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RESUMO: As Cortes Regionais de Direitos Humanos lidam com múltiplas demandas 
envolvendo grupos vulneráveis, que sofrem violações com forte cunho discriminatório. No 
entanto, é preciso se atentar ao fato de que, em diversas ocasiões, essas situações de 
vulnerabilidade se sobrepõem, de modo que uma mesma pessoa – ou um grupo de pessoas – 
detém características específicas que a enquadra como parte de diferentes grupos vulneráveis. 
Essa sobreposição maximiza a discriminação, gerando inúmeras consequências na forma como 
essas violações são cometidas. Conforme já salientado em diversos casos, mulheres indígenas 
não sofrem a mesma discriminação que homens indígenas, vez que podem ser subjugadas por 
sua condição de mulher. O mesmo ocorre entre migrantes negros e brancos, dentre outras 
hipóteses. Ademais, a análise do contexto sociopolítico das Regiões das Cortes de Direitos 
Humanos é essencial para entender como esses fatores interagem, reverberando no modo de 
analisar o caso e emitir a sentença, criando jurisprudência. Conquanto a América Latina seja 
muito marcada por diversos massacres indígenas – de mulheres, crianças, dentre outros -, 
enquanto e Europa tenha mais casos de migrantes privados de liberdade – dado o fluxo 
migratório advindo de regiões da África e Oriente Médio, pontos de discriminação com negros, 
mulheres, crianças, comunidade LGBT+, pessoas em situação de rua, deficientes, pessoas 
privadas de liberdade, refugiados, dentre diversos outros, são comuns a ambas. Desse modo, a 
troca entre as Cortes se torna essencial, para uma proteção cada vez mais ampla desses setores 
da população, não apenas no âmbito do conteúdo das demandas, mas também nas reparações 
concedidas. A Corte Europeia, por exemplo, apresenta vasta jurisprudência a respeito de 
violência doméstica, enquanto o Sistema Interamericano apresenta demandas desse gênero 
apenas em sua Comissão. Por outro lado, a Corte Interamericana busca ter reparações integrais, 
com maior grau simbólico, enquanto muitas vezes a Corte Europeia condena o Estado 
majoritariamente de modo pecuniário. Assim, por meio de uma análise comparativa de casos 
concretos decididos por Cortes Regionais de Direitos Humanos, em especial a Interamericana 
e a Europeia, objetiva-se a identificação de mecanismos de análise que abarque todos os fatores 
vulnerabilidade, bem como as abordagens dadas no que tange à interpretação do caso e 
concessão de reparações, de modo que esta não seja um modo de invisibilidade ou 
revitimização. Busca-se assim que, por meio da troca entre as Corte Regionais, possa-se atingir 
uma maior eficácia dos Direitos Humanos em relação a grupos já tão violados e desrespeitados. 
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