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Simpósio: 34 - A PROTEÇÃO DAS MINORIAS E DAS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE 
VULNERABILIDADE: ANÁLISE COMPARATIVA TRANSDISCIPLINAR DAS 
DECISÕES DO SISTEMA INTERAMERICANO E DO SISTEMA EUROPEU DE 
DIREITOS HUMANOS.   
 
RESUMO: Sendo os direitos humanos crescentemente considerados como um preocupação 
comum de toda a humanidade, a sua abordagem enseja, pari passu, a busca por mecanismos 
que levem esse fator em consideração, superando perspectivas hermenêuticas paroquiais que 
tendem a manter o status quo comumente negativo aos grupos minoritários – nacionais em 
particular, posto que, não raras vezes, tem a si negados instrumentos de participação política, 
dificultando inclusive a veiculação de suas demandas. Com efeito, em face dos processos 
históricos de constituição dos Estados modernos, as minorias nacionais, ao não partilharem da 
identidade cultural e nacional pretensamente homogênea então em gestação, foram 
frequentemente relegadas à marginalização política e social, com repercussões negativas em 
sua esfera jurídica. Nas últimas décadas, o fenômeno da internacionalização dos direitos 
humanos e sua consequente proteção no âmbito desse ordenamento foram elementos essenciais, 
particularmente, para que esses grupos passassem a dispor de mecanismos transcendentes às 
esferas estatais aplicáveis quando da constatação de eventuais violações aos seus direitos. Nesse 
contexto, esse trabalho objetiva analisar em que medida a atuação dos tribunais internacionais, 
a exemplo da Corte Europeia de Direitos Humanos e da Corte Interamericana de Direitos 
Humanos, para além da proteção casuística das minorias nacionais, fomenta uma incipiente 
cultura jurídica mediante a edificação de um corpus juris internacional de proteção aos mesmos 
e de valorização à pluralidade, indagando acerca da viabilidade de oferecer um conjunto 
decisório com pretensão de racionalidade minimamente universal. Preconiza, portanto, a 
adoção de uma postura dialógica como instrumento de legitimidade em tal intento, fator de 
extrema valia no atual cenário global de transnacionalidade e de intenso fluxo migratório, com 
inegáveis implicações na configuração social. Vale-se, para tanto, de uma abordagem 
comparada, em termos documentais e jurisprudenciais, assim como da doutrina especializada, 
a exemplo do Transconstitucionalismo de Marcelo Neves e do Interconstitucionalismo de José 
Joaquim Gomes Canotilho. Conclui-se que, a despeito das particularidades socioculturais 
vigentes em cada Estado e entre os sistemas regionais de proteção aos direitos humanos, a 
atuação dos referidos tribunais estabelece parâmetros protetivos mínimos a tais grupos cuja 
observância faz-se obrigatória frente aos Estados, ocasionando potenciais condenações à tais 
entidades soberanas. Verifica-se, por derradeiro, que a adoção do paradigma dialógico, ao 
incluir distintas perspectivas de diferentes atores em torno de questões comuns, dotam o bloco 
decisório resultante de maior legitimidade, difundindo-o no âmbito dos sistemas regionais de 
proteção de direitos humanos e viabilizando sua instrumentalização pelas minorias nacionais, 
fazendo uso desses novos elementos conceituais na efetivação de suas demandas.  
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