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i) O Tribunal Europeu dos Direitos do Homem busca fazer valer sua autoridade

Contato: felipe.g.ferreira@hotmail.com / (11) 99575-7825.

através do forte caráter persuasivo de suas decisões, dotadas de fundamentações
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ponderadas, técnicas e coerentes;
ii) A Corte Interamericana de Direitos Humanos busca fazer valer sua autoridade

Justificativa: Os diversos sistemas internacionais de direitos humanos buscam a

através de uma abordagem impositiva, nos moldes “de cima para baixo”;

proteção, garantia e efetivação dessa categoria normativa. É notável que todos eles

iii)

acabaram por desenvolver uma forma de judicialização dos litígios e violações de

eficazes e respeitadas pelos Estados.

As decisões do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem têm sido mais

direitos humanos, elaborando mecanismos e métodos específicos para desempenhar
essa função. A Corte Interamericana de Direitos Humanos exerce sua função por
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