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RESUMO: O presente artigo busca analisar posicionamentos e decisões do Sistema 
Interamericano e do Sistema Europeu de Direitos Humanos no tocante à temática da liberdade 
de expressão, restringindo essa ao âmbito do direito de minorias e de pessoas em estado de 
vulnerabilidade, visto que é função desses Sistemas proporcionar o devido zelo e resguardo aos 
princípios e direitos estabelecidos em suas Convenções, que nas últimas décadas passaram a 
ser mais vislumbradas pelos Estados, em muito devido à pressão internacional existente e à 
atividade fiscalizatória exercida através controle de convecionalidade. Nessa perspectiva, para 
a realização deste trabalho científico far-se-á uso de pesquisa bibliográfica, por meio de livros, 
artigos, periódicos e jurisprudências de tribunais internacionais já existentes; com base em uma 
abordagem de cunho descritivo, atentando-se na ocorrência de grupos minoritários que vêm a 
ter seu direito de se manifestar vilipendiados no país em que habitam; e qualitativo, 
interpretando as informações colhidas e atribuindo a elas uma explicação. Sob esse viés, o 
estudo visa, de início, explanar os temas do direito à liberdade de manifestação e do direito de 
minorias, apresentando a importância desses, como eles se configuram e abordando também a 
concretização desses institutos que são atualmente amparados pelas normas e diretrizes 
internacionais, as quais são imprescindíveis para o exercício determinante do controle de 
convecionalidade desses Sistemas. Por conseguinte, o artigo vem a apresentar decisões das 
Cortes formuladas a partir de casos concretos em que houve a violação desses direitos em 
conjuntura; o posicionamento desses órgãos no tocante à essa temática; e atuações deles no que 
diz respeito às suas atribuições, dentre elas a de resguardar os direitos previstos nas Convenções 
(em especial o direito de minorias e o de liberdade de manifestação) estabelecidas nesses 
continentes. Dessa forma, a pesquisa tem o fito de verificar se esses órgãos vêm desempenhando 
efetivamente seus papéis a fim de que haja uma proteção concreta ao direito das pessoas em 
situação de desvantagem de se expressarem livremente, uma vez que, havendo uma real defesa 
desse direito, será dado um passo à frente rumo à consolidação da democracia nos países-
membros desses Sistemas Regionais. 
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