty to ensure the 

human rights of the first dimension, among which fits religious freedom, whereas the political 

entity must refrain from interfering in the sphere of individual freedom and reasonable 

measures that give people and groups of people with the means to exercise their freedom, and 

prevent and punish actions of third parties infringing the freedom of others. In the same 

chapter, we presented some cases of persecution for reasons of religion or belief against 

Christians occurred in some American countries in order to spread the defense of religious 

freedom deserves more attention within the inter-American system of human rights 

protection. The third part is a brief explanation of global and American systems of human 

rights, including their instruments, giving more attention to the possibility of the individual to 

move international court in his favor. Finally, it defended necessity and importance of 

knowing and using these instruments to protect the freedom of Christians to exercise and 

disclose their convictions and faith. Thus, the focus of this paper is to express the 

unacceptable situation in which they find religious freedom in the American continent by 

direct or indirect responsibility of the state and internationally providence which the victim 

can adopt in order to see their rights safeguarded or to obtain compensation due to the 

violation of the same ones. 

 

Keywords: Religious freedom. Human rights. International instruments of protection. 

Persecuted Christians. 
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1. INTRODUÇÃO 

  

 Diante das atrocidades cometidas na Segunda Guerra Mundial, que revelaram a 

desconsideração ao valor da dignidade da pessoa humana, a comunidade internacional 

percebeu que era necessário a defesa dos direitos humanos passar a ser uma preocupação de 

ordem internacional, e não meramente de cada Estado em face dos componentes do seu povo. 

 Assim, o processo de globalização dos direitos humanos ganhou força, sendo 

consolidado pela Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948, a qual consagrou 

definitivamente a dignidade humana como fundamento dos direitos humanos e estes como 

sendo intrínsecos à condição humana e indivisíveis entre si.  

 Uma das liberdades fundamentais que figuram no rol em constante 

aprimoramento dos direitos humanos é a liberdade religiosa, que, tomada em seu sentido 

amplo, foi entendida no presente trabalho como sendo o conjunto das ideias do que é 

necessário para uma pessoa ter assegurado o seu direito de crer no que quiser, e se quiser, de 

escolher participar de uma ou nenhuma religião ou mudar para outra, de se portar com base 

em suas convicções de fé e poder expressar, isolada ou coletivamente, aquilo que acredita. 

Tudo isso sem sofrer restrições ou discriminações desnecessárias em razão de sua fé e daquilo 

que vive e propaga com base no que crê. 

 Essa liberdade, apesar de amplamente reconhecida aos indivíduos em diversos 

instrumentos do Direito Internacional do Direitos Humanos, de modo mais conciso ou 

abrangente, tanto no sistema global como nos sistemas regionais europeu, americano e 

africano, ainda é sobremodo violada, inclusive nos países da América. 

 A ideia de escrever sobre a temática em estudo surgiu após a exposição de vídeos 

contendo histórias e testemunhos de cristãos perseguidos em Estados americanos devido 

àquilo em que acreditam. Tal perseguição é promovida direta ou indiretamente pelo Estado, 

através de ações ou omissões. 

 Frente ao descumprimento do papel do Estado de proteger aqueles que estão sob 

seus cuidados e promover meios para que tenham vida digna, abrangendo o exercício da 

liberdade religiosa, brotou a seguinte questão: os cristãos perseguidos na América ou 

entidades não governamentais podem recorrer a algum órgão supraestatal para verem 

protegidos os direitos daqueles que acreditam em Jesus Cristo e vivem conforme essa fé?  

  A delimitação espacial do objeto deste trabalho é exatamente pela triste surpresa 

de haver graves violações à liberdade religiosa de cristãos num contexto tão próximo à nossa 
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realidade, não ficando restrita a países com governos totalitários ou fundamentalistas, ou 

ainda, com esmagadora maioria de não-cristãos. É decepcionante saber que a intolerância em 

matéria de religião marca presença num continente onde a maioria dos países é signatária de 

tratados
1
 que versam sobre os direitos humanos, incluindo a liberdade religiosa.  

 Assim, com este trabalho pretende-se  identificar a necessidade e consequente 

importância de fazer uso dos instrumentos internacionais, sobretudo no contexto 

interamericano, para proteger a liberdade religiosa de pessoas e comunidades cristãs que 

sofrem perseguição devido à fé que possuem e propagam, além da possibilidade dos próprios  

indivíduos, isoladamente ou em grupo, acessarem a esfera internacional a fim de lutarem por 

seus direitos. 

Para tanto, busca-se mostrar doutrinariamente como os Estados são responsáveis 

pelo malferimento dos direitos humanos, e, na prática, com a exposição de alguns casos 

concretos, como os governos de alguns países da América têm promovido a perseguição 

religiosa, como é o caso de Cuba, ou fechado os olhos e ouvidos do ente público de direito 

interno para as barbaridades feitas por grupos não-cristãos contra aqueles que professam a fé 

em Jesus Cristo. Os casos foram encontrados em vários sítios virtuais de ONGs que lutam 

para defender a liberdade religiosa desses cristãos e lhes prestam auxílio de ordem espiritual, 

material, educacional e jurídica. 

 A fim de apresentar o conceito e conteúdo da liberdade religiosa lato sensu e suas 

vertentes, foram utilizados os ensinamentos de constitucionalistas, devido à identidade 

axiológica existente entre os direitos fundamentais (no âmbito constitucional) e os direitos 

humanos (na esfera internacional), pois ambos são fundamentados na dignidade da pessoa 

humana.  

 No concernente à possibilidade do indivíduo pleitear seus direitos junto a órgãos 

internacionais sem necessariamente ser representado pelo Estado ao qual se submete, fez-se 

uso de obras de Direitos Humanos, bem como de legislação internacional.    

                                                
1 Importa esclarecer que a concepção de tratado utilizada na oportunidade é a de "qualquer acordo internacional 

celebrado por dois ou mais Estados ou outras pessoas internacionais e que está regido pelo Direito 

Internacional", conceito dado por Virally, citado por Roberto Luiz Silva em sua obra Direito internacional 

público. 3. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2008, p. 75. 
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2 O TRATAMENTO DADO À LIBERDADE RELIGIOSA NO ÂMBITO 

INTERNACIONAL 

 

 A relevância de se defender a liberdade religiosa advém exatamente da 

importância dada à religião para grande número de pessoas espalhadas ao redor do mundo, em 

todos os tempos. 

 Isto porque as religiões deixam um legado comum universal, pois compartilham e 

promovem certos valores morais básicos ante a precariedade da condição humana, ajudando 

as pessoas a buscarem um sentido para a vida e enfatizando valores éticos e espirituais. Tal 

atitude ganha ainda maior importância em um mundo como o nosso, devastado pelas 

distorções ideológicas e ameaçado pelo armamentismo e a expansão da violência, além das 

crescentes disparidades econômico-sociais, tudo isso em meio a uma crise ou perda 

desintegradora dos valores sociais.
2
 

 Ponderando que o Direito não está alheio ao contexto social - e, até mesmo, 

individual - da comunidade que o cerca, por causa da qual e para a qual existem as leis, seja 

ela nacional ou internacional, imprescindível foi conferir à liberdade religiosa um status 

jurídico, e não apenas isso, mas também o reconhecimento de que a todo ser humano tal 

liberdade deve ser garantida. 

 

2.1 A liberdade religiosa no rol dos direitos humanos 

 

 A história da humanidade tem sido marcada por conflitos de natureza religiosa, 

decorrentes da intolerância, que, apesar do desenvolvimento jurídico-filisófico da nossa era, 

permanecem constates e intensos. 

 Segundo SORIANO, foi constatado, em uma reunião com representantes das 

principais religiões do mundo, ocorrida no início deste século, na Organização das Nações 

Unidas (ONU), que metade dos conflitos beligerantes é de índole religiosa.
3
  

 Diante das barbáries ocorridas em nome das convicções religiosas às quais o 

Estado e os indivíduos se filiavam – tais como: a inquisição da Idade Média, a inquisição 

moderna e o holocausto – foi-se percebendo, cada vez mais, quão ofensiva à humanidade, e, 

                                                
2 F. Torradeflot (ed.), Diálogo entre religiones - textos fundamentales. Madrid: Trotta/Assoc. UNESCO, 2002, 

pp. 88, 89, 139-140 e 144-147, apud TRINDADE. A. A. Cançado. Tratado de direito internacional dos 

direitos humanos. vol. III. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2003, p. 375/376. 
3SORIANO, Aldir Guedes. Liberdade religiosa no direito constitucional e internacional. São Paulo: Juarez 

de Oliveira, 2002, p. 18.  
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consequentemente, a cada indivíduo que a compõe, é a intolerância, seja ela de que natureza 

for. 

 A seu turno, a Reforma Protestante, mormente com Martinho Lutero, foi mola 

propulsora do reconhecimento ao direito de liberdade religiosa, sobretudo quando o ex-monge 

agostiniano resistiu às afirmações categóricas da autoridade eclesiástica por não concordar 

com o posicionamento nelas insertos. Assim, através da Dieta de Worms, estabeleceu um 

precedente da autonomia de consciência individual. 

Neste sentido, aduz CELSO LAFER: 

 
A passagem das prerrogativas estamentais para os direitos do homem encontra na 

Reforma, que assinala a presença do individualismo no campo da salvação, um 

momento importante da ruptura com uma concepção hierárquica de vida no plano 

religioso, pois a Reforma trouxe a preocupação com o sucesso no mundo como sinal 

de salvação individual. Dessa ruptura da unidade religiosa deriva o primeiro direito 

individual reivindicado: o da liberdade de opção religiosa. Na experiência norte-

americana, esta é um traço do legado puritano que integra o que Hannah Arendt 
chama a "constitutio libertatis".4 

 

 Com entendimento semelhante, Edilsom Farias sustenta encontrarem-se as 

liberdades de crença e de culto no âmago do desenvolvimento histórico dos direitos humanos, 

pois a liberdade de professar a fé que se tinha ou se deixava de ter foi uma conquista que 

despontou na proteção jurídica da pessoa humana através dos direitos fundamentais.
5
 

 Na França, o teólogo cristão João Calvino, aos vinte e quatro anos, converteu-se 

ao Protestantismo e, devido à perseguição que lhe fora deflagrada, fugiu para Basileia, na 

Suíça, mudando-se posteriormente para Genebra, onde fundou o Calvinismo, arrematando 

seguidores. 

 Mais tarde, o governo católico francês, na repressão contra os huguenotes, 

calvinistas de origem francesa, promoveu a sangrenta Noite de São Bartolomeu, em 24 de 

agosto de 1572, quando cerca de 50.000 seguidores de Calvino foram desumanamente 

massacrados. 

 Foi neste contexto de desrespeito aos semelhantes que, tendo persistido a questão 

religiosa na França até meados do século XVII, a aceitação da existência de diversidade na 

opção de credo foi elevada à condição de liberdade pública, com o art. 10 da Declaração de 

Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, o qual prescreve: "Ninguém deve ser molestado 

                                                
4 LAFER, Celso. A reconstrução dos direitos humanos: um diálogo com o pensamento de Hannah Arendt, São 

Paulo: Companhia das Letras, 1988, p. 121.  

5 FARIAS, Edilsom. Liberdade de expressão e comunicação teoria e proteção constitucional. São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 157. 
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por suas opiniões, mesmo religiosas, desde que sua manifestação não perturbe a ordem 

pública estabelecida pela lei".
6
 

 Embora tal Diploma tivera natureza interna, há concordância entre os 

historiadores de que o ato foi um divisor na história da humanidade, por trazer uma concepção 

individualista da sociedade, dando ênfase ao direito natural (como aquele inerente à qualidade 

de ser humano), colocando o indivíduo, considerado em si mesmo, embora juntamente com os 

demais, como o fundamento da sociedade e, logo, superior ao poder estatal justificado em si. 

 Depois desse importante passo de reconhecimento dos direitos intimamente 

ligados à natureza humana, e caracterizando, para muitos, o zênite do processo de 

internacionalização dos direitos humanos - assunto que será versado em breve - a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, de 1948, prescreve a respeito da liberdade religiosa, em seu 

art. XVIII, do seguinte modo: 

 
Artigo XVIII - 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 particular. 

 

 Após a Declaração Universal, as Nações Unidas, em 16 de dezembro de 1966, 

adotaram o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional dos 

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, tais tratados complementaram e aprofundaram 

muitos dos dispositivos da Declaração de 1948. 

 O primeiro deles (embora tenha sido o segundo a entrar em vigor), tratando das 

liberdades individuais, que, para os países adeptos do Liberalismo liderados pelos Estados 

Unidos e potências europeias, deveriam ser imediatamente observadas pelos Estados 

signatários, dispõe em seu art. 18 acerca da liberdade religiosa, como se vê: 

 
ARTIGO 18  

1. Toda pessoa terá direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião. 

Esse direito implicará a liberdade de ter ou adotar uma religião ou uma crença de sua 

escolha e a liberdade de professar sua religião ou crença, individual ou 

coletivamente, tanto pública como privadamente, por meio do culto, da celebração 

de ritos, de práticas e do ensino.  

2. Ninguém poderá ser submetido a medidas coercitivas que possam restringir sua 

liberdade de ter ou de adotar uma religião ou crença de sua escolha.  

3. A liberdade de manifestar a própria religião ou crença estará sujeita apenas a 

limitações previstas em lei e que se façam necessárias para proteger a segurança, a 
ordem, a saúde ou a moral públicas ou os direitos e as liberdades das demais 

pessoas.  

                                                
6 Disponível em: <http://escoladegestores.mec.gov.br/site/8-biblioteca/pdf/direitos_homem_cidadao.pdf>. 
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4. Os Estados partes do presente Pacto comprometem-se a respeitar a liberdade dos 

pais - e, quando for o caso, dos tutores legais - de assegurar a educação religiosa e 

moral dos filhos que esteja de acordo com suas próprias convicções.  

 

 Visando ampliar a proteção aos direitos do homem, e sem excluir o sistema global 

de defesa dos mesmos, mas complementando-o, surgiram os sistemas regionais europeu, 

americano e africano, enriquecendo a universalidade dos direitos humanos com as 

particularidades de cada região, pois atentos às realidades de seus continentes, caminham em 

seu próprio ritmo histórico.
7
 

 Com maior relevância para este trabalho, a Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos, de 1969, com entrada em vigor em meados 1978 e internacionalmente conhecida 

como Pacto de San José da Costa Rica, propugna, em seu art. 12, a liberdade religiosa, do 

seguinte modo: 

 

Artigo 12 – Liberdade de consciência e de religião 

1. Toda pessoa tem direito à liberdade de consciência e de religião. Esse direito 

implica a liberdade de conservar sua religião ou suas crenças, ou de mudar de 
religião ou de crenças, bem como a liberdade de professar e divulgar sua religião ou 

suas crenças, individual ou coletivamente, tanto em público como em privado. 

2. Ninguém pode ser submetido a medidas restritivas que possam limitar sua 

liberdade de conservar sua religião ou suas crenças, ou de mudar de religião ou de 

crenças. 

3. A liberdade de manifestar a própria religião e as próprias crenças está sujeita 

apenas às limitações previstas em lei e que se façam necessárias para proteger a 

segurança, a ordem, a saúde ou a moral públicas ou os direitos e as liberdades das 

demais pessoas. 

4. Os pais e, quando for o caso, os tutores, tem direito a que seus filhos e pupilos 

recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com suas próprias 
convicções.   

 

 A título de informação, pois não se utilizará o conteúdo de tais pactos 

internacionais, em virtude da delimitação temática deste trabalho, vale mencionar o que 

estabelecem a respeito do tema a Convenção Europeia de Direitos Humanos, de 1950, em seu 

art. 9º, e a Carta Africana sobre Direitos Humanos e dos Povos, de 1981, no art. 8º, 

respectivamente:  

 
Artigo 9.º 

(Liberdade de pensamento, de consciência e de religião) 

1. Qualquer pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e de 

religião; este direito implica a liberdade de mudar de religião ou de crença, 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 

                                                
7 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. O Sistema interamericano de direitos humanos no limiar do novo 

século: recomendações para o fortalecimento de seu mecanismo de proteção. A proteção internacional dos 

direitos humanos e o Brasil. Brasília: Superior Tribunal de Justiça, 2000, p. 33-34. 
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lei, constituírem disposições necessárias, numa sociedade democrática, à segurança 

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

direitos e liberdades de outrem.8 (ipsis litteris) 

 

Artigo 8.º 

A liberdade de consciência, a profissão e a prática livre da religião são garantidas. 

Sob reserva da ordem pública, ninguém pode ser objecto de medidas de 

constrangimento que visem restringir a manifestação dessas liberdades.9 

 

 De forma alguma, ao tratar sobre o tema, pode-se esquecer da Declaração Sobre 

Eliminação de Todas as Formas de Intolerância e Discriminação Fundadas na Religião ou nas 

Convicções, proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 25 de novembro de 

1981.  

 Assim, de forma breve, verifica-se que os principais instrumentos internacionais 

de proteção dos direitos humanos trazem, de maneira mais ampla e explicada ou de modo 

conciso, a liberdade religiosa em sentido amplo como um direito imprescindível às pessoas 

naturais. 

 

2.1.1 A internacionalização dos direitos humanos 

 

 Ocorre que os direitos do homem nem sempre foram alvo de relevância e defesa a 

nível internacional, ainda que a concepção do que seja o ser humano e o entendimento de que 

a este precisa ser assegurado direitos indispensáveis a sua mantença e seu desenvolvimento 

em sociedade tenha surgido e se desenvolvido durante séculos, inclusive com o 

desenvolvimento e consolidação dos direitos fundamentais, tendo como cartas precursoras as 

Declaração de Direitos americana, de 1776, e francesa, de 1789.
10

 

 Até então, garantia-se liberdades e direitos aos homens - e, muitas vezes, esta 

denominação restringia-se apenas aos indivíduos adultos e ricos do sexo masculino, e não a 

qualquer componente da humanidade - apenas na esfera de atuação de cada Estado. 

 Nas lições de Flávia Piovesan, com o Direito Humanitário, a Liga das Nações e a 

Organização Internacional do Trabalho, iniciou-se o processo de globalização dos direitos 

humanos, preparando a história, de forma ainda tímida, com a redefinição do conceito de 

                                                
8CONSELHO EUROPEU. Convenção europeia de direitos humanos. Disponível em: 

<http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=536&lID=4>. 
9ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE AFRICANA. Carta africana dos direitos do homem e dos povos. 

Disponível em: <http://www.gddc.pt/direitos-humanos/textos-internacionais-dh/tidhregionais/carta-africa.html>. 
10 E aqui nos abstemos de maiores considerações acerca da importância histórica de cada Declaração para o 

desenvolvimento dos direitos humanos e se há tamanha influência da primeira em relação à segunda. 
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soberania estatal e da posição do indivíduo no cenário internacional, para que, futuramente, 

este se tornasse um verdadeiro sujeito de Direito Internacional.
11

  

 Entretanto, precisou ocorrer a atrocidades cometidas na Segunda Guerra Mundial, 

principalmente no regime nazista, para que a comunidade internacional percebesse a 

necessidade de um sistema eficiente na proteção dos direitos humanos, afinal, a Liga das 

Nações mostrara seu fracasso neste aspecto.  

 Observando tal consequência, Fábio Konder Comparato afirmou: "O sofrimento, 

como matriz da compreensão do mundo e dos homens, segundo a lição luminosa da sabedoria 

grega, veio aprofundar a afirmação histórica dos direitos humanos".
12

 

 Após a desvalorização do ser humano na Alemanha de Hitler, os contornos da 

soberania estatal passou por um processo de maior redimensionamento, derivado da 

convicção segundo a qual os direitos humanos não devem ser protegidos apenas no âmbito 

interno de um Estado, sendo uma temática de relevância internacional. 

 Criou-se, então, as Nações Unidas, um organização internacional com os 

propósitos, dentre outros, de manter a paz e a segurança mundial e de fomentar a cooperação 

entre os Estados para promover o respeito aos direitos humanos em todas as suas esferas.  

 Mas foi com a Declaração Universal dos Direitos Humanos que, conforme 

esclarece René Cassin, citado por Piovesan, o indivíduo assumiu terminantemente o status de 

sujeito internacional. O referido mestre afirmou: 

 

Ao fazê-lo, conscientemente, a comunidade internacional reconheceu que o 

indivíduo é membro direto da sociedade humana, na condição de sujeito direto do 

Direito das Gentes. Naturalmente, é cidadão de um país, mas também é cidadão do 

mundo, pelo fato mesmo da proteção internacional que lhe é assegurada.13 

 

 A partir daí, nasceu a sistemática normativa internacional de proteção dos direitos 

do homem (atualmente bem mais extensa), tornando possível a responsabilização na esfera 

internacional do Estado quando este, com ações ou omissões, desrespeitasse ou deixasse de 

defender os direitos humanos de seus domésticos. 

 Assim, com o chamado Direito Internacional dos Direitos Humanos, consolidado 

com a Declaração de 1948, os Estados ocupam as posições de legisladores das normas 

                                                
11 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 

2010. p. 115. 
12 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 

2003. p. 54 
13 PIOVESAN, Flávia. op. cit., p. 141. 
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protetoras dos seres humanos e de obrigados a respeitá-las e assegurá-las, a partir do momento 

em que os tratados internacionais de que foram signatários entram em vigor.
14

 

 Esse processo de internacionalização, todavia, não é linear, nem tampouco é 

pacífico entre os doutrinadores, e não somente os juristas, o caráter universal dado aos direitos 

humanos, pois se deve levar em conta a incompletude de cada cultura e a existência das 

várias, a fim de se construir uma concepção multicultural dos direitos humanos, na expressão 

de Sousa Santos.
15

 

 Esse diálogo entre as diferentes culturas na construção dos direitos humanos, um 

ideal quase utópico para o doutor em Sociologia do Direito, em 1997, hoje se aproxima da 

realidade, através do desenvolvimento dos sistemas regionais. Neste sentido, afirma Cançado 

Trindade:  

 

A universalidade, no entanto, não equivale à uniformidade total; ao contrário, é 

enriquecida pelas particularidades regionais. Cada sistema regional vive seu próprio 

momento histórico. (...) Cada sistema regional funciona, pois, em seu próprio ritmo, 

e, atento à realidade de seu continente, segue sua própria trajetória histórica.16 

 

 Mesmo sendo o ápice da globalização dos direitos do homem, a Declaração de 

1945 - e não há como negar sua visão unicamente ocidental a respeito da dignidade da pessoa 

humana - é de se concordar que a assinatura de numerosos Estados, de diversos continentes e 

culturas, aos tratados de direitos humanos tem conferido cada vez mais a legitimidade da 

defesa desses direitos na seara supraestatal, quando falharem os mecanismos internos. 

 Eduardo Bittar sugere que essa solidificação do preocupar-se com os direitos dos 

indivíduos para além da jurisdição de cada Estado e apesar dos fatores discriminantes entre as 

pessoas se deve ao desenvolvimento da ética do cuidado, proposta por Eric From, a qual se 

baseia no amor, no sentir-se responsável pelo outro, independentemente de onde ele se 

encontre ou quais são suas convicções, e isto porque ele (o outro) também é uma pessoa. E 

não basta contemplar a situação do próximo, é preciso agir para combater o mal sofrido pelo 

semelhante - ainda que apenas em sua essência humana - e promover-lhe uma situação de 

dignidade, em outras palavras, vencer o mal com o bem, como alertou o apóstolo Paulo.
17

 

 Nesta toada, Bittar leciona: 

                                                
14 HENKIN, Louis. The age of rights. Nova York: Columbia University Press, 1990, apud WEIS, Carlos. 
Direitos humanos contemporâneos. 1. ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 21. 
15 SANTOS, Boaventura de Sousa. Uma concepção multicultural de direitos humanos. Revista Crítica de 

Ciências Sociais. Coimbra, n. 48, p. 11-32, jun. 1997.  
16 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. O Sistema interamericano de direitos humanos no limiar do novo 

século: recomendações para o fortalecimento de seu mecanismo de proteção. A proteção internacional dos 

direitos humanos e o Brasil. Brasília: Superior Tribunal de Justiça, 2000, p. 34-35.  
17 Romanos 12. 21: "Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem". 
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O caráter ativo da política do amor envolve necessariamente uma atitude pró-ativa 

perante o mundo que, entre outras coisas, se pronuncia sobre a barbárie, repele a 

injustiça, enoja-se com a desigualdade, promove a cultura da não violência e se 

indigna com o sofrimento humano.
18

 

 

 A ética do cuidado e a política do amor são apenas duas das engrenagens que 

fomentam o desenvolvimento desse processo de internacionalização dos direitos humanos. 

Não se pode, assim, olvidar a globalização do capital, dos meios de produção, das tecnologias 

e da mão de obra como sendo outras molas propulsoras integrantes dessa dinâmica, levando 

os Estados a adaptarem suas cartas políticas à ordem jurídica internacional, fazendo surgir o 

ramo da ciência jurídica denominado de Direito Constitucional Internacional. 

 A respeito desse novo - ou renovado- ramo do Direito, Carlos Weis afirma que 

desempenha um papel político fundamental em tempos de globalização econômica, pois esta 

carece de ser acompanhada pela fixação de um patamar comum, que indique as condições 

mínimas da vida humana e invente mecanismos para sua verificação.
19

 

 Em virtude disso, sendo soberba ou visionária, a Conferência Mundial sobre 

Direitos Humanos, realizada em 1993, adotou a Declaração e Programa de Ação de Viena, 

que enfatiza: 

 
26. A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos congratula-se com os 

progressos feitos na codificação de instrumentos em matéria de Direitos Humanos, o 

que constitui um processo dinâmico e evolutivo, e insta à ratificação universal de 

tratados em matéria de Direitos Humanos. Todos os Estados são encorajados a aderir 

a estes instrumentos internacionais; todos os Estados são encorajados a evitar, tanto 

quanto possível, o recurso a reservas.
20

 

 

 É neste contexto de relevância internacional dos direitos do homem que se 

discorrerá sobre o direito à liberdade religiosa e os mecanismos internacionais para sua defesa 

em relação aos cristãos perseguidos na América. 

 

2.2 A aproximação conceitual entre os direitos humanos e os direitos fundamentais  

 

 Prima facie, importa esclarecer a aproximação do conteúdo dos direitos humanos 

e daqueles denominados de fundamentais, lembrando, inclusive, a existência de doutos que 

                                                
18 BITTAR, Eduardo C. B. Curso de ética jurídica: ética geral e profissional. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 

p. 116. 
19 WEIS, Carlos. Direitos humanos contemporâneos. 1. ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p.24. 
20Disponível em: http://www.oas.org/dil/port/1993%20Declara%C3%A7%C3%A3o%20e%20Programa 

%20de%20Ac%C3%A7%C3%A3o%20adoptado%20pela%20Confer%C3%AAncia%20Mundial%20de%20Vie

na%20sobre%20Direitos%20Humanos%20em%20junho%20de%201993.pdf  
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considerem os dois conceitos como idênticos e utilizem o nome de um em lugar do outro. Há 

também aqueles que fazem uso da expressão "direitos humanos fundamentais", misturando 

ambos os conceitos. 

 Todavia, há doutrina expressiva estabelecendo o fator espacial e a efetividade 

como principais responsáveis pela diversidade terminológica entre eles. Desse modo, os 

direitos humanos encontram-se no plano internacional, dirigindo-se, ou com a intenção de 

dirigir-se, a todo e qualquer ser humano, ao passo que os direitos fundamentais são aqueles 

positivados na Constituição de um Estado, dirigindo-se, portanto, a um número bem mais 

restrito que o primeiro. 

 Para Gilmar Mendes, os direitos do homem são postulados em bases 

jusnaturalistas, contando com índole filosófica e não possuindo como característica básica a 

positivação num ordem jurídica particular.
21

 

 A seu turno, Sarlet exprime: 

 
Em que pese sejam ambos os termos ("direitos humanos" e "direitos fundamentais") 

comumente utilizados como sinônimos, a explicação corriqueira e, diga-se de 

passagem, procedente para a distinção é de que o termo "direitos fundamentais" se 

aplica para aqueles direitos reconhecidos e positivados na esfera do direito 

constitucional positivo de determinado Estado, ao passo que a expressão "direitos 

humanos", guardaria relação como os documentos de direito internacional por 

referir-se àquelas posições jurídicas que se reconhecem ao ser humano como tal, 
independente de sua vinculação com determinada ordem constitucional, e que, 

portanto, aspiram à validade universal, para todos os povos e tempos, de tal sorte 

que revelam um inequívoco caráter supranacional (internacional).
22

 

 

 No concernente à efetividade, o mesmo mestre salienta que os direitos 

fundamentais atingem - ou, pelo menos, estão em melhores condições de atingir - um maior 

grau de efetivação, quando comparados com aqueles de direito externo, sobretudo se for 

levada em consideração a existência de instâncias, especialmente as judiciárias, detentoras do 

poder de fazer respeitar e realizar os direitos constitucionalmente previstos.
23

 

 Embora haja esta distinção conceitual, a interação recíproca dos direitos humanos 

com os fundamentais é indiscutível, encontrando os primeiros, muitas vezes, matriz nos 

consagrados pelos Estados, que, por sua vez, não raro englobam em seus catálogos de direitos 

fundamentais os direitos proclamados nos diplomas internacionais. Ressalta-se, por oportuno, 

a Declaração de 1948, a qual inspirou várias constituições do período pós-guerra.   

                                                
21 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO Paulo Gustavo Gonet. Curso de 

Direito Constitucional. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 244. 
22 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 8. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 

2007. p. 35-36.  
23 SARLET, Ingo Wolfgang . op. cit. p. 40. 
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 Essa aproximação entre os conceitos apresentados permite a utilização neste 

trabalho dos escritos de constitucionalistas quando doutrinam sobre os direitos fundamentais, 

fazendo um paralelo entre estes e os direitos humanos. 

 

2.3 Conceito e natureza da liberdade religiosa 

 

 A liberdade religiosa lato sensu é aquela que abrange todas as ideias do que é 

necessário para que uma pessoa tenha assegurado o seu direito de crer no que quiser, ou não 

crer em nada, de escolher participar de uma ou nenhuma religião ou mudar para outra (sem 

sofrer restrições por motivo de sua opção), de se portar com base em suas convicções de fé e 

poder expressar, só ou acompanhada, aquilo que acredita. 

 Os doutrinadores, ao longo dos anos, por vezes divergem ao conceituar a 

liberdade religiosa e, simultaneamente, ditar seu conteúdo e sua natureza, diante da 

complexidade da matéria. Afinal, a liberdade religiosa abrange não simplesmente o direito 

individual, mas também direitos coletivos, dada a existência dos grupos compostos por 

indivíduos que, juntamente, vivem e praticam sua convicção pessoal acerca da fé.  

 De acordo com Pontes de Miranda a liberdade ora versada é uma especialização 

da liberdade de pensamento,
24

 já na concepção de Uadi Lammêgo Bulos, a liberdade religiosa 

exterioriza-se pela manifestação do pensamento.
25

 Entretanto, por ser um direito composto, 

como se verá oportunamente, apenas algumas vertentes da liberdade religiosa enquadram-se 

no contexto apresentado pelos referidos autores, de sorte que, por exemplo, as liberdades de 

crença e de consciência coadunam-se com o pensamento de ambos, a liberdade de culto, 

apenas com o ensinamento do segundo doutrinador, mas, a liberdade de organização religiosa 

é uma vertente que vai além do que expressam os doutos em comento. 

 Para Celso Ribeiro Bastos, a referida liberdade consiste na livre escolha feita pelo 

indivíduo de sua religião, não se esgotando nesta fé ou crença, mas demandando uma prática 

religiosa ou culto como um de seus elemento fundamentais, do que resulta a possível 

necessidade de organização destes cultos, dando lugar à formação das igrejas.
26

  

                                                
24 MIRANDA, Pontes de. Comentários à Constituição de 1946. Tomo IV, Rio de Janeiro: Editor Borsoi, 1963. 

p. 444. 

25 BULOS, Uadi Lammêgo. Constituição Federal anotada. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 142. 
26 BASTOS, Celso Ribeiro; MARTINS, Ives Gandra. Comentários à Constituição do Brasil: promulgada em 5 

de outubro de 1988. São Paulo: Saraiva, 1988-1989. p. 48. 
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 Elza Galdino, por sua vez, chama a atenção para o fato de que a liberdade 

religiosa não impõe ao indivíduo que siga uma religião qualquer, e sim o permite que seja 

livre para escolher a religião que quiser, caso queira.
27

 

 Esse direito de natureza tão elevada recebe também o status de princípio na 

doutrina espanhola, como esclarece Aldir Guedes Soriano, citando Ramón Soriano, verbis: 

 
Son numerosos los trabajos sobre el tema de la libertad religiosa: la libertad religiosa 

- se dice - es el principio jurídico fundamental que regula las relaciones entre el 

Estado y la Iglesia en consonancia con el derecho fundamental de los individuos y 

de los grupos a sostener, defender y propagar sus creencias religiosas. De manera 

que el resto de los principios, derechos y libertades en materia religiosa son 

coadjuvantes y solidarios del principio básico de la libertad religiosa.
28

 (ipsis 

litteris) 

 

 Não somente nos ensinamentos alienígenas a liberdade religiosa é tida como 

princípio, Maria Cláudia Bucchianeri Pinheiro sustenta a mesma ideia, e a defende, 

primeiramente, fundada no alto grau de abstração e considerável indeterminação de seu 

conteúdo, de sorte que apenas com a análise do caso concreto será possível determinar até 

onde vai este princípio fundamental, para saber se, na situação específica, haverá ou não sua 

violação. Considera, também, os diversos graus de concretização da liberdade religiosa, o que 

não se coaduna com a natureza das "regras", as quais só podem ser cumpridas ou 

descumpridas, não admitindo soluções intermediárias.
29

 

 Ponderando que o supracitado princípio inspira a produção de diferentes normas 

referentes aos direitos de liberdade religiosa e das garantias fundamentais a ele relacionadas, 

além de impor um regime político de separação entre a Igreja e o Estado, a mencionada autora 

ensina: 

 

Feitas estas considerações, deve-se destacar que o princípio fundamental da 

liberdade religiosa se projeta em três dimensões, que lhe conferem densidade: uma 

dimensão subjetiva ou pessoal, a consubstanciar a liberdade de crença; uma 

dimensão coletiva ou social, a incluir a liberdade de culto e uma dimensão 

institucional ou organizacional, a englobar a liberdade institucional e dogmática dos 

movimentos religiosos. É dizer: o princípio constitucional da liberdade religiosa, em 

toda sua amplitude, compreende uma dimensão pessoal, uma dimensão social e uma 

dimensão organizacional.30  

                                                
27 GALDINO, Elza. Estado sem Deus: a obrigação de laicidade na Constituição. Belo Horizonte: Del Rey, 

2006. p. 15. 
28 SORIANO, Ramón. Las libertades públicas. Madrid: Tecnos, 1990, p. 61, apud SORIANO, Aldir Guedes. 

Liberdade religiosa no direito constitucional e internacional. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2002, p. 5. 
29 PINHEIRO, Maria Cláudia Bucchianeri. O Conselho Nacional de Justiça e a permissibilidade da aposição de 

símbolos religiosos em fóruns e tribunais: uma decisão viola a cláusula da separação Estado-Igreja e que esvazia 

o conteúdo do princípio constitucional da liberdade religiosa. Jus Navigandi. Teresina: ano 12, n. 1457, 28 jun. 
2007 . Disponível em: <http://jus.com.br/revista/texto/10039>. Acesso em: 10 dez. 2012. 

30 Ibidem, loc. cit.   

http://jus.com.br/revista/edicoes/2007
http://jus.com.br/revista/edicoes/2007/6/28
http://jus.com.br/revista/edicoes/2007/6/28
http://jus.com.br/revista/edicoes/2007/6
http://jus.com.br/revista/edicoes/2007
http://jus.com.br/revista/texto/10039/o-conselho-nacional-de-justica-e-a-permissibilidade-da-aposicao-de-simbolos-religiosos-em-foruns-e-tribunais
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 Com essa visualização dimensional da liberdade religiosa, fica mais fácil 

vislumbrá-la em seu sentido amplo. 

 Dando uma outra perspectiva a respeito da temática oportunamente discutida, 

Aldir Guedes Soriano entende a liberdade religiosa como um direito composto, por abranger 

diversos direitos que, reunidos, são considerados em sentido amplo com possibilidade de 

decomposição em quatro vertentes, quais sejam: as liberdades de consciência, de crença, de 

culto e de organização religiosa.
31

 Diante disso, apresenta o seguinte quadro sinótico para 

resumir sua compreensão sobre o assunto: 

  

                                                
31 SORIANO. Aldir Guedes. Liberdade religiosa no direito constitucional e internacional. São Paulo: Editora 

Juarez de Oliveira, 2002. p. 10. 
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Fonte: SORIANO. Aldir Guedes, op. cit., p. 11. 

 As referidas noções acerca da natureza da liberdade religiosa não são excludentes 

uma da outra, antes pelo contrário, complementam-se, podendo-se dizer que o referido 

conceito ora se comporta como princípio, ora como direito. 

 

2.4 Vertentes da liberdade religiosa 

 

 Na concepção de BULOS, a liberdade religiosa exterioriza-se pela manifestação 

do pensamento, e abrange duas formas de expressão: a liberdade de crença e de consciência e 

a liberdade de culto religioso.
32

 Já para José Afonso da Silva, "a liberdade religiosa 

compreende três formas de expressão: a liberdade de crença, a liberdade de culto, a liberdade 

de organização religiosa”.
33

 

                                                
32 BULOS, Uadi Lammêgo. Constituição Federal anotada. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 142 

33 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 22. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 

247. 

 

 

 

 

 

 

Direito à 

Liberdade 

Religiosa 

(lato 

sensu) 

1) Liberdade de 

Consciência 

É mais ampla que a 

liberdade de crença. 

É de foro individual. 

Compreende tanto o 

direito de crer como o 

de não crer. 

2) Liberdade de 

Crença 

(também 

conhecida como 

liberdade de 

religião ou 

liberdade 

religiosa stricto 

sensu. 

É mais restrita que a 

liberdade de 

consciência. 

Possui uma 

dimensão social e 

institucional. 

Compreende o direito 

de escolher, ou de 

aderir a uma crença ou 

religião. 

Compreende o direito 

de mudar de crença ou 

de religião. 

3) Liberdade de 

culto 

Resulta da 

exteriorização da 

crença. 

Pode manifestar-se 

através de ritos, 

cerimônias ou 

reuniões, em público 

ou em particular. 

4) Liberdade de organização religiosa Decorre do Estado 

laicista. Está sob a 

égide da legislação 

civil e penal. 
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 Embora, como visto, haja divergência quanto ao conteúdo da liberdade em estudo, 

cumpre destacar e discorrer, ainda que brevemente, sobre algumas de suas vertentes, o que se 

fará adiante. 

 

2.4.1 Liberdade de consciência 

 

 A liberdade de consciência não se confunde com a liberdade de crença, por ser 

aquela mais ampla que esta, nem se esgota no aspecto religioso, mas nele encontra expressão 

concreta de grande relevo. Tanto é que os textos normativos internacionais já citados neste 

trabalho trazem a liberdade de consciência juntamente com a religiosa. 

 Cretella Júnior assevera que a consciência é sempre livre, de modo a não precisar 

de mecanismos legais para protegê-la, pois o pensamento é incoercitível, e o Direito, na 

verdade, não se preocupa com os atos internos ou intransitivos do homem, os quais, por sinal, 

não perturbam a ordem jurídica. Seguindo essa linha de raciocínio, critica a Constituição da 

República Federativa do Brasil, de 1988, ao afirmar que houve uma confusão entre 

"consciência" e "projeção da consciência", no mundo externo.
34

 Tal crítica poderia ser levada, 

de igual modo, aos tratados internacionais que dispõem no mesmo sentido. 

 Entretanto, há de se considerar que as ações do indivíduo, ao menos de forma 

geral, são guiadas por aquilo que ele acredita, quer seja no âmbito da religião, da moral ou da 

filosofia. Incluindo esta questão em seus ensinamentos, Jesus Cristo explicou aos seus 

discípulos:  

 
Não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para ventre, e depois é 

lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca procede do coração, e é isso que 

contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, 

adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias.
35

   

 

 Nessa toada, Celso Ribeiro Bastos leciona não se contornar o pensamento no 

domínio do puro espírito, tendendo à transcendência, ou por sua vocação ao proselitismo, ou 

pelo só fato de determinar em boa parte as próprias atitudes individuais.
36

 

                                                
34 CRETELLA JÚNIOR, José. Comentários à Constituição Brasileira de 1988. vol. I. 3. ed. Rio de Janeiro: 

Forense Universitária, 1992. p. 216-217. 

35 Mateus 15. 17-19. Versão Almeida, Revista e Atualizada. 

36  BASTOS, Celso Ribeiro; MARTINS, Ives Gandra. Comentários à Constituição do Brasil: promulgada em 

5 de outubro de 1988. São Paulo: Saraiva, 1988-1989. p. 48. Apesar de encontrar-se o referido ensino nas 

considerações feitas à liberdade de pensamento, o mesmo autor, logo em seguida, exprime ser a liberdade de 

consciência uma especificação daquela liberdade, quando tem por objeto a religião e a moral. 
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 Desse modo, não há como separar a consciência de um homem com as ações por 

ela dirigidas, ou nela originada. 

 O direito à liberdade de consciência, portanto, engloba a liberdade de crença e de 

descrença, e não apenas a última, ofertando proteção jurídica a religiosos, ateus, agnósticos e 

àqueles que aderem a certos valores morais ou espirituais que não se vinculam à religião 

alguma. 

 Tal proteção é de extrema importância pelo fato de ser uma aflição à pessoa ser 

obrigada a portar-se de maneira diversa daquilo que acredita profundamente, sendo feliz o 

homem que não se condena naquilo que faz. 

 É inegável que, algumas vezes, o indivíduo age diferentemente daquilo que 

acredita a fim de, por exemplo, manter uma convivência pacífica em sociedade, ou alcançar 

um objetivo almejado. Não com esse tipo de violação da consciência que deve preocupar-se o 

Estado, mas com aquelas que mitigam os direitos e liberdades da pessoa, ferindo-lhe a 

dignidade. 

 A fim de preservar as convicções dos indivíduos, muitas constituições incluem em 

seus textos o instituto da objeção de consciência, que, nos dizeres de MENDES, COELHO e 

BRANCO, "consiste na recusa em realizar um comportamento prescrito, por força de 

convicções seriamente arraigadas no indivíduo, de tal sorte que, se o indivíduo atendesse ao 

comando normativo, sofreria grave tormento moral".
37

 

 Os motivos para se abster de praticar um dever dirigido a todos deve ter um 

mínimo de seriedade, como deixa claro José Carlos Buzanello ao afirmar: 

 

Os elementos determinantes do caráter relacional da decisão de objeção de 

consciência devem levar em conta que esta “não significa um simples 

convencimento subjetivo que pode abarcar toda ocorrência, capricho ou pensamento 

fantástico, senão uma decisão adotada com toda seriedade na luta pelo conhecimento 

do eticamente justo”.
38

 

 

 Assim, não é qualquer pensamento que terá o condão de eximir uma pessoa de 

cumprir obrigação a todos imposta, mas as ideias profundas e duradouras, que orientam, 

inclusive, seu estilo de vida. 

 

 

                                                
37MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de 

Direito Constitucional. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 414 

38 BUZANELLO, José Carlos. Direito de Resistência Constitucional. 2. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Iuris. 2006, 

pp. 150-151. 
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2.4.2 Liberdade de crença (religiosa stricto sensu) 

 

 Também conhecida como liberdade de religião ou liberdade religiosa stricto 

sensu, é relacionada por Aldir Guedes Soriano com as faculdades de escolher uma crença ou 

religião ou aderir a ela, também de mudar de crença ou religião.
39

 

 Já Uadi Lammêgo, considera que a liberdade de crença abrange os aspectos 

positivo e negativo, revelando-se o primeiro na liberdade de escolha da religião, nele o sujeito 

pode aderir ou mudar de religião. Já o aspecto negativo esboça-se pela liberdade de não seguir 

religião alguma, de se descrer em algo, de ser agnóstico, de ser ateu.
40

 

 Ocorre que, para a faculdade de crer ou descrer já existe a liberdade de 

consciência, sendo mais adequado deixar a liberdade de religião para a escolha de um credo 

ou para a mudança deste para outro, sem que, por isso, o indivíduo qualquer restrição em seus 

direitos.  E isto há muito já era defendido por Pontes de Miranda, quando afirmou: "A 

liberdade de consciência e de crença são inconfundíveis. O descrente também tem a liberdade 

de consciência e pode pedir que se tutele, juridicamente, tal direito".
41

 

 Soriano ainda cita o mestre português Jorge Miranda, quando afirma ser de foro 

individual a liberdade de consciência, ao passo que a liberdade de crença apresenta uma 

dimensão social e institucional.
42

  

 De igual modo, não se pode confundir a liberdade de crença com a de culto, pois 

crer é uma ação interior e cultuar pertence ao plano externo. 

 

2.4.3 Liberdade de expressão no aspecto religioso (liberdade de culto) 

 

 A natureza humana é relacionamental, e, por isso, o homem comum vive em 

sociedade, comunicando suas convicções, ideais, sentimentos e pensamentos, quer seja em 

matéria política, moral, religiosa ou artística. Disso deriva o entendimento de que seria 

insuficiente garantir a um indivíduo que possa crer no que ou em quem quiser, mas não possa 

manifestar e divulgar aquilo que acredita. 

                                                
39  SORIANO, Aldir Guedes. Liberdade religiosa no direito constitucional e internacional. São Paulo: Juarez 

de Oliveira, 2002, p. 12. 

40 BULOS, Uadi Lammêgo. Constituição Federal anotada. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p.142. 

41 MIRANDA, Pontes de. Comentários à Constituição de 1946. t. IV, p. 445, apud SORIANO, Aldir Guedes. 

op. cit., p. 12. 

42 MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional. 3. ed. t. IV. p. 445, apud, SORIANO, Aldir Guedes. 

loc. cit. 
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 Para os cristãos, cuja liberdade religiosa é o foco deste trabalho, proibir a 

propagação de sua fé significa, inclusive, obrigá-lo a desobedecer ao próprio Deus, pois aos 

seguidores do Caminho foi dada a ordem de anunciar a mensagem da salvação em todos os 

lugares do mundo,
43

 a fim de que todos saibam que são pecadores, e, consequentemente, estão 

separados da presença gloriosa de Deus,
44

 mas Jesus Cristo, o Filho de Deus, se fez carne, não 

pecou e morreu numa cruz para salvar dos pecados a toda pessoa que nele crê, justificando-a 

e, portanto, reconciliando-a com o Criador.
45

  

 A doutrina constitucional pátria apresenta como uma das vertentes da liberdade 

religiosa a liberdade de culto, entendida, em seu conteúdo mais extenso, como sendo, além da 

simples adoração a Deus, o conjunto de manifestações que levam o crente à divindade, o que 

inclui a prática de ritos, cerimônias, cultos, reuniões, fidelidade aos hábitos e às tradições,
46

 

abrangendo, por exemplo, o uso de determinadas vestimentas características de alguns 

seguimentos religiosos, como a burca e a batina. 

 Porém, e como bem destacou Beatriz Ramos Pinto, “é desdobramento também da 

liberdade de crença o proselitismo, considerado o direito de divulgação de crenças, através da 

manifestação e difusão da fé com vistas a ter a aderência dos indivíduos à própria religião”.
47

 

 Não que o direito interno tenha suprimido dos fiéis a faculdade de divulgar o que 

acredita, pois a estes, também, é dada a liberdade de expressão do pensamento, mas não o fez 

especificamente em matéria de convicção e religião. 

 Observando a necessidade de exteriorizar a fé e estender o alcance da religião, os 

documentos internacionais de direitos humanos garantem a liberdade de manifestação da 

crença e da religião, inserindo o culto como apenas uma das formas de expressar aquilo em 

que se acredita. 

 É oportuno citar novamente o art. 12, inciso 1, do Pacto de São José da Costa Rica 

e o art. XVIII, da Declaração de 1948, respectivamente: 

 
Artigo 12 – Liberdade de consciência e de religião 

                                                
43 Marcos 16.15. 

44 Romanos 3.23. 

45 Romanos 4.8-9. 

46 BULOS, Uadi Lammêgo. Constituição Federal anotada. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 143. 

47 PINTO, Beatriz Ramos. A liberdade de divulgação da fé como garantia da máxima efetividade do direito à 

liberdade religiosa. In: XI CONGRESSO DE EDUCAÇÃO DO NORTE PIONEIRO Jacarezinho. 2010. Anais 

2011. UENP Universidade Estadual do Norte do Paraná - Centro de Ciências Humanas e da Educação e Centro 

de Letras, Comunicação e Arte. Jacarezinho, 2011. p. 752 - 767. 
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1. Toda pessoa tem direito à liberdade de consciência e de religião. Esse direito 

implica a liberdade de conservar sua religião ou suas crenças, ou de mudar de 

religião ou de crenças, bem como a liberdade de professar e divulgar sua religião ou 

suas crenças, individual ou coletivamente, tanto em público como em privado. 

(Grifo nosso) 

 

Artigo XVIII - 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 particular. (Grifo nosso) 

 

 Como pode ser visto, não somente através de culto, mas também do ensino, da 

prática e da observância, ou ainda, não apenas a liberdade de adorar, mas também de 

professar e divulgar alcança àqueles que possuem uma crença ou religião e, no que cabe, aos 

ateus e agnósticos, de proclamarem aquilo que acreditam (ou deixam de acreditar) e dar suas 

razões para tanto. 

 Nessas circunstâncias, pode-se enxergar até mesmo um contraditório em matéria 

religiosa, no qual não é proibida a discordância com a convicção do outro, mas se inadmite o 

desrespeito ao próximo, apesar de seu posicionamento divergente. 

 Especificando melhor a liberdade de manifestação das convicções em matéria 

religiosa e de fé, a Organização das Nações Unidas elaborou a Declaração Sobre a Eliminação 

de Todas as Formas de Intolerância e Discriminação Fundadas na Religião ou nas Convicções 

traz, em seu art. 6º, o seguinte: 

 
Artigo 6º 

Conforme o "artigo 1º" da presente Declaração e sem prejuízo do disposto no "§3 do 

artigo 1º", o direito à liberdade de pensamento, de consciência, de religião ou de 

convicções compreenderá especialmente as seguintes liberdades: 

a) A de praticar o culto e o de celebrar reuniões sobre a religião ou as convicções, e 

de fundar e manter lugares para esses fins. 

(...) 

d) A de escrever, publicar e difundir publicações pertinentes a essas esferas. 

e) A de ensinar a religião ou as convicções em lugares aptos para esses fins. 

(...) 

h) A de observar dias de descanso e de comemorar festividades e cerimônias de 
acordo com os preceitos de uma religião ou convicção. 

i) A de estabelecer e manter comunicações com indivíduos e comunidades sobre 

questões de religião ou convicções no âmbito nacional ou internacional. 

 

 Aqui vemos, portanto, exemplos que inserem a liberdade de cultuar, mas vão além 

de tal direito.  
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2.4.4 Liberdade de organização religiosa 

 

 Diante da formação de grupos religiosos, formados por indivíduos aos quais é 

conferido o direito de crer e possuir religião, bem como o de manifestar suas crenças, surge a 

liberdade religiosa numa dimensão coletiva, sendo tais grupos objeto de tutela. 

 Assim, para garantir o cumprimento do direito de manifestar a religião ou crença, 

importa conferir o direito de criação, estruturação e organização de igrejas, isto é geralmente 

encontrado nos Estados laicos, aqueles que não possuem uma confissão religiosa, mas 

também não impedem qualquer que constitua seu povo de possuir, ou não, uma religião ou 

credo, e de manifestá-los. 

 Nessa toada, Celso Ribeiro Bastos assevera:  

 
A liberdade religiosa consiste na livre escolha pelo indivíduo da sua religião. No 

entanto, ela não se esgota nesta fé ou crença. Ela demanda uma prática religiosa ou 

culto como um de seus elementos fundamentais, do que resulta também inclusa, na 

liberdade religiosa, a possibilidade de organização desses mesmos cultos, o que dá 
lugar às igrejas. Este último elemento é muito importante, visto que da necessidade 

de assegurar a livre organização dos cultos surge o inevitável problema da relação 

destes com o Estado.
48

 

 

 MENDES e COELHO E BRANCO, ao versarem sobre a liberdade de 

organização religiosa, afirmam que o Estado não pode interferir na economia interna da 

associação religiosa. De igual modo, não pode, por exemplo, impor igualdade de sexos na 

entidade ligada a uma religião que não a colha.
49

   

 A Declaração Sobre a Eliminação de Todas as Formas de Intolerância e 

Discriminação Fundadas na Religião ou nas Convicções inclui direitos que integram o direito 

à liberdade de organização religiosa, como se vê:  

 
Artigo 6º 

Conforme o "artigo 1º" da presente Declaração e sem prejuízo do disposto no "§3 do 

artigo 1º", o direito à liberdade de pensamento, de consciência, de religião ou de 

convicções compreenderá especialmente as seguintes liberdades: 

a) A de praticar o culto e o de celebrar reuniões sobre a religião ou as convicções, e 

de fundar e manter lugares para esses fins.  

b) A de fundar e manter instituições de beneficência ou humanitárias adequadas. 

c) A de confeccionar, adquirir e utilizar em quantidade suficiente os artigos e 

materiais necessários para os ritos e costumes de uma religião ou convicção. 

(...) 

f) A de solicitar e receber contribuições voluntárias financeiras e de outro tipo de 
particulares e instituições;  

                                                
48 BASTOS, Celso Ribeiro; MARTINS, Ives Gandra. op. cit., p. 48 

49 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de 

Direito Constitucional. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 417. 
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g) A de capacitar, nomear, eleger e designar por sucessão os dirigentes que 

correspondam segundo as necessidades e normas de qualquer religião ou convicção. 

 

 Assim, em linhas singelas, a liberdade de organização trata-se do direito que os 

grupos religiosos tem de auto-organizar-se, administrativa, financeira e ideologicamente sem 

interferência do Estado, operando sua criação, estruturação e funcionamento. 

 

2.5 Limitações ao exercício da liberdade religiosa 

 

 Como todo direito, a liberdade religiosa não é absoluta, e como toda liberdade 

conferida a um indivíduo ou um grupo, a ela é limitada pela esfera de liberdade do outro. 

Diante disso, o art. 12, 3, da Convenção Americana de Direitos Humanos, apresenta, como 

limitações à exteriorização da fé, apenas as "previstas em lei e que se façam necessárias para 

proteger a segurança, a ordem, a saúde ou a moral públicas ou os direitos e as liberdades das 

demais pessoas". 

 É claro que tal limite não é imposto somente à liberdade de expressão em matéria 

religiosa, abrangendo também todas as demais vertentes da liberdade religiosa em sentido 

amplo.  

 Como bem ensina Aldir Guedes Soriano, o ordenamento jurídico não admite 

atividades ilícitas, mesmo que praticadas sob pretextos religiosos, de modo que os cultos 

atentatórios à ordem pública e aos bons costumes não podem usufruir de proteção estatal,
50

 

muito menos da comunidade internacional. 

 Mesmo entendida como princípio, a estudada liberdade comporta restrições, 

quando colidir com outra norma pertencente à mesma categoria, devendo ser feita uma 

ponderação acerca da importância da norma que deverá prevalecer no caso concreto, e um 

juízo baseado na razoabilidade, a fim de se decidir a intensidade e extensão de efetivação de 

cada uma delas. 

 Um bom exemplo para tanto é a impossibilidade de se proteger a liberdade de 

culto de um indivíduo ou grupo quando, para exercer suas crenças, seja necessário o sacrifício 

humano. Afinal, o maior de todos os direitos é o direito à vida. 

 Também não cabe defender o direito de reunião ou associação religiosa cujo 

objetivo é a perseguição de fins violentos, ou o direito de expressar uma convicção que incite 

um grupo ao ódio ou à prática de crimes. 

                                                
50 SORIANO, Aldir Guedes. Op. cit. p. 15. 
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 Por tudo o que foi explanado acerca do conteúdo da liberdade religiosa, quer seja 

como princípio, quer como direito composto, chega-se à conclusão que, inicialmente, surge 

no âmbito interior, no intelecto de cada indivíduo (e aí não precisa de qualquer ação ou 

omissão do Estado), sendo, aqui, direito individual. Mas, inevitavelmente, necessita de 

expressão, seja pelo fato da consciência determinar as atitudes do homem, ou mesmo pela 

manifestação da fé, geralmente, exigir a celebração de cultos, ritos e cerimônias, com o 

homem isolado ou em grupo, ganhando, neste aspecto, a característica de direito coletivo. E 

como limitação, a liberdade religiosa possui a ordem pública, os bons costumes e as demais 

liberdades, desde que tal restrição esteja prevista em lei. 
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3 A PERSEGUIÇÃO RELIGIOSA NA AMÉRICA 

 

 Até parece estranho falar em perseguição por motivo religioso ocorrendo em 

países americanos. Chega a ser incômodo dizer que os Estado são responsáveis, em ação ou 

omissão, por tamanho desrespeito aos seres humanos. Isto porque não queremos reconhecer 

que tão perto de nós, em países que se dizem democráticos, em sua maioria, ainda ocorra algo 

tamanhamente retrógrado e autoritário. 

 

3.1 A atuação do Estado para a garantia da liberdade religiosa 

 

 Conforme a classificação dada primeiramente por Karel Vasak em 1979 acerca 

dos direitos humanos (ainda que de forma despretensiosa)
51

, estes se subdividem, 

inicialmente, em três gerações, de acordo com sua construção/evolução histórica, fazendo 

uma analogia ao lema da Revolução Francesa: liberté, égalité, fraternité. 

 Para a Teoria Geracional, os direitos civis e políticos, ou seja, aqueles que se 

reportam especificamente ao indivíduo, tais como a vida, a liberdade e a propriedade, são os 

direitos de primeira geração, tendo como principal característica a continência do Estado, 

sendo, portanto, também conhecidos como direitos negativos. Isto quer dizer que, para 

garantir os direitos de liberdade, o Estado deve, sobretudo, tomar uma postura de abstenção 

frente o indivíduo, um "não fazer", ou seja, cabe ao Estado não oprimir a vida, a propriedade e 

o poder de decidir das pessoas. 

 Entendendo os direitos fundamentais
52

 como aqueles cuja essência está vinculada 

à liberdade e à dignidade humana, caracterizados pela universalidade manifesta inicialmente 

na Declaração dos Direitos do Homem de 1789
53

, Paulo Bonavides afirma: 

 
Os direitos de primeira geração ou direitos da liberdade têm por titular o indivíduo, 

são oponíveis ao Estado, traduzem-se como faculdades ou atributos da pessoa e 

ostentam uma subjetividade que é seu traço mais característico; enfim, são direitos 
de resistência ou de oposição perante o Estado. 

Entram na categoria do status negativus da classificação de Jellinek e fazem também 

                                                
51 George Marmelstein cita que, durante uma palestra que proferiu em Brasília, em 25 de maio de 2000, Antônio 

Augusto Cançado Trindade comentou que, respondendo o motivo pelo qual criara a Teoria Geracional, Karel 
Vasak afirmara: "Ah, eu não tinha tempo de preparar uma exposição, então me ocorreu de fazer alguma 

reflexão, e eu me lembrei da bandeira francesa". (LIMA, George Marmelstein. Críticas à teoria das gerações (ou 

mesmo dimensões) dos direitos fundamentais. Jus Navigandi, Teresina, ano 8, n. 173, 26 dez. 2003 . Disponível 

em: <http://jus.com.br/revista/texto/4666>. Acesso em: 26 dez. 2012).  
52  Enxergando, aqui, pelo prisma axiológico, o renomado jurista utiliza o termo "direitos fundamentais" como 

sinônimo de "direitos humanos". 

53BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 21. ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 562. 

http://jus.com.br/revista/edicoes/2003
http://jus.com.br/revista/edicoes/2003/12/26
http://jus.com.br/revista/edicoes/2003/12/26
http://jus.com.br/revista/edicoes/2003/12
http://jus.com.br/revista/edicoes/2003
http://jus.com.br/revista/texto/4666/criticas-a-teoria-das-geracoes-ou-mesmo-dimensoes-dos-direitos-fundamentais
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ressaltar na ordem dos valores políticos a nítida separação entre a Sociedade e o 

Estado.
54

 

 

 Nessa senda, a liberdade religiosa, como todas as liberdades, é situada no rol dos 

direitos humanos de primeira geração. Assim, o poder público estaria desrespeitando 

mencionada liberdade de um ser humano apenas quando o obrigasse a seguir ou deixar de 

seguir determinada fé, ou o impedisse de prestar culto à(s) divindade(s) em que acredita, ou, 

até mesmo, punisse aqueles que professam publicamente sua fé. 

 A segunda geração de direitos humanos, vinculada à ideia de igualdade, 

compreende os direitos sociais, culturais e econômicos, como também os coletivos ou de 

coletividades, requerendo, todos estes, uma atuação positiva do estado para garantir-lhes a 

efetividade. 

 Já os direitos de terceira geração (relativos ao valor da fraternidade ou 

solidariedade), já sugeridos por Karel Vasak, os de quarta e, até mesmo, quinta geração, 

reconhecidos posteriormente por outros doutrinadores, dirigem-se ao gênero humano e, 

relativamente ao seu conteúdo, há divergência doutrinária.
55

 

 Entretanto, a Teoria Geracional vem sendo superada pela doutrina moderna. Neste 

sentido Cançado Trindade sustenta ser nefasta a fantasia das chamadas "gerações de direitos", 

histórica e juridicamente infundada, pois, ao dar uma visão fragmentada e atomizada dos 

direitos humanos, já se encontra devidamente desmistificada. Isto porque o fenômeno hoje 

testemunhado não é o de sucessão, mas antes, de uma expansão, cumulação e fortalecimento 

                                                
54 BONAVIDES, Paulo. op. cit., p. 563/564.  

55 Para Lafer, os direitos de terceira e até mesmo de quarta geração tem como titular não mais o indivíduo, mas 

os grupos humanos, tais como a família, o povo, a nação, as coletividades étnicas ou regionais e a própria 

humanidade, tendo como exemplo mais emblemático o direito à autodeterminação dos povos. (Vide LAFER. 

Celso, Ob. cit. p. 131). Já Bonavides entende que o destinatário dos direito de terceira geração é o gênero 

humano (Cf. BONAVIDES, Paulo. Ob. cit., p.569 e WEIS, Carlos. Ob. cit., p. 40) Geralmente são citados entre 

os direitos de terceira geração os direitos ao meio ambiente equilibrado, à paz, ao desenvolvimento, à livre 

determinação dos povos, à comunicação e à conservação e utilização do patrimônio histórico e cultural. Há quem 

inclua, ainda nesta geração, o direito de informática, de morrer com dignidade, as garantias contra a manipulação 

genética e o direito à mudança de sexo. Neste sentido, ver SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos 

fundamentais. p. 59. Bonavides afirma que a globalização dos direitos fundamentais, correspondendo à última 
fase de institucionalização do Estado social, fez surgir a quarta geração, composta pelos direitos à democracia 

direta, à informação e ao pluralismo (BONAVIDES, Paulo. Ob. cit., p. 571). Já Oliveira Júnior vê os direitos de 

quarta geração como sendo os relacionados à biotecnologia. (OLIVEIRA JÚNIOR, José Alcebíades de. Teoria 

jurídica e novos direitos. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2000, p. 97 apud SARLET, Ingo Wolfgang. Ob. cit., p. 

61). Bonavides sugere que o direito à paz trasladou-se da terceira para a quinta geração, ante a sua tamanha 

importância para a preservação e o desenvolvimentos das nações (BONAVIDES, Paulo. A quinta geração de 

direitos fundamentais. Direitos fundamentais & justiça. Nº 3. Abr./Jun. 2008. pp. 82-93). 
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dos direitos humanos consagrados, consoante uma visão necessariamente integrada de todos 

os direitos humanos.
56

 O mesmo autor ainda afirma:  

 
As razões histórico-ideológicas da compartimentalização já há muito desapareceram. 

Hoje podemos ver com clareza que os avanços nas liberdades públicas em tantos 

países nos últimos anos devem necessariamente fazer-se acompanhar não de 

retrocesso – como vem ocorrendo em numerosos países – mas de avanços paralelos 

no domínio econômico-social.
57

 

 

 Após ter editado dois pactos internacionais de direitos humanos, aparentemente 

dividindo-os em duas categorias, a ONU, almejando evitar que os Estados interpretassem 

restritivamente os enunciados dos documentos internacionais sobre direitos humanos e 

alegassem cumprimento parcial das normas que tratam sobre a matéria, afirmou, a concepção 

unitária desses direitos.
58

 E fez isto na Conferência Internacional de Teerã, em 1968, ao 

proclamar: "13. Como os direitos humanos e as liberdades fundamentais são indivisíveis, a 

realização dos direitos civis e políticos, sem o gozo dos direitos econômicos, sociais e 

culturais, torna-se impossível". 

 Assim, houve a construção da ideia destes serem indivisíveis, interdependentes e 

complementares. A indivisibilidade deriva da consciência segundo a qual os direitos humanos 

não podem ser separados entre si. Flávia Piovesan, a este respeito, ressaltou que a Declaração 

do 1948, ineditamente, conjugou o valor da liberdade e da igualdade, ao catalogar juntamente 

aos direitos civis e políticos, os econômicos, sociais e culturais.
59

 

 Por interdependência, Carlos Weis entende que a realização de um direito, para 

atingir sua eficácia plena, pode depender (e geralmente depende) da realização simultânea  de 

alguns ou de todos os outros direitos do homem, independentemente de sua classificação.
60

 

Significa dizer: que não basta proteger um conjunto de direitos olvidando-se de outro, sob 

pena de não resguardar plenamente qualquer deles. 

 No concernente à complementaridade, entende-se que, inexistindo colisão, um 

direito não poder ser violado com a desculpa de se estar observando outro direito,
61

 devendo 

ser atendido, até o máximo que se puder, os direitos do indivíduos e da coletividade. Quando 

                                                
56 TRINDADE, A. A. Cançado. Tratado de direito internacional dos direitos humanos. Porto Alegre: S. A. 

Fabris, 1997. v. I, p. 390-391. 
57 TRINDADE, A. A. Cançado. op. cit., p. 391. 
58WEIS, Carlos. Direitos humanos contemporâneos. 1. ed. São Paulo: Malheiros, 2006,  p. 117. 
59PIOVESAN, Flávia. Ações afirmativas da perspectiva dos direitos humanos. Cadernos de Pesquisa, v. 35, 

n. 124, jan./abr. 2005, pp. 44-45.  
60 WEIS, Carlos. Ob. cit., p. 118. 
61 SORIANO, Aldir Guedes. Liberdade religiosa no direito constitucional e internacional. São Paulo: Juarez 

de Oliveira, 2002, p. 21. 



 36 

isto não for possível, o que não é raro acontecer no plano da realidade, importará sopesar os 

interesses conflitantes, fazendo-se uso da razoabilidade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 Tais características não atingem apenas o modo como se enxerga o conteúdo dos 

direitos humanos, mas também conduzem a forma de atuação do Estado na promoção e 

proteção dos mesmos. Pretende-se, com isso, dizer que, ante os direitos de primeira geração, é 

insuficiente uma postura restrita à abstenção do Estado frente à vida, à propriedade e às 

liberdades dos indivíduos. Tanto é que, para afastar ao máximo a autotutela e o consequente 

caos na sociedade, o Estado providencia a Polícia para defender a vida e propriedade dos 

indivíduos. 

 A mudança de paradigma quanto ao modo de concretização dos direitos humanos 

pelos Estados é decorrente de um processo histórico, e não apenas uma determinação legal 

oriunda da criatividade dos legisladores (no âmbito internacional). Esse processo, que se 

confunde com o próprio surgimento dos direitos de segunda dimensão, minimizou o Estado 

Liberal e absenteísta, firmado no contratualismo individualista, para dar lugar ao Estado 

Social, responsável por promover a igualdade, quando as diferenças inferiorizam um ser 

humano em relação a outro, e respeitar a diversidade, a fim de não descaracterizar os 

indivíduos. 

 Assim, a dimensão dos direitos individuais foi historicamente complementada 

pelos benefícios do socialismo, no dizer de Celso Lafer, pelas reivindicações dos 

desprivilegiados de ter direito a participar do que seria o "bem-estar social", sendo a segunda 

dimensão os direitos de crédito do indivíduo em relação à sociedade. O douto afirma, ainda: 

 
Daí a complementaridade, na perspectiva ex parte populi, entre os direitos de 

primeira e de segunda geração, pois estes últimos buscam assegurar as condições 

para o pleno exercício dos primeiros, eliminando ou atenuando os impedimentos ao 

pleno uso das capacidades humanas. Por isso, os direitos de crédito, denominados 

direitos econômico-sociais e culturais, podem ser encarados como direitos que 

tornam reais direitos formais: procuraram garantir a todos o acesso aos meios de 
vida e de trabalho num sentido amplo, impedindo, desta maneira, a invasão do todo 

em relação ao indivíduo, que também resulta da escassez dos meios de vida e de 

trabalho.
62

 

 

 Na verdade, são raras as situações em que as liberdades civis são amplamente 

respeitadas no plano fático sem que haja a efetivação de providências assecuratórias dos 

direitos sociais. 
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 LAFER, Celso. A reconstrução dos direitos humanos: um diálogo com o pensamento de Hannah Arendt, 

São Paulo: Companhia das Letras, 1988, p.127-128. 
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 Diante disso, percebe-se que, mesmo sendo um direito de primeira dimensão, é 

indispensável uma postura ativa do Poder Público para concretizar a liberdade religiosa dos 

indivíduos e coletividades. Jorge Miranda, nos idos de 1993, já deixava bem clara a 

indispensável forma dúplice do Estado para garantir este direito de tamanha monta, como 

pode ser visto a seguir:  

 
A liberdade religiosa não consiste apenas em o Estado a ninguém impor qualquer 

religião ou a ninguém impedir de professar determinada crença. Consiste ainda, por 

um lado, em o Estado permitir ou propiciar a quem seguir determinada religião ao 

cumprimento dos deveres de que dela decorrem (em matéria de culto, de família ou 

de ensino, por exemplo) em termos razoáveis. E consiste, por outro lado, (e sem que 

haja qualquer contradição), em o Estado não impor ou não garantir com as leis o 

cumprimento desses deveres. 
[...] 

Se o Estado, apesar de conceder aos cidadãos, o direito de terem uma religião, os 

puser em condições que os impeçam de a praticar, aí não haverá liberdade 

religiosa.
63

 (grifo do autor) 

 

 Ora, a própria inércia do ente estatal quando não pune a pessoa ou grupo delas que 

fere a liberdade religiosa de seus semelhantes, já coloca estes últimos em condições que os 

impedem de exercer sua fé ou consciência. Nesta hipótese, quando o Estado aquieta-se na 

oportunidade em que deve agir, torna-se cúmplice dos violadores dos direitos humanos. 

 A seu turno, Paulo Pulido Adragão, com base nas lições de Saturino Gomes, 

sintetiza as funções a serem adotadas pelo Estado como garantidor da liberdade religiosa ao 

afirmar que o Poder Público deve proteger a pessoa na defesa da liberdade individual, 

proteger a sociedade civil contra todos os abusos e criar condições para que as confissões e 

grupos religiosos possam desempenhar coerentemente a sua missão, conforme o grau de 

representatividade de cada um,
64

 curiosamente numerando ações e não omissões cabíveis ao 

Estado para efetivar o direito estudado. 

 Portanto, quer pela hodierna forma de atuação do Estado, quer pelas 

características dos direitos humanos ora apontadas (lembrando a existência de uma profunda 

interação entre ambas constatações)  justifica-se a necessária posição ativa do Poder Público, 

quando preciso, e não meramente absenteísta, para promover e proteger a liberdade religiosa, 

bem como os demais direitos humanos de primeira dimensão. 

 

3.2 A perseguição religiosa contra cristãos 

 

                                                
63 MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional. t. IV. 2. ed. Coimbra: Coimbra Editora, 1993, p. 359. 
64 ADRAGÃO, Paulo Pulido. A Liberdade Religiosa e o Estado. Coimbra: Almedina, 2002, p. 429. 
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 Por uma ótica secular, a própria globalização, inclusive dos direitos humanos, 

deveria contribuir para o aumento da interação harmônica entre os cidadãos do mundo atual, 

diante dos constantes encontros entre pessoas de diferentes culturas proporcionados em 

praticamente todo o globo, consequência e causa do desenvolvimento tecnológico, financeiro 

e jurídico hodiernamente desfrutados.  

 Todavia, o presente é marcado pela intolerância religiosa, geradora de uma 

perseguição presente nas diversas esferas de relações que o indivíduo perseguido integra, 

sendo praticada por familiares, vizinhos, colegas de trabalho, patrões, grupos extremistas e, 

nos piores casos, diretamente pelo governo.  

 Segundo a companhia Pew Research Center, em um relatório por ela publicado 

em 2012, “as manifestações de agressão provocadas pela discriminação religiosa verificam-se 

com frequência em 63% dos países (contra 56% em 2009)”. Além disso, a companhia 

qualifica como “aumento da discriminação religiosa” também o crescimento do número de 

atos mal-intencionados, crimes e atos de violência cometidos em razão do ódio religioso.
 65

 

 Neste trabalho, por uma questão de especificidade temática, será abordada apenas 

a perseguição contra cristãos (na América), que, por sinal, afetou 200 (duzentos) milhões de 

cristãos em 2007
66

 e atingiu o patamar de 75% (setenta e cinco por cento) dos atos de  

intolerância religiosa praticados no mundo em 2010, segundo a Comissão das Conferências  

Episcopais da Comunidade Europeia (COMECE).
67

  

 Mas, de fato, o que vem a ser a perseguição religiosa? Qual seu conceito?  

 O vocábulo "perseguição" é definido por Aurélio Buarque de Holanda como 

sendo o ato ou efeito de perseguir, de ir ao encalço de uma pessoa ou coisa que foge, de 

oprimir ou prejudicar alguém.
68

 Já "perseguir" reporta-se à ação de ir ao encalço de, acossar, 

importunar, prejudicar e atormentar.
69

 Assim, perseguição religiosa refere-se ao ato ou efeito 

de oprimir, prejudicar, atormentar ou importunar um alguém ou um grupo de pessoas em 

razão de sua fé, crença ou prática religiosa. 
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 Para o Irmão André, fundador da Portas Abertas,
70

 a perseguição por motivo de 

religião ou crença contra cristãos não se refere a casos individuais, mas ocorre quando um 

sistema, político ou religioso, subtrai a liberdade de um fiel ou o acesso deste à Bíblia 

Sagrada, restringe ou proíbe  o evangelismo e as atividades da igreja e de missões. Desse 

modo, é ilegítimo usar o termo "perseguição" para fazer referência a tragédias individuais 

ocorridas numa sociedade que concede a liberdade religiosa, pois deve ser reservado para 

comunidades inteiras que enfrentam campanhas organizadas de discriminação e repressão.
71

 

 Entretanto, como visto anteriormente, o Estado tem sua parcela de culpa no 

malferimento da liberdade religiosa não apenas quando ele próprio oprime e reprime pessoas 

por motivo de crença ou religião, mas também quando deixa de promover os meios 

necessários para que cada indivíduo exerça a citada liberdade ou de punir aqueles que a 

violam. Também não basta conceder formalmente o direito em discussão, bem como 

prescrever meios para concretizá-lo, é imprescindível sua efetivação. 

 Infelizmente, no senso comum brasileiro, esse tipo de perseguição contra os 

seguidores de Cristo só acontece, quando muito, nas realidades distantes do Oriente, mais 

precisamente no Oriente Médio, chegando a chocar a informação de que nos países 

americanos, marcados pela democracia e pela própria cultura ocidental da liberdade, haja 

repressão contra membros, ou grupos destes, da cristandade. 

 Dois são os motivos que em muito tem contribuído para a ilusão segundo a qual a 

liberdade religiosa é respeitada ao redor do mundo e, sobretudo, nos países ocidentais: a 

omissão dos meios de informação populares acerca a temática abordada e a visão de que 

apenas as atitudes persecutórias vindas direto do governo de um país ou de grupos 

fundamentalistas são os que caracterizam a perseguição em matéria de religião. 

 

3.3 Casos de violação à liberdade religiosa de cristãos em países americanos 

 

 Para demonstrar que a intolerância religiosa é expressiva nos países americanos, 

serão relatados alguns casos protagonizados por cristãos deste continente: 

 Em Cuba, a perseguição contra pastores tem aumentado, um deles, o Pastor Omar 

Gude Perez, líder nacional de uma rede de igrejas que vem crescendo, chamada de 

                                                
70 A Portas Abertas é um Organização Não Governamental internacional, também chamada de Open Doors, 

atuante em aproximadamente cinquenta países onde existe algum tipo de perseguição, condenação, execução ou 

ameaça à vida ou á liberdade religiosa de pessoas que professam fé em Jesus Cristo. 
71 PORTAS ABERTAS. Perseguição X Liberdade. Disponível em: 

<http://www.portasabertas.org.br/cristaosperseguidos/perseguicaoXliberdade/> Acesso em 08/01/2013.  



 40 

Movimento Apostólico, serviu por três meses ao movimento em 2010, sendo preso por seis 

meses após falsas acusações. Ele saiu da prisão desde o início de 2011, em liberdade 

condicional, mas está proibido de pregar o evangelho a outras pessoas, de organizar reuniões 

e de viajar para fora de sua cidade, Camaguey. Diante das circunstâncias, os Estados Unidos 

ofereceram asilo político ao pastor e sua família, em julho de 2011, mas um funcionário do 

governo informou à família que eles não receberiam os vistos de saída. A imprensa fez uma 

cobertura negativa do caso e, depois disso, funcionários disseram para a família que em breve 

receberiam permissão para saírem do país. Somente no final daquele ano foi que a esposa do 

pastor e seus dois filhos receberam o visto, mas, até novembro de 2012, pelo menos, o líder 

religioso ainda estava proibido de sair de Cuba. 

 O pastor e sua esposa Kenia tem denunciado pública e consistentemente as 

violações à liberdade religiosa cometidas contra suas igrejas. Eles acreditam que a relutância 

do governo cubano em permitir a ida do pastor aos EUA é devida ao fato de lá o casal seria 

capaz de falar mais livremente sobre a perseguição que sofrem. 

 Omar Gude escreveu sua "Carta aberta ao mundo - Libertem minha família", 

publicada em 01/11/2012 pela publicada pela Christian Solidarity Worldwide (CSW), e nela 

relatou um pouco da perseguição que vem sofrendo desde 2008, sendo vítima de tortura, 

processos judiciais enganosos e fraudulentos, violência, abuso de poder, assédio e muitas 

outras violações aos direitos humanos. Esclarece que em 2010, foi intimado por um oficial de 

segurança do Estado, ele o informou que dentro de dois meses o pastor e sua família seriam 

enviados para a Espanha. Era um programa usado pelo governo para se livrar dos presos 

políticos da Primavera Negra de 2003 e de todos os outros que o regime considera 

indesejáveis. Todavia, nada do que fora prometido aconteceu. Omar foi colocado liberdade 

condicional, o Escritório de Refugiados dos Estados Unidos ofereceu-lhes asilo político e 

Cuba negou-lhes o visto de saída. Diante desses fatos, o pastor indaga em sua carta: "Então, 

qual é a diferença entre ser exilado na Espanha ou nos Estados Unidos?". Relata que seus 

filhos tem sofrido restrições educacionais. 

 Outros pastores também sofrem perseguição em Cuba, por isso, a Christian 

Solidarity Worldwide apelou ao Estado cubano para que cumprisse seus compromissos como 

signatário do Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos e pôr termo à perseguição 

direcionada aos líderes religiosos. 
72
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 Ainda em relação à Cuba, um grupo de líderes da igreja local dirigiu-se em 2012 

ao Congresso Internacional de Liberdade Religiosa Caucus e aos comissários da Comissão de 

Internacional Liberdade Religiosa dos Estados Unidos, que a cada ano recomenda Países de 

Preocupação Específica (CPC). O motivo da iniciativa foi o aumento acentuado do número de 

casos de violação da liberdade religiosa em Cuba, mais de 40 (quarenta) casos registrados 

entre 1 de janeiro e 1 de maio de daquele ano. Entre os incidentes estão a proibição de pessoas 

de frequentarem cultos, as ameaças a igrejas de serem fechadas por resistir à interferência do 

governo e uma série de ataques físicos a pastores, todos com características semelhantes, 

como o fato de "desafiarem", de alguma maneira, as autoridades locais antes de serem 

violentados.
73

  

 Um desses casos foi o do pastor Reutilio Columbié
74

 sofreu danos cerebrais, em 

um ataque brutal, ficando com sequelas. 

 Caridad, uma católica cubana, relata como ela e outros defensores dos direitos 

humanos foram perseguidos e constantemente atacados por muitos anos – presos todos os 

domingos e mantidos na prisão durante as horas de igreja. Afirma que foram confinados em 

celas de tortura, onde não dava para saber se era dia ou noite e que suportou tudo isso apenas 

para ir à igreja. Para Caridad, o motivo de tamanha opressão continuar acontecendo é que 

muitas pessoas ainda pensam que Cuba é uma ilha paradisíaca relativamente despreocupada, 

enquanto, na verdade os cristãos de lá são alvos de rotineiros ataques por parte do governo.
75

 

 Na Colômbia, - que figura na 46ª (quadragésima sexta) posição da lista dos 

cinquenta países onde mais ocorre perseguição religiosa (ranking 2013/2012), promovida pela 

Portas Abertas - há muitos casos perseguição religiosa em desfavor dos cristão, a maioria 

deles é promovida pelas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia - Exército do Povo 

(FARC-EP) e pelo Exército Nacional de Libertação (ENL). Isto porque, segundo a Portas 

Abertas, o cristianismo muda a mentalidade das pessoas, fazendo com que não se filiem à 
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guerrilha ou aos paramilitares.
76

 Um exemplo de vítimas de perseguição fora Camilo e 

Leonardo Hernandez, cujos nomes verdadeiros não foram revelados pela Portas Abertas, para 

proteger a segurança da família. Seus pais viviam numa região ameaçada e controlada pelas 

FARC-EP. O tormento da família Hernandez começou quando os guerrilheiros cobram das 

famílias cristãs da região "uma taxa para a guerra" - o que significa que queriam recrutar 

crianças cristãs para lutar por eles contra o governo. O pai dos garotos se opôs aos 

insurgentes, atitude igualmente tomada por outros cristãos que tinham filhos. Os guerrilheiros 

proibiram os cristãos de pregar o Evangelho, organizar cultos juntos e reuniões de jejum e 

oração. Depois, tomaram suas fazendas, fruto do trabalho de toda uma vida e, sob ameaça de 

morte, forçaram-nos a abandonar o território. As crianças foram estudar num abrigo da Portas 

Abertas e seus pais obrigados a deixá-las por uma tempo.
77

 

 Houve relato de aumento da perseguição contra cristãos evangélicos em 2008 no 

México. Em vários municípios famílias protestantes foram multadas e, até mesmo, presas por 

não participarem de festas tradicionais católicas, nem contribuírem financeiramente com as 

mesmas. Numa cidade do sul mexicano, chefes políticos negaram o direito de 24 famílias 

evangélicas de participar de programas sociais públicos e ainda decidiram multá-las em 3 mil 

pesos mexicanos (cerca de 550 reais) por terem se recusado a contribuir com os festivais 

católicos. Em outro distrito sulista, a vizinhança tentava forçar protestantes a praticarem culto 

a santos e outros rituais contrários à fé evangélica. A pressão resultava em temor dos não-

católicos da região, incluindo crianças, de serem expulsos de suas propriedades.
78

  

 Diante desse número restrito de casos citados na oportunidade, já é perceptível a 

necessidade de uma proteção internacional para esses cristãos atormentados por grupos e 

governos por causa da fé que carregam em si e divulgam para os outros.  
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4 OS INSTRUMENTOS DE PROTEÇÃO AOS DIREITOS HUMANOS E A DEFESA 

DA LIBERDADE RELIGIOSA DOS CRISTÃOS PERSEGUIDOS NA AMÉRICA 

 

 A mais eficaz e célere maneira de proteger os direitos humanos é através da sua 

positivação no ordenamento jurídico interno dos países e da boa vontade política dos 

governantes estatais para implementar o respeito e a promoção de tudo o que for necessário 

para garantir a dignidade da pessoa humana.  

 Tanto é assim que o Direito Internacional dos Direitos Humanos, com seus 

numerosos instrumentos de proteção, possui caráter secundário e suplementar em relação ao 

direito nacional, afinal, como bem afirma Flávia Piovesan, “o Estado tem responsabilidade 

primária pela proteção desses direitos, ao passo que a comunidade internacional tem a 

responsabilidade subsidiária”.
79

  

 Em outras palavras, caso seja identificada uma violação aos direitos humanos de 

uma pessoa, ou uma comunidade, a vítima deverá, em um primeiro momento, buscar a 

satisfação do seu direito perante o Estado, que deve tomar as devidas providências para 

eliminar as ações ofensivas e providenciar a garantia do direito pleiteado. 

 Entretanto, dada a dificuldade de aproximação do ser ao dever ser, do real ao 

ideal, necessário se faz, por numerosas vezes, recorrer aos instrumentos internacionais de 

proteção a primeira esfera a ser acionada é a nacional de onde se passa a agressão aos direitos 

humanos. 

 Quando o governo de um país se encontra eivado de distorções ideológicas, 

corrompido por interesses que não tenham por objetivo estender, ao máximo possível, o 

alcance das condições necessárias para garantir a dignidade humana àqueles que se encontram 

sob seus cuidados, é neste momento que se revela a importância dos sistemas global e 

regionais de defesa dos direitos do homem. 

 

4.1 Breves considerações sobre os instrumentos internacionais de proteção dos direitos 

humanos 

 No anseio de promover e proteger os direitos humanos ao redor do mundo, a 

comunidade internacional organizou-se com a criação de órgãos e adoção de tratados 

internacionais que não apenas previssem os direitos humanos, mas também os meios pelos 

esse direitos fossem reivindicados e garantidos. Assim surgiram os sistemas mundial e 

                                                
79 PIOVESAN, Flávia. Ob. cit., p. 163. 
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regionais de proteção, com seus respectivos instrumentos, sobre os quais se discorrerá 

brevemente a seguir. 

 

4.1.1 O sistema global de proteção dos direitos humanos e a capacidade processual 

internacional do indivíduo. 

 

 Como a defesa dos direitos do homem passou a ter relevância supraestatal e era 

preciso dar concretude aos direitos e liberdades fundamentais referidos na Carta das Nações 

Unidas, assinada em 1945, surgiu a Declaração Universal dos Direitos Humanos, como 

resultado dos trabalhos da Comissão de Direitos Humanos (CDH), da ONU. 

 Para alguns doutos, a Declaração Universal, apesar de ser inovadora ao  introduzir 

a concepção dos direitos humanos serem universais, indivisíveis e interdependentes, tem a 

natureza apenas de recomendação da Assembleia Geral da ONU, não criando direitos aos 

cidadãos nem obrigações internacionais aos Estados.
80 

Flávia Piovesan, a seu turno, não 

compartilha da visão estritamente legalista segundo a qual a Declaração de 1948 não 

apresenta em si mesma força jurídica vinculante e obrigatória.
81

 

 Independentemente de como é vista a Declaração, é inegável que foi necessária a 

elaboração dos pactos internacionais de 1966, versando sobre os direitos civis e políticos e os 

sociais, econômicos e culturais.  

 Assim, surgiu a International Bill of Rights, Carta Internacional dos Direitos 

Humanos, composta pela Declaração Universal de 1948 e os dois pactos de 1966. Inaugurou-

se o sistema universal de proteção e promoção dos direitos humanos, ao mesmo instante em 

que se processava o nascimento dos sistemas regionais europeu e americano. Posteriormente, 

apareceria no cenário internacional o sistema africano de defesa dos direitos do homem. 

 Atualmente, o sistema global, criado e mantido pela ONU, tem como 

instrumentos de proteção geral a Carta Internacional dos Direitos Humanos, o Protocolo 

Facultativo ao Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e o Segundo Protocolo 

Facultativo contra a Pena de Morte.
82

 

 Cada um desses sistemas possui seus respectivos instrumentos, que são tratados 

celebrados entre sujeitos internacionais versando sobre os direitos humanos. Neste trabalho, 

utiliza-se a concepção como sendo "qualquer acordo internacional celebrado por dois ou mais 

                                                
80 Weis, Carlos. Ob. cit., p. 69 
81 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 

2010, p. 161. 
82 PIOVESAN, Flávia. Ob. cit., p. 162,163. 
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Estados ou outras pessoas internacionais e que está regido pelo Direito Internacional", 

conceito dado por Virally, citado por Roberto Luiz Silva.
83

 

 O sistema global também possui os instrumentos de proteção especial, que são os 

demais tratados multilaterais acerca de algumas violações específicas de direitos humanos, 

como é o caso da Declaração Sobre Eliminação de Todas as Formas de Intolerância e 

Discriminação Fundadas na Religião ou nas Convicções. 

 E é exatamente a especificidade desses tratados que lhes confere seu grau de 

importância, pois, como se verá a seguir, a vítima de atentados contra os direitos humanos 

pode utilizar-se do instrumento que mais a beneficia para defender-se na esfera supraestatal, 

quando necessário.  

 Sob a égide do sistema global, estão os Estados participantes da comunidade 

internacional, mas isso depende do consentimento do Estado no referente a cada instrumento 

internacional de proteção. 

 É indispensável salientar que, ao longo do desenvolvimento do Direito 

Internacional dos Direitos Humanos, passou-se a reconhecer ao indivíduo a capacidade 

processual, isto é, o direito de dirigir-se a um órgão de supervisão internacional sem depender 

da intermediação do Estado ao qual se vincula. Tal reconhecimento, para Weis, marcou de 

uma vez por todas a separação entre esse ramo do Direito e o Direito Internacional Público, 

que só reconhece os  Estados como sujeitos de direito internacional.
84

   

 Assim, no âmbito das Nações Unidas, o indivíduo pode apresentar denúncia em 

procedimentos especiais junto ao Conselho de Direitos Humanos (HCR)
85

, que, desde 2007, 

por meio da Resolução 5/1, estabeleceu o Procedimento de Queixa
86

 para enfrentar quadros 

de flagrantes violações grosseiras e confiavelmente atestadas contra os direitos humanos e as 

liberdades fundamentais que ocorrem em qualquer parte do mundo e sob quaisquer 

circunstâncias.
87

 

 O procedimento mantém a natureza confidencial e, após constatação dos 

requisitos de admissibilidade
88

 - dos quais um deles é o esgotamento dos recursos internos, a 

menos que aparentemente tais recursos sejam ineficazes ou injustificadamente demorados - as 

                                                
83 SILVA, Roberto Luiz. Direito internacional público. 3. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2008, p. 75. 
84 WEIS, Carlos. Ob. cit., p. 92. 
85 O Conselho de Direitos Humanos foi criado em 15 de março de 2006 pela Assembleia Geral, através da 

Resolução 60/251, com o objetivo de substituir a antiga Comissão de Direitos Humanos.  
86 Todo esse procedimento foi baseado na Resolução 1503 do Conselho Econômico e Social da ONU, 

modificada pela Resolução 2000/3. 
87 Informação disponível em <http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/Complaint.aspx> 
88 Os requisitos de admissibilidade, bem como o endereço para onde enviar as comunicações, podem ser 

encontrados em <http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/Complaint.aspx> 
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comunicações não rejeitadas são transmitidas para o Estado em questão, para obter seu ponto 

de vista a respeito das alegadas violações.  

 Com a queixa individual, é possível evitar maiores danos às vítimas, ou suspender 

violações continuadas. Além disso, e caso o Estado denunciado seja identificado como 

violador, os fatos serão divulgados para os demais Estados-membros e serão elaboradas 

recomendações, o que, consequentemente, produzirá uma pressão política sobre o respectivo 

Governo.   

 A relevância de tratar sobre o sistema global está nos fatos dele ser o primeiro do 

Direito Internacional dos Direitos Humanos, sucedido pelos sistemas regionais europeu, 

americano e africano, e do sistema global e regional se complementarem, de modo que a 

vítima da violação pode escolher em qual esfera pleiteará seu direito e qual instrumento 

utilizará para tanto. 

 Isso é resultado da importância que se dá ao grau de eficácia da proteção dos 

direitos humanos, fazendo com que se utilize neste ramo do direito o princípio da primazia à 

norma mais favorável ao indivíduo vitimado, ou seja, a norma que melhor proteja o direito 

mitigado é a que deverá ser utilizada no caso concreto. 

 Por isso, mesmo em se tratando da proteção aos direitos humanos nos países 

americanos, é imprescindível ter uma noção, ainda que superficial, do sistema global com 

seus instrumentos de proteção gerais e especiais. 

  

4.1.2 O sistema regional americano de proteção dos direitos humanos e o acesso do 

indivíduo à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. 

 

 Os sistemas regionais possuem o condão de aperfeiçoar e expandir a 

internacionalização dos direitos humanos na esfera da respectiva região. Isto se dá em razão 

da mais provável proximidade cultural, linguística, social e econômica entre os países de uma 

região, fazendo com que as normas internacionais de direitos humanos sejam mais 

compatíveis com os conceitos e as carências existentes na esfera regional. 

 Ainda em relação às vantagens apresentadas pelos sistemas regionais, é oportuno 

expor a afirmação de Christof Heyns e Frans Viljoen, citados por Piovesan, quando lecionam: 

 

"Enquanto o sistema global de proteção dos direitos humanos geralmente sofre com 
a ausência de uma capacidade sancionatória que têm os sistemas nacionais, os 

sistemas regionais de proteção dos direitos humanos apresentam vantagens 

comparativamente ao sistema da ONU: podem refletir com maior autenticidade as 

peculiaridades e os valores históricos de povos de uma determinada região, 
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resultando em uma aceitação mais espontânea e, devido à aproximação geográfica 

dos Estados envolvidos, os sistemas regionais têm potencialidade de exercer fortes 

pressões em face de Estados vizinhos, em casos de violações".89 (SIC) 

 

 Em se tratando do Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos, o 

sistema regional importante ao presente estudo, seu instrumento de maior relevância é a 

Convenção Americana de Direitos Humanos, também chamada de Pacto de São José da Costa 

Rica, pois lá foi assinada em 1969. 

 O ideal de criar instrumentos internacionais de proteção aos direitos humanos no 

campo de atuação interamericano, entretanto, surgiu em 1948, com o estabelecimento da 

Organização dos Estados Americanos (OEA), pela Carta de Bogotá, na IX Conferência 

Internacional Americana.  

 Nessa mesma conferência, foi aprovada a Declaração Americana dos Direitos 

Humanos,
90 

que, para Fabiana de Oliveira Godinho, teve o caráter de "recomendação", sendo 

carente de força obrigatória formal.
91

 

Somente na Conferência Interamericana Especializada, em 22 de novembro de 

1969, foi adotado o texto da Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH), com 

entrada em vigor em 18 de julho de 1978. 

Em 1979, no art. 20 do Estatuto da Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos (CIDH), a Assembleia Geral da OEA orientou que os Estados não participantes da 

Convenção permaneceriam obrigados ao sistema à época vigente, baseado na Carta da OEA e 

na Declaração, cujo órgão de salvaguardura é a CIDH. 

Já os Estados signatários da Convenção,
92

 submetem-se à Comissão e à Corte 

Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH), quanto a esta, apenas se reconhecerem 

expressamente sua competência contenciosa. 

Mesmo havendo essa dualidade de fontes normativas no sistema interamericano, 

Buergenthal defende seu caráter unívoco, ao salientar o fato da Carta e a Resolução II da 

Conferência Especializada estabeleceram a transitoriedade do sistema anterior em relação 

para a entrada em vigência do Pacto de São José da Costa Rica; a existência da CIDH como 
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órgão comum a ambos os sistemas e; a submissão de várias etapas processuais a regras 

comuns, independentemente da aplicação de um ou outro sistema.
93

 

A CIDH, sediada em Washington, EUA, possui duas frentes de atuação: a de 

promoção e a de proteção dos direitos humanos. Nesta última, a Comissão é competente, 

embora não seja uma órgão de natureza jurisdicional, a realizar três funções diferentes: a) 

examinar casos de suposta violação aos direitos humanos reconhecidos na Convenção ou na 

Declaração apresentados através de denúncias ou queixas individuais, de grupos de pessoas 

ou organização não-governamental (ONG) legalmente reconhecida,
94

 e comunicações 

interestatais
95

; b) realizar investigações in loco em um Estado Parte, mediante a anuência ou o 

convite de seu respectivo governo,
96

 para analisar como está o cumprimento ou a violação aos 

direitos previstos na Convenção e; c) atuar junto à Corte IDH submetendo-lhes casos 

contenciosos e solicitando-lhe pareceres de ordem consultiva.
97

 

Frise-se que a primeira competência pode estender-se a qualquer país componente 

da OEA, independente de ser signatários da Convenção, diante do que estabelece o art. 23 do 

Regulamento da CIDH,
98

 e o art. 20, b, do Estatuto da CIDH, colacionados a seguir: 

 

Artigo 23.  Apresentação de petições 
Qualquer pessoa ou grupo de pessoas, ou entidade não-governamental legalmente 

reconhecida em um ou mais Estados membros da Organização pode apresentar à 

Comissão petições em seu próprio nome ou no de terceiras pessoas, sobre supostas 

violações dos direitos humanos reconhecidos, conforme o caso, na Declaração 
Americana dos Direitos e Deveres do Homem, na Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos “Pacto de San José da Costa Rica”, no Protocolo Adicional à Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais “Protocolo de San Salvador”, no Protocolo à Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos Referente à Abolição da Pena de Morte, na Convenção 

Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura, na Convenção Interamericana sobre o 

Desaparecimento Forçado de Pessoas, e na Convenção Interamericana para Prevenir, 

Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, em conformidade com as respectivas 

disposições e com as do Estatuto da Comissão e do presente Regulamento. O 

peticionário poderá designar, na própria petição ou em outro instrumento por escrito, 

um advogado ou outra pessoa para representá-lo perante a Comissão. 
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Artigo 20 

Com relação aos Estados membros da Organização que não são Partes da Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos, a Comissão terá, além das atribuições assinaladas 

no artigo 18, as seguintes:  

[...]  

b. examinar as comunicações que lhe forem dirigidas e qualquer informação disponível; 

dirigir-se ao Governo de qualquer dos Estados membros não Partes da Convenção a fim 

de obter as informações que considerar pertinentes; e formular-lhes recomendações, 

quando julgar apropriado, a fim de tornar mais efetiva a observância dos direitos 

humanos fundamentais; e 

 

Isso significa que um indivíduo, mesmo sem ser a vítima, um grupo de pessoas ou 

uma ONG, podem dirigir-se à CIDH para denunciar um Estado da OEA, desde que seja 

signatário do instrumento interamericano no qual se encontra o direito abordado na petição.  

É razoável lembrar que há requisitos positivos e negativos de admissibilidade para 

que a petição endereçada à Comissão seja conhecida, os quais são determinados nos arts. 46 e 

47 da CADH, como se vê: 

 

Artigo 46 - Para que uma petição ou comunicação apresentada de acordo com os 

artigos 44 ou 45 seja admitida pela Comissão, será necessário: 

a) que hajam sido interpostos e esgotados os recursos da jurisdição interna, de 

acordo com os princípios de Direito Internacional geralmente reconhecidos; 

b) que seja apresentada dentro do prazo de seis meses, a partir da data em que o 

presumido prejudicado em seus direitos tenha sido notificado da decisão definitiva; 

c) que a matéria da petição ou comunicação não esteja pendente de outro processo 

de solução internacional; e 

d) que, no caso do artigo 44, a petição contenha o nome, a nacionalidade, a 

profissão, o domicílio e a assinatura da pessoa ou pessoas ou do representante legal 
da entidade que submeter a petição. 

2. As disposições das alíneas "a" e "b" do inciso 1 deste artigo não se aplicarão 

quando: 

a) não existir, na legislação interna do Estado de que se tratar, o devido processo 

legal para a proteção do direito ou direitos que se alegue tenham sido violados; 

b) não se houver permitido ao presumido prejudicado em seus direitos o acesso aos 

recursos da jurisdição interna, ou houver sido ele impedido de esgotá-los; e 

c) houver demora injustificada na decisão sobre os mencionados recursos. 

 

Artigo 47 - A Comissão declarará inadmissível toda petição ou comunicação 

apresentada de acordo com os artigos 44 ou 45 quando: 

a) não preencher algum dos requisitos estabelecidos no artigo 46; 
b) não expuser fatos que caracterizem violação dos direitos garantidos por esta 

Convenção; 

c) pela exposição do próprio peticionário ou do Estado, for manifestamente 

infundada a petição ou comunicação ou for evidente sua total improcedência; ou 

d) for substancialmente reprodução de petição ou comunicação anterior, já 

examinada pela Comissão ou por outro organismo internacional. 

 

  Quanto aos países participantes da Convenção, passado todo o processamento, 

incluindo o esforço da CIDH para conseguir uma solução amistosa entre as partes do litígio, e 

se essa tentativa não obter êxito, a Comissão encaminhará ao Estado um relatório contendo os 

fatos e as conclusões referentes ao caso, indicando se o Estado violou ou não direitos 

elencado na CADH, e, eventualmente, fazendo recomendações ao Estado-parte. Se após três 
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meses o respectivo Governo não cumprir as recomendações, nem o caso for solucionado, a 

Comissão poderá submetê-lo à Corte, se for reconhecida sua competência contenciosa pelo 

violador. 

Em não sendo tomada a última providência, a CIDH tomará outras providências 

que, no máximo, resultarão, por fim, na publicação informe por ela confeccionado no relatório 

anual de suas atividades.    

No concernente aos Estados que não são partes da Convenção, vale destacar que, 

sem depender de uma queixa individual ou estatal, a Comissão pode formular recomendações 

a seus respectivos governos para que "adotem medidas progressivas em prol dos direitos 

humanos, no âmbito de sua legislação, de seus preceitos constitucionais e de seus 

compromissos internacionais, bem como disposições apropriadas para promover o respeito a 

esses direitos".
99

 

Outra instituição garantidora da proteção dos direitos humanos no sistema 

americano é a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que possui competência 

contenciosa e consultiva, esta última atingindo a todos os Estados da OEA. Em ambos os 

casos, porém, a competência da Corte é facultativa, dependendo da declaração expressa de 

cada Estado. 

No tocante ao acesso à Corte, ele pode ser realizado apenas por Estados-partes  e 

pela CIDH. Todavia, como bem destaca Flávia Piovesan, quando a CIDH submeter o caso 

perante a Corte, as vítimas, seus familiares ou representantes legais, podem apresentar com 

autonomia ao órgão jurisdicional do sistema interamericano seus argumentos, solicitações e 

provas, conforme prescreve o art. 23 do novo Regulamento da Corte IDH.
100,101

 A autora 

acrescenta que, "assegura-se,a assim, o locus standi dos peticionários em todas as etapas do 

procedimento perante a Corte".
102

 

 As sentenças prolatadas pela Corte tem força jurídica vinculante e obrigatória, 

sendo definitivas e inapeláveis devendo o Estado condenado cumpri-la imediatamente. Caso a 

Corte fixe uma indenização à vítima, a decisão valerá como título executivo e seu 

cumprimento dar-se-á segundo as normas internas para a execução de sentença contra o 

Estado. 

  

                                                
99 Artigo 18, b, do Estatuto da CIDH. 
100 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 

2010, p. 271.  
101 O Regulamento da Corte IDH foi aprovado em 2000 e parcialmente reformado em 2003, estando disponível 

em: <http://www.corteidh.or.cr/regulamento.pdf>. 
102 Idem, ibdem. 
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4.2 A importância de utilizar os instrumentos internacionais para proteger a liberdade 

religiosa dos cristãos perseguidos no continente americano. 

 

 Como exemplificado no terceiro capítulo, muitos são os casos ocorridos na 

América de perseguição religiosa contra cristãos e, algumas vezes, aparentemente movida 

pelo próprio Estado que deveria proteger os indivíduos e suas liberdade. E outras ocasiões, é 

notória a inatividade estatal - quer por falta de boa vontade política, quer por carência de 

recursos necessários - para socorrer as vítimas e punir os agressores. 

 Isso mostra a necessidade de uma ação internacional em prol da defesa desses 

seguidores de Cristo. 

 O foco dado no subtópico anterior sobre os resultados práticos que podem 

acontecer quando uma pessoa, grupo de pessoas ou ONGs exerce sua capacidade processual a 

nível internacional teve o objetivo de indicar a importância de utilizar os citados instrumentos 

para defender a liberdade religiosa dos cristãos que, por possuírem, manifestarem e 

disseminarem sua fé, são perseguidos. 

 Afinal, se todo o arcabouço de previsões apresentadas nesses instrumentos não 

tivesse nenhum resultado prático, não haveria motivo para existirem, muito menos para serem 

usados por que carece de proteção de sua liberdade religiosa, ou qualquer outro direito neles 

previstos, contra estados que a violam com ações ou omissões. 

 A só existência dos instrumentos de defesa dos direitos humanos não resolve o 

problema das violações que ocorrem no mundo, é indispensável o emprego dos instrumentos 

disponíveis, quer sejam gerais ou especiais, pertencentes aos sistemas regionais ou global.  

 Essa utilização pressupõe, inclusive, a divulgação aos povos, comunidades e 

classes sociais sobre os direitos humanos, os deveres do Estado para garantir-lhes sua 

efetivação e a possibilidade de recorrer aos sistemas internacionais quando os referidos 

direitos não forem garantidos.  

 Assim, muitas vezes a comunidade internacional não é acionada devido à falta de 

informação das vítimas no tocante ao conteúdo dos seus direitos e à existência da proteção 

internacional dos direitos humanos e da possibilidade dos indivíduos apresentarem 

reclamação juntos aos órgãos internacionais competentes. 

 Somado a isso, o descrédito no cumprimento das recomendações e na execução 

das sentenças internacionais ainda desmotiva muitos a levarem os casos de violação a uma 

apreciação supraestatal. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O direito à liberdade religiosa é consagrado no rol dos direitos humanos, e, como 

tais, inerente à pessoa natural. Essa liberdade compreende não apenas o direito de ter uma 

religião e crer em algo, mas também o direito de ser agnóstico ou ateu. Além do conteúdo 

vinculado à consciência do indivíduo, a liberdade religiosa também abrange o direito de viver 

com base nas convicções de fé que se tem, de manifestar a crença ou religião através de 

cultos, rituais e cerimônias e de expressar aquilo em que se acredita no concernente às 

questões espirituais. 

 Com o surgimento e o desenvolvimento do Direito Internacional dos Direitos 

Humanos, o Estado tornou-se o primeiro responsável pela defesa dos direitos inerentes à 

condição humana, podendo ser cobrado e punido internacionalmente por deixar de cumprir 

esse dever, quer tomando atitudes ofensoras aos direitos humanos, quer deixando de agir para 

garanti-los. 

 Com base nisso, observa-se a existência de Estados no continente americano que, 

mesmo sendo signatários de instrumentos internacionais de defesa dos direitos humanos, têm 

desrespeitado gravemente a liberdade religiosa dos cristãos.  

 Essa violação ocorre de dois modos: o direto (ativo) ou o indireto (omissivo). No 

primeiro caso, o governo atua pretendendo obrigar os cristãos a agirem em desconformidade 

com o que creem ou a deixarem de pratica sua fé. E, quando não alcança seu objetivo, aplica 

punições aos indivíduos ou às instituições religiosas as quais se vinculam.  

 No segundo caso, o Estado deixa de tomar providências que garantam a liberdade 

religiosa das pessoas e punam aqueles que violam o direito em estudo. 

 Quando o sistema interno do Estado ofensor não soluciona o malferimento da 

liberdade religiosa dos indivíduos, quer por má vontade política, quer por falta de recursos 

necessários, o próprio indivíduo, um grupo de pessoas ou uma ONG, pode peticionar aos 

órgãos internacionais - do sistema mundial ou regional - apresentando a violação aos direitos 

humanos ocorrida e pedindo a correção desse problema, bem como, dependendo do caso, a 

condenação do Estado a indenizar a vítima ou seus familiares.   

 O Direito Internacional dos Direitos Humanos ainda tem muito o que percorrer no 

tocante à criação e ao aperfeiçoamento de meios para conferir maior observância aos direitos 

humanos e cumprimento das ordens e recomendações advindas de órgãos internacionais 

competentes para tanto. Ainda assim, acessar tais órgãos em busca da proteção dos direitos 

humanos, quando violados, é o caminho jurídico disponível para refrear as ações e combater 
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as omissões de Estados que não se posicionam favoravelmente ao respeito do ser humano 

como tal, nem corrigem seus atos distorcidos e violadores do valor da pessoa humana. 

 Outra importância de mover o contencioso internacional, é a divulgação das 

barbáries cometidas pelo Estado, podendo ocasionar pressão política contra ele até que mude 

de postura em relação ao respeito e garantia dos direitos humanos.  

 Entretanto, muitas vezes a comunidade internacional não é acionada devido à falta 

de informação das vítimas no tocante ao conteúdo dos seus direitos e à existência da proteção 

internacional dos direitos humanos e da possibilidade dos indivíduos apresentarem 

reclamação juntos aos órgãos internacionais competentes.  
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ANEXOS 

 

 
ANEXO A: Pastor cubano e família tem negado o pedido de permissão para saírem do 

país.  

 

 

CUBA: Family of pastor Omar Gude Pérez blocked from leaving Cuba
103

   

09/11/2011 

A long-time case of CSW’s, Pastor Omar Gude Perez’s family has been given asylum in the 

US, but denied permission to leave his native Cuba. 

Pastor launches public appeal to leave Cuba 

A pastor in the Apostolic Movement, an active 

protestant network of churches, has launched a public 

appeal this week.  It comes as Pastor Omar Gude Pérez, 

his wife and two children were granted asylum in the 

United States in July but were refused permission to exit 

their native Cuba. 

Following negative press coverage, Cuban officials 

told the family they would in fact be allowed to 

leave, but three months on the family claims not to 

have seen any indication that they will be permitted 

to go into exile.  The family also told CSW that they 

are concerned about long delays and contradictory 

messages. 

Pastor Gude served almost three years of a six-and-a-half year prison sentence on fabricated 

charges.  He was released on conditional liberty earlier this year but is prohibited from 

preaching or from travelling outside the city of Camaguey, where his family lives.  

Church leaders under sustained pressure  

Pressure on other pastors in Cuba is also increasing.  Two pastors, a couple from the same 

network in Camaguey as the Gude family, have been repeatedly threatened with 

imprisonment and forcible closure of their church.  On the most recent occasion, Benito 

Rodríguez and Bárbara Guzmán were ordered to appear at the local Ministry of Justice on 11 

October and fined 200 Cuban pesos - approximately one month’s salary in Cuba. 

  

Last month a Baptist pastor in the province of Santa Clara, Mario Felix Lleonart Barroso, was 

put under house arrest on multiple occasions.  Officials warned the family that they could be a 

                                                
103 CHRISTIAN SOLIDARITY WORLDWIDE. Cuba: Family of pastor Omar Gude Pérez blocked from 

leaving Cuba. Disponível em: <http://dynamic.csw.org.uk/article.asp?t=news&id=1087> Acesso em 

14/01/2013. 

Tha signs read: My family is held 

prisoner in Cuba. We demand freedom. 

Human rights? Freedom is a right given 

by God. We have a refugee visa from the 

USA. We want a white card. Down with 

exit permits. 
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target of an “act of repudiation”: government-orchestrated mobs often mobilised by officials 

to intimidate and attack human rights and democracy activists.  

CSW backs Gude family  

CSW’s Special Ambassador Stuart Windsor said, “We are deeply concerned at the news that 

Cuban officials have once again declined to issue the Gude family an exit visa.  News of 

increased pressure and threats against other church leaders is also extremely worrying. CSW 

calls on Cuba once again, to uphold its commitments as a signatory to the International 

Covenant on Civil and Political Rights and to cease harassment of religious leaders.  We hope 

that the government will also honour its promise to the Gude family to allow them to leave the 

country and begin a new life in the United States without any further delay.”  

“Today our family suffers” – read Omar Gude Perez’s letter from Cuba.
104

 

  01/11/2012 

Omar Gude Pérez leads a fast-growing Christian organisation. In Cuba, that’s enough to 

make you a target for the government. Now he’s written an open letter to the world about the 

persecution he’s suffered. 

His family has endured years of harassment and threats, and Omar was given a six-year prison 

sentence on falsified charges. Because of everything they’d gone through, the USA offered 

them asylum; but the Cuban Government won’t let them leave the country. Without an exit 

visa, it’s impossible for the family to flee to safety. 

It’s been over a year since they were first offered asylum in the United States, and the 

situation is still unresolved. This week, Omar’s wife Kenia has gone to Washington in a last-

ditch attempt to get justice and freedom for the family. Her visit reflects the entire family’s 

desperation: sadly, going public in this way means it’s very unlikely that Kenia will be able to 

return to her family. 

“Today our family suffers” – read Omar’s letter 

In his letter, Omar describes the falsified charges he was convicted of, and how the 

government’s own news service later admitted that he was arrested because of his leadership 

of the ‘Apostolic Movement’ denomination. Even though the Cuban Government wanted to 

exile him to Spain, they are now refusing to let him leave for America. The letter explains that 

Omar was told over a year ago that he had been ‘freed’, but he is still waiting to be able to 

leave the country.  

This is Omar’s final demand for freedom for his family. 

OPEN LETTER TO THE WORLD - FREE MY FAMILY! * 

A renewed call to the Cuban government. 

                                                
104CHRISTIAN SOLIDARITY WORLDWIDE. “Today our family suffers” – read Omar Gude Perez’s 

letter from Cuba. Disponível em: <http://dynamic.csw.org.uk/article.asp?t=news&id=1347>. Acesso em 

28/01/2013. 
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Omar (Gude) Pérez: 

This letter is just the latest of many calls for justice and freedom that I have made over a 

long history of persecution. I’ve been a victim of torture, fraudulent and deceitful judicial 

processes, violence, abuse of power, intimidation, harassment and more…  

It started in May 2008 and has only got worse since then. My family and I have suffered all 

this simply because of our ideals of freedom of conscience and expression, as we preach the 

Word of God in our nation. I lead the fast-growing Apostolic Movement. 

A totalitarian government hates those who overcome fear. People with courage and 

character make them aware of their own inferiority. At the same time we offer radical 

alternatives for the people – to choose who will govern us, rather than submitting to a 

medieval-style dictatorship. 

My call for justice is based on the following principles: 

1. I was convicted of the unproven crime of “falsification of public documents” and “illegal 

economic activity”. I was sentenced to a total of six years’ imprisonment – the maximum 

sentence which can be given to a public official, and I’m not even a public official! The 

true reason for my arrest was exposed in the official government media, in an article 

published online on Friday 1 July 2012:  

Another Fallacy of Radio Marti: supposed “repression” of religious minorities. (Spanish 

language webpage) 

They don’t say, of course, that the measures adopted by the Cuban authorities are not 

targeting the practice of religion by these institutions, but rather against the subversive 

actions of various of their members, who have used the churches to carry out provocative 

activities, aimed at sabotaging the constitutional order established on the island. This is the 

case of Omar Gude Pérez, a counter-revolutionary condemned for his subversive activities 

in favour of the enemies of the Fatherland, who used the Apostolic Movement as a 

camouflage for his manipulations and conspiracies. 

2. I have been intimidated by a state security official called Camilo, who was assigned to me 

in 2010. He told me that within two months I would be sent to Spain with my immediate 

family. This was a programme they were using to get rid of the political prisoners of the 

2003 Black Spring and everyone else the regime considered ‘undesirable’. 

Nothing happened – our situation did not change, until I was put under ‘conditional 

liberty’. This is the term they use for prisoners who aren’t actually being held in prison 

cells. For this reason the United States Office of Refugees offered my family a visa to come 

to America. That was on 18 July 2011, but the Cuban Government has so far refused to 

grant us an exit visa, meaning that we can’t leave the country. So what’s the difference 

between being exiled to Spain and to the United States?  

3. I waited a year and three months for the ‘exceptional liberation’ we had been promised. 

On 27 September I was told by Major Sergio Rodriguez that I had now been freed, but I’m 

still waiting.  

http://www.cubaperiodistas.cu/noticias/junio12/01/08.htm
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My children are in despair because they can’t go to school while we’re in this limbo period. 

Our son has lost more than three and a half stone in weight since the first time we were 

given a date to fly to the United States. Our whole family has suffered from the dengue 

virus despite all the precautions we took against the carrier mosquitoes. 

For this reason, and taking everything I have said above into account, I demand freedom 

for my family. I hold the Cuban regime responsible for anything in terms of health or 

strange accidents that might happen to my family during this period in which we are held 

prisoner in Cuba.  

Today our family suffers. There are so many restrictions on us, including the fact that I’m 

not allowed to continue working as a church leader. We can’t build a future like this. 

Free my family! 

Omar (Gude) Pérez. 

 

Cuban Pastor Gude Perez Refused Exit Visa As Family Faces Indefinite Separation.
105

 

 

By Michael Ireland 

Senior International Correspondent, ASSIST News Service  

HAVANA, CUBA (ANS) -- The Cuban government continues to refuse to issue an exit visa 

to protestant Pastor Omar Gude Perez, nine months after his family was first offered asylum 

by the United States (US), says the UK-based Christian Solidarity Worldwide (CSW) 

www.csw.org.uk. 

CSW says the rest of the family, who have already been issued visas and are waiting on 

Pastor Gude Perez to be granted his, have been advised that the offer of asylum will expire if 

they do not leave the country in the next few weeks.  

According to CSW, after the family of four was granted asylum in July 2011, they were 

informed by Cuban emigration officials that they would not be allowed to leave the country.  

In a media update, CSW says that over the next few months, and following an international 

campaign, Pastor Gude Perez’s wife Kenia was granted an exit visa along with their 

adolescent daughter.  

Further campaigning resulted in an exit visa being granted to their teenage son in late 2011, 

but the government remains adamant that they will not allow Pastor Gude Perez to leave the 

island.  

CSW stated that Pastor Gude Perez, the leader of an unregistered and fast-growing network of 

protestant churches, was imprisoned on trumped up charges in 2008. He was released on 

“conditional liberty” after serving almost three years of six and a half year sentence. He and 

his wife have consistently and publicly denounced violations of religious freedom committed 
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against their churches. They believe that their outspokenness on religious freedom issues is 

why the government is reluctant to allow Pastor Gude Perez to go to the US, where the couple 

would be able to speak more freely about the persecution they have suffered. 

 

CSW went on to say that the family has expressed deep unhappiness regarding the decision 

they are facing. While his wife and two children are free to leave the country, they are 

reluctant to enter into an indefinite separation from Pastor Gude Perez.  

The group adds there is additional concern that the government may threaten or punish him if 

his wife speaks out publicly about the human rights violations the family has suffered.  

At the same time, while in Cuba, the couple are barred from religious work and the 

educational opportunities for their children have been severely limited. They continue to call 

on the Cuban government to issue Pastor Gude Perez an exit visa so that the family can leave 

Cuba together.  

CSW explained that Cubans are prohibited from travelling freely and must apply for and 

receive an exit visa, commonly referred to as a white card, in order to leave the country.  

The group added that Pastor Omar Gude Perez is a leader of the Apostolic Movement, a 

network of churches independent of any registered religious institution. The network has 

grown rapidly in recent years and has been disproportionately targeted by the government. A 

number of its national and local leaders have been imprisoned and churches have been 

threatened with closure. At least one church has been destroyed by government order.  

CSW Advocacy Director Andrew Johnston said, “CSW is deeply concerned at the way the 

Cuban government is treating the Gude Perez family. It is unconscionable to push this family 

into an enforced and indefinite separation, while at the same time severely restricting their 

ability to work and practice their faith, and, even worse, limiting their children’s educational 

opportunities, while they are inside Cuba.  

“We strongly urge the Cuban government to issue Pastor Gude Perez an exit visa as rapidly as 

possible to allow the family to remain together.”  

Find out more about religious freedom in Cuba from Christian Solidarity Worldwide here: 

http://dynamic.csw.org.uk/country.asp?s=gi&urn=Cuba.    

  

http://dynamic.csw.org.uk/country.asp?s=gi&urn=Cuba
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ANEXO B Líderes da igreja cubana pedem ajuda à comunidade internacional 

 

 

Cuban church leaders call for international response to persecution
106

 

Country/Region: Cuba  

Cuban church leaders have called on the US government to put their country on its list of the 

world’s worst violators of religious freedom 

amid a sharp increase in the number of 

incidents. 

The group addressed the Congressional 

International Religious Freedom Caucus and 

commissioners from the United States 

Commission for International Religious 

Freedom, which each year recommends the 

designation of Countries of Particular Concern 

(CPCs). They shared personal experiences of 

state-sponsored persecution and described how 

the Cuban government attempts to control 

religious groups. 

The call comes as figures compiled by Christian 

Solidarity Worldwide show a sharp rise in the 

number of incidents of religious freedom violation in Cuba. There were over 40 recorded 

between 1 January and 1 May, 2012, many of which involved multiple victims, compared 

with 28 in the whole of 2011. 

One of the church leaders, the Rev. Carlos Lamelas, a former prisoner of conscience who left 

Cuba for the US in 2011 following 20 years of persecution and attacks, said: 

My case is far from being an isolated case and it is even less so the worst of the repression 

suffered by Christian ministries in Cuba… I urge whoever can do so, to judge the Castro 

government as violators of the most basic human rights. They extend their arms, like an 

octopus, to repress not only Cuban civil society but also all believers, including church 

hierarchies. 

Among the incidents of religious freedom violations recorded this year were a number of 

physical attacks on pastors, which have various similar features. They were all church leaders 

in smaller denominations or independent churches, therefore lacking the support of a larger 

network; they all work in relatively isolated areas where email access is very limited; and they 

had all challenged the local authorities prior to the attack. 

One of them, Pastor Reutilio Columbie, suffered brain damage in a brutal assault.  
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Local security agents are believed to be behind the beatings; no one has been held to account 

for any of them. 

Other incidents include people being prevented from attending church services and churches 

being threatened with closure for resisting government interference. More and more church 

leaders are standing up to this pressure, and this is likely to be the reason for the intensifying 

opposition.  

Individuals have also been targeted. A persecuted pastor, Omar Gude Perez, has been refused 

a permit to leave the country despite being offered asylum in the USA. Cuba is keen to 

promote itself internationally as a respecter of religious freedom, and it is thought that the 

government is concerned that Pastor Perez will shatter this illusion by highlighting the state-

sponsored persecution of the network of churches that he leads.  
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ANEXO C - Pastor cubano, Reutilio Columbié, sofre atentado e fica com sequelas. 

 

 

CUBA: Attack left pastor with brain damage
107

   

13/03/2012 

CSW is calling for an investigation into the violent 

attack on Pastor Reutilio Columbie of Shalom 

Christian Centre on 6 February, in which he suffered 

brain damage.  

Pastor challenged confiscation of church vehicle  

It is believed that the assault was the result of the pastor’s 

decision to challenge the arbitrary confiscation of a 

church vehicle by the authorities. Pastor Columbie bought a truck from a local person five 

years ago and modified it to transport members of the Pentecostal church in Moa, Cuba. In 

December 2011 it was confiscated by the authorities without warning or explanation and 

apparently returned to the original owner, who has family ties to an individual in the Central 

Committee of the Cuban Communist Party. The Central Committee is the same entity which 

holds authority over all religious matters, including registration of church property and 

vehicles, through the Office of Religious Affairs.  

Attack causes severe inflammation of brain  

When the pastor protested the confiscation of the church vehicle and began the process of 

lodging a formal complaint to prove ownership, the family began to receive anonymous 

phone calls telling them to stop or he would pay the consequences. On 6 February Pastor 

Reutilio left his house at 2 am with the intention of travelling to the capital of Holguin 

Province in order to file the complaint, but was found unconscious on the street a few hours 

later and taken to the hospital. He cannot remember anything about the attack, but the only 

thing missing from his possession were the papers related to the vehicle. The pastor suffered 

severe inflammation of the brain as a result of the attack. 

Pastor Reutilio, 41, is now recuperating at home with his wife Maida Perez and their three 

children, but still struggles with speech and memory. His daughter says that he is also 

frequently nauseous and dizzy. The family was promised an investigation into the attack, 

which never materialised, and now they have been told that too much time has elapsed for any 

investigation to be pursued.  

Theft of documents strengthens CSW call for investigation 

CSW’s Chief Executive Mervyn Thomas said, “CSW calls on the authorities to conduct a 

full investigation into the violent assault on Pastor Reutilio. The theft of documentation 

relating to the ownership of the church vehicle raises questions about the motives behind 

the violent assault on the pastor. Cuba lacks legislation to protect religious freedom and 

guarantee church property. This, combined with the fact that all religious matters are dealt 
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with by the Office for Religious Affairs of the Central Committee of the Cuban Communist 

Party (CCP), rather than regular judicial channels, leaves religious groups and leaders 

vulnerable to abuse and with no means to appeal decisions. CSW continues to call for the 

establishment of a legal framework, independent of the CCP, to regulate religious affairs.” 
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ANEXO D - Cristãos cubanos são presos em celas de tortura no horário da missa. 

 

 

Cuba: “The rights of each person are violated constantly”
108

   

07/09/2012 

“We were confined to torture cells. You can’t tell if it’s day or night. If there was no light 

bulb, it would stay dark and we’d be there together with the insects – the cockroaches, the 

ants.” 

For years, Caridad endured hell just to get to church. Being a Christian in Cuba can mean 

being followed by spies, receiving threats of violence, being held in solitary confinement to 

stop you going to church...  

“We have no right to anything – not even to demand our rights in a peaceful way" 

Caridad tells her moving story in this short film.
109

 She relates how she and fellow human 

rights defenders were harassed constantly for many years – arrested every Sunday and kept in 

prison during the hours of church. 

 We can’t allow this to continue. Many people assume that Cuba is a relatively untroubled 

island paradise – but the truth is that Christians are routine targets for persecution by the 

government. If more people knew about this, we could start to change things. And raising 

awareness can bring real, immediate improvements in the lives of Christians under pressure: 

Caridad told us that she believes  if the Cuban Government knows that the public is aware of 

an individual’scase, it makes them reconsider how they might deal with that person and may 

stop them from being beaten or attacked .  
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ANEXO E Cristãos são expulsos de suas propriedades pela guerrilha colombiana e 

deixam seus filhos para continuarem os estudos no Abrigo da Portas Abertas. 

 

 

"Tudo é possível quando estamos nas mãos de Deus"
110

 

06 jan 2013, Colômbia 

 

Camilo, um estudante recém-formado pelo Abrigo da Portas Abertas, na Colômbia, 

reconhece que se não fosse a contribuição da Portas Abertas para a sua vida, ele poderia ser 

um guerrilheiro hoje.  

Camilo Hernandez Ruiz* é um dos cinco jovens do Abrigo da Portas Abertas, que se 

formaram no dia 07 de dezembro, concluindo estudos secundários. Agora ele está se 

preparando para viajar com seus pais para dar continuidade a seus estudos em outro país. Isso 

seria impossível na Colômbia devido à contínua perseguição que seus pais sofrem, e também 

por causa de seus baixos recursos financeiros.  

Para seus pais, Esteban* e Ana*, o Abrigo foi uma bênção única, por permitir que Camilo 

concluísse seus estudos secundários. Ao mesmo tempo, o seu filho mais novo, Leonardo, 

evoluiu em sua educação, ao concluir os estudos primários.  

Os meninos viviam e estudavam com cerca de 50 outros estudantes no Abrigo, criado e 

apoiado pela Portas Abertas Colômbia com o intuito de beneficiar as crianças e jovens, filhos 

de cristãos perseguidos no país.  

Camilo e Leonardo não poderiam estudar na região onde nasceram, porque os guerrilheiros 

das FARC-EP os expulsaram dali, juntamente com seus pais e o restante de seus parentes. 

Depois que os rebeldes os expulsaram de suas propriedades, os proibiram de pregar o 

Evangelho, organizar cultos juntos e reuniões de jejum e oração. 

Dois anos, depois que sua família fugiu da região, as crianças Hernandez foram enviadas ao 

Abrigo, do qual seus pais tomaram conhecimento através de um voluntário da Portas Abertas 

no país. 

"Para nós é uma bênção que no meio de tantos problemas que temos vivido nos últimos dois 

anos, nosso filho mais velho esteja formado!" disseram os pais na cerimônia de formatura. "E 

o nosso filho mais novo, terminou seus estudos primários com sucesso, e vai continuar seus 

estudos secundários. Isso não seria possível para nós sem a ajuda do Abrigo de Crianças da 

Portas Abertas!", concluíram. 

Cristãos há mais de 20 anos, este casal de líderes tem sofrido com o peso da perseguição 

contra a igreja na Colômbia, em uma região muito difícil, vivendo sob a ameaça e controle 

dos guerrilheiros das FARC-EP. Os rebeldes temem e se opõem ao Evangelho, porque ele 

muda a mentalidade das pessoas. 

O grupo guerrilheiro começou suas pressões quando cobrou das famílias cristãs da região 

"uma taxa para a guerra" - o que significa que queriam recrutar crianças cristãs para lutar por 
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eles contra o governo. Mas Esteban e seus irmãos, que também têm filhos, se opuseram aos 

insurgentes. Um de seus irmãos queria mandar seu filho mais velho para outra cidade para 

protegê-lo, mas o menino foi convocado pelo exército colombiano e levado ao serviço militar. 

Quando os guerrilheiros souberam que o rapaz tinha se juntado ao exército, eles pensaram que 

esse era o desejo de pai do garoto, então aumentaram a pressão contra Esteban e seus irmãos: 

tomaram suas fazendas, fruto do trabalho de toda uma vida, e sob ameaça de morte os 

forçaram a abandonar o território. 

Depois que a Portas Abertas tomou conhecimento da situação, a organização se mobilizou 

para proteger Camilo e Leonardo enviando-os para o Abrigo. Por conta disso, Esteban e Ana 

foram forçados a deixar seus filhos para trás. Agora dois anos depois vão se mudar para outro 

país em busca de trabalho e para começar uma nova vida.  

Embora, a princípio, esteja sendo difícil para eles enfrentar esta situação, complicado pelo 

choque cultural de viver em um país desconhecido, pouco a pouco e com a ajuda de Deus e o 

apoio de Irmãos colombianos que vivem lá, eles podem obter os recursos financeiros para a 

abertura de um negócio próprio. 

Foi uma grande ajuda para eles, disseram, saber que seus filhos não estavam apenas sendo 

protegidos, mas também educados e treinados com valores e princípios cristãos.  

Uma semana antes da formatura de Camilo, seus pais voltaram para a Colômbia para 

participar da cerimônia. Ana disse que seu coração estava cheio de felicidade enquanto 

entrava no auditório de mãos dadas com seu filho. E sua felicidade aumentou quando ela 

ouviu dizer que Camilo foi reconhecido como o melhor aluno no teste do Estado - uma honra 

que também foi atribuída ao Abrigo da Portas Abertas como uma das melhores escolas da 

região de Meta. 

Os pais orgulhosos disseram que era o desejo do seu coração que Camilo fosse capaz de 

continuar seus estudos universitários. Agora, eles estão planejando voltar ao exterior por mais 

quatro anos, para que Camilo receba seu diploma universitário de engenheiro. 

Antes de dizer adeus ao Abrigo, Camilo declarou: "Aqui eu aprendi que tudo é possível 

quando estamos nas mãos de Deus. A melhor coisa é ficar com Ele, e desta forma buscar a 

excelência". 

Pseudônimo * para proteger a segurança de sua família. 
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ANEXO F Cristãos protestantes são presos e multados em alguns municípios mexicanos 

por não participarem de festivais tradicionais católicos nem colaborarem 

financeiramente com os mesmos.  

 

 

Cresce perseguição a evangélicos no México
111

  

09 de dezembro de 2008  

 

Um dos países com maior percentual de católicos-romanos no mundo, o México não figura 

entre os países com perfil de perseguição a evangélicos. Entretanto, de acordo com notícias 

veiculadas em agências internacionais, tem sido constantes os relatos sobre hostilidades, 

discriminações, tumultos e violências de todas as espécies contra os cristãos evangélicos 

naquela nação norte-americana. 

Especialmente no sul do país, no município de Chiapas, onde predominam as comunidades 

indígenas que professam o “catolicismo tradicional” (sincretismo entre rituais e superstições 

nativas com o catolicismo romano), as perseguições têm sido corriqueiras. As informações 

dão conta que apenas os seguidores do catolicismo tradicional têm direitos a praticar sua 

religião e forçam o restante da população a se converterem. 

Num dos distritos da região sul, quatro evangélicos foram presos por não terem participado de 

uma festa católica tradicional e não pagarem as cotas que lhes foram designadas para cobrir os 

custos do festival. Os vizinhos têm tentado forçá-los a praticar o culto a santos e outros rituais 

contrários à fé evangélica. Como resultado da pressão, os não-católicos da região, incluindo 

crianças, vivem sob o temor de serem expulsos de suas propriedades. 

Em outro município, cinco evangélicos indígenas foram presos por não aceitarem trabalhar 

nas festas tradicionais católicas. A prefeitura ordenou-lhes que abandonassem o 

protestantismo, ou inventaria alguns crimes, pelos quais os acusaria e os prenderia. Numa 

outra cidade, chefes políticos negaram o direito de 24 famílias evangélicas de participar de 

programas sociais públicos e ainda decidiram multá-las em 3 mil pesos mexicanos (cerca de 

550 reais) por terem se recusado a contribuir com os festivais católicos. 

Em um outro estado da região sul do México, foi cortado o fornecimento de água e 

eletricidade de duas famílias evangélicas que se recusaram a participar, inclusive 

financeiramente, de rituais religiosos. As famílias estão sendo pressionadas a abandonar a fé 

em Jesus desde 2006 e foram ameaçadas, inclusive, de enforcamento em praça pública por 

“violarem as leis locais”. 
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