
RENAN TELES CAMPOS DE CARVALHO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUSTIÇA INTERNACIONAL DO RECONHECIMENTO E A 
JURISPRUDÊNCIA DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS 

HUMANOS 
 
 

Dissertação de Mestrado 

Orientadora: Prof.ª Associada Dr.ª Cláudia Perrone-Moisés 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE DIREITO 
SÃO PAULO – SP 

2019



RENAN TELES CAMPOS DE CARVALHO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUSTIÇA INTERNACIONAL DO RECONHECIMENTO E A 
JURISPRUDÊNCIA DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS 

HUMANOS 
 
 

Dissertação apresentada à Banca 
Examinadora do Programa de Pós-
Graduação em Direito, da Faculdade de 
Direito da Universidade de São Paulo, como 
requisito parcial para a obtenção do título de 
mestre em Direito, na área de concentração 
Direito Internacional, sob orientação da Prof.ª 
Associada Dr.ª Cláudia Perrone-Moisés. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
FACULDADE DE DIREITO 

SÃO PAULO – SP 
2019



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 

Serviço de Processos Técnicos da Biblioteca da 

 Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo 
 

            
Carvalho, Renan Teles Campos  
      Justiça internacional do reconhecimento  
e a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos / Renan Teles 
             Campos de Carvalho. – São Paulo: R. T. C. Carvalho, 2019. 
                  127 f. 
 
Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, 2019. 
Orientador: Profa. Associada Dra. Cláudia Perrone-Moisés 
Notas de rodapé. 
Inclui bibliografia  
 
1. Corte Interamericana. 2. Justiça internacional. 3. Reconhecimento. 4. Vítima. 
5. Vulnerabilidade. I. Perrone-Moisés, Cláudia. II. Título. 
 

 
                                                                                                          

 



NOME: RENAN TELES CAMPOS DE CARVALHO 

TÍTULO: JUSTIÇA INTERNACIONAL DO RECONHECIMENTO E A 

JURISPRUDÊNCIA DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS 

 
 

Dissertação apresentada à Banca 
Examinadora do Programa de Pós-
Graduação em Direito, da Faculdade de 
Direito da Universidade de São Paulo, como 
requisito parcial para a obtenção do título de 
mestre em Direito. 
 
Orientadora: Prof.ª Associada Dr.ª Cláudia 
Perrone-Moisés. 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 
 
_______________________________________________________ 

 
 
_______________________________________________________ 

 
 
_______________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sur une barricade, au milieu des pavés 
Souillés d'un sang coupable et d'un sang pur 
lavés, 
Un enfant de douze ans est pris avec des 
hommes. 
- Es-tu de ceux-là, toi ? - L'enfant dit : Nous 
en sommes. 
- C'est bon, dit l'officier, on va te fusiller. 
Attends ton tour. - L'enfant voit des éclairs 
briller, 
Et tous ses compagnons tomber sous la 
muraille. 
Il dit à l'officier : Permettez-vous que j'aille 
Rapporter cette montre à ma mère chez 
nous ? 
- Tu veux t'enfuir ? - Je vais revenir. - Ces 
voyous 
Ont peur ! où loges-tu ? - Là, près de la 
fontaine. 
Et je vais revenir, monsieur le capitaine. 
- Va-t'en, drôle ! - L'enfant s'en va. - Piège 
grossier ! 
Et les soldats riaient avec leur officier, 
Et les mourants mêlaient à ce rire leur râle ; 
Mais le rire cessa, car soudain l'enfant pâle, 
Brusquement reparu, fier comme Viala, 
Vint s'adosser au mur et leur dit : Me voilà. 
 
La mort stupide eut honte et l'officier fit 
grâce. 
[...] 
 
(Victor Hugo, “Sur une barricade”) 
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RESUMO 
 

A presente dissertação tem por objetivo estudar um modelo de justiça internacional 
que se concretiza no reconhecimento de indivíduos e grupos vulneráveis a partir da 
análise da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos que trata 
do tema. Após expor um conceito doutrinário do Direito Internacional do 
Reconhecimento, propôs-se a ampliação do seu objeto de estudo a partir da teoria 
do reconhecimento social, bem como da inter-relação que ela estabelece com as 
ideias de experiências de injustiças e de justiça nas instituições. Em seguida, com 
base em decisões da Corte Interamericana, busca-se extrair uma dimensão 
material daquela lógica de justiça, caracterizada pelo reconhecimento das 
vulnerabilidades das vítimas, bem como uma dimensão procedimental, 
concretizada na forma em que a jurisprudência interamericana compreende a 
participação da vítima, isto é, conferindo repercussões procedimentais em 
decorrência da verificação da vulnerabilidade. Por fim, trabalhou-se com a ideia de 
como a própria sentença constitui um ato per se de reconhecimento da vítima 
vulnerável. 

 
Palavras-chave: Corte Interamericana. Justiça internacional. Reconhecimento. 
Vítimas. Vulnerabilidade.  
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RÉSUMÉ 

 
La présente recherche a pour objectif d’étudier sur un modèle de justice 
internationale qui se concrétise par la reconnaissance des individus et des groupes 
vulnérables, sur la base de l’analyse de la jurisprudence de la Cour interaméricaine 
des droits de l’homme, qui traite de ce sujet. Après avoir exposé un concept 
doctrinal de droit international de la reconnaissance, il a été proposé d’élargir son 
objet d’analyse du point de vue de la théorie de la reconnaissance, ainsi que de la 
relation qu’elle établit avec des idées d’expériences d’injustice et de justice dans les 
institutions. Ensuite, sur la base des décisions de la Cour interaméricaine, extraire 
une dimension matérielle de cette logique de justice, caractérisée par la 
reconnaissance des vulnérabilités des victimes ; ainsi qu'une dimension 
procédurale, concrétisée dans la manière dont la jurisprudence interaméricaine 
comprend la participation de la victime, tout en ayant des répercussions 
procédurales dues à la vérification de la vulnérabilité. Enfin, nous avons travaillé sur 
l’idée selon laquelle la sentence interaméricaine constitue un acte per se de 
reconnaissance de la victime vulnérable. 
 
Mots clés: Cour Interaméricaine. Justice internationale. Reconnaissance. Victimes. 
Vulnérabilité. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÍNDICE DE ABREVIATURAS E SIGLAS 
 
 
 
CADH   Convenção Americana sobre Direitos Humanos 
CIDH   Comissão Interamericana de Direitos Humanos 
CORTE IDH  Corte Interamericana de Direitos Humanos 
DADDH  Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem 
DIDH   Direito Internacional dos Direitos Humanos 
OEA   Organização dos Estados Americanos 
SIDH   Sistema Interamericano de Direitos Humanos 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



SUMÁRIO 
 
INTRODUÇÃO  ...................................................................................................... 11 
1. A JUSTIÇA INTERNACIONAL DO RECONHECIMENTO SOB O PRISMA DAS 
INSTITUIÇÕES  ..................................................................................................... 18 
1.1 O DIREITO INTERNACIONAL DO RECONHECIMENTO: CONCEITO E 
ESPECTRO DE ANÁLISE  .................................................................................... 18 
1.2 AMPLIAÇÃO DO ALCANCE DO CONCEITO DE DIREITO INTERNACIONAL 
DO RECONHECIMENTO: A LUTA POR RECONHECIMENTO E A EXPERIÊNCIA 
DE INJUSTIÇAS  ................................................................................................... 24 
1.3 RECONHECIMENTO E JUSTIÇA NAS INSTITUIÇÕES INTERNACIONAIS ......
 ............................................................................................................................... 34 
1.4 A INSTITUIÇÃO OBJETO DE ANÁLISE: A CORTE INTERAMERICANA DE 
DIREITOS HUMANOS (CORTE IDH)  ................................................................... 42 
2. A DIMENSÃO MATERIAL DA JUSTIÇA INTERNACIONAL DO 
RECONHECIMENTO NA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE IDH: A VÍTIMA 
VULNERÁVEL ....................................................................................................... 50 
2.1 DA FIGURA DA PARTE LESADA DO ARTIGO 63 DA CONVENÇÃO 
AMERICANA SOBRE DIREITOS HUMANOS AO CONCEITO DE VÍTIMA NA 
JURISPRUDÊNCIA DA CORTE IDH  .................................................................... 50 
2.2 A VULNERABILIDADE NA CORTE IDH COMO VETOR DE PROTEÇÃO: O 
RECONHECIMENTO DE INDIVÍDUOS E GRUPOS VULNERÁVEIS  ................. 59 
2.2.1 Vulnerabilidade, uma aproximação conceitual ...... ................................. 60 
2.2.2 Quadros de reconhecimento de vulnerabilidades na jurisprudência da 
Corte IDH ...... ....................................................................................................... 65 
2.3 EFEITOS JURÍDICOS DECORRENTES DO RECONHECIMENTO DAS 
VULNERABILIDADES  .......................................................................................... 75 
3 A DIMENSÃO PROCEDIMENTAL DA JUSTIÇA INTERNACIONAL DO 
RECONHECIMENTO NA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE IDH: A INCLUSÃO E A 
INDIVIDUALIZAÇÃO NO PROCESSO INTERAMERICANO  .............................. 81 
3.1 A PROCEDIMENTALIZAÇÃO DO RECONHECIMENTO: APONTAMENTOS 
INICIAIS  ................................................................................................................ 82 
3.2 A REGULAMENTAÇÃO DO PAPEL DA VÍTIMA NO PROCEDIMENTO 
PERANTE A CORTE IDH: APONTAMENTOS CONTEXTUAIS  .......................... 85 
3.3 A VULNERABILIDADE COMO ELEMENTO DE REPERCUSSÃO 
PROCEDIMENTAL ...... ......................................................................................... 94 
3.4 A SENTENÇA INTERAMERICANA COMO ATO PER SE DE 
RECONHECIMENTO  .......................................................................................... 103 

 



CONCLUSÃO  ....................................................................................................  107 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  .................................................................. 112 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 11 

 INTRODUÇÃO 
 

 
[…] seus corpos foram abandonados em um local desabitado, 
expostos às ações do tempo e à ação dos animais e poderiam ter 
permanecido assim durante vários dias, se não fossem 
encontrados fortuitamente. No presente caso, é evidente que o 
tratamento que se deu aos restos das vítimas, que eram sagrados 
para seus deuses e, em particular, para suas mães, constitui para 
estas um tratamento cruel e desumano1.  
 

 
O excerto acima citado poderia facilmente ter sido extraído da obra 

de Sófocles que narra o sentimento de injustiça vivenciado por Antígona, cujo grito 

por respeito às leis naturais foi brutalmente sufocado pelo poder arbitrário de 

Creonte. Mas, distante temporalmente da literatura, trata-se de trecho de decisão 

da Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH), no caso Villagrán 

Morales e outros vs. Guatemala (1999), em que se declarou a responsabilidade do 

Estado por graves violações aos Direitos Humanos.  

No referido caso, o Estado da Guatemala deixou de adotar as 

providências necessárias para investigar, processar e punir os culpados pela 

prática de detenções arbitrárias, tortura e execução sumária contra pessoas que se 

encontravam em situação de rua (dentre elas, adolescentes), perpetradas por 

agentes estatais como forma de suposto combate à criminalidade. Dentre outros 

direitos violados, a Corte Interamericana declarou que o Estado negou o direito dos 

familiares de sepultarem as vítimas, em inobservância às suas “tradições, valores 

ou crenças e, portanto, intensificou seus sofrimentos”2.  

Em uma outra cena, restou violado não apenas o direito à sepultura 

ou à inviolabilidade da fronteira inerente ao corpo, mas o de ser reconhecido como 

um sujeito de direito. No caso Fernández Ortega e outros vs. México (2010), a 

violência infringida à Sra. Ortega, sem qualquer consideração por parte do Estado, 

importou na declaração de responsabilidade estatal e na construção de argumentos 

que congregam a violação de direitos, sentimento de injustiça e desrespeito à 

autonomia. Entendeu a Corte, in verbis: 

                                                
1 CORTE IDH. Caso Villagrán Morales e outros vs. Guatemala. Sentença de 17 nov. 1999, §174. 
Disponível em: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_63_esp.pdf. Acesso em: 09 jul. 
2017. 
2 Ibid., §174. 
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A Comissão adicionou que uma violência sexual, além de afetar a 
integridade física, psíquica e moral da vítima, quebra sua dignidade, 
invade uma das esferas mais íntimas de sua vida, seu espaço físico 
e sexual e a despoja de sua capacidade de tomar decisões a 
respeito do seu corpo conforme a sua autonomia. Ademais, a 
violência sexual na presença de um familiar tem um significado 
particularmente grave, sendo ainda mais humilhante para a vítima 
e traumático para ambos3. 

 

As breves referências aos casos citados, que narram a crueldade 

imposta a determinadas pessoas e a ausência de reconhecimento da 

responsabilidade por parte dos Estados antes das sentenças da Corte IDH, têm o 

condão de estabelecerem uma linha argumentativa a respeito de determinado 

modelo de justiça observado na jurisprudência interamericana em matéria de 

indivíduos e grupos vulneráveis.  

A análise parte da hipótese da existência de um conjunto decisório da 

Corte IDH guiado por um padrão de justiça internacional que se fundamenta na 

figura do reconhecimento, ou seja, direcionada a garantir, no âmbito do processo 

interamericano, que a experiência da injustiça4 vivenciada por uma vítima 

vulnerável seja reconhecida, assegurando-lhe o direito negado na esfera estatal. 

Nesse sentido, coloca-se a seguinte questão para investigação: de qual forma um 

modelo de justiça centrado na figura do reconhecimento se opera no âmbito da 

jurisprudência da Corte IDH em matéria de indivíduos e grupos vulneráveis?  

Antes de traçar parâmetros para responder à dúvida suscitada, é 

imperioso fixar, brevemente, algumas das ideias adotadas como premissas do 

trabalho e que, sem prejuízo de serem retomadas, balizam e circunscrevem a ideia 

de uma justiça do reconhecimento no âmbito de uma instituição internacional 

específica, qual seja a Corte IDH. 

                                                
3 Tradução livre do original: “La Comisión agregó que una violación sexual, además de afectar la 
integridad física, psíquica y moral de la víctima, quebranta su dignidad, invade una de las esferas 
más íntimas de su vida, su espacio físico y sexual y la despoja de su capacidad para tomar 
decisiones respecto de su cuerpo conforme a su autonomía. Además, la violación sexual en 
presencia de un familiar, tiene un significado particularmente grave, siendo aún más humillante para 
la víctima y traumático para ambos”. CORTE IDH. Caso Fernández Ortega vs. México. Sentença 
de 30 de agosto de 2010, §. 32. Disponível em: 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_215_esp.pdf. Acesso em: 30 nov. 2016. 
4 O conceito de experiência de injustiça será trabalhado no item 1.2 do Capítulo 1. Mas, desde já, 
adota-se definição preliminar que o compreende como o sentimento de injustiça vivenciado pela não 
aplicação de princípios instituídos de justiça, a aplicação restrita deles como forma de negar direitos 
ou quando questiona os próprios princípios, por simplesmente espelharem injustiças institucionais. 
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A primeira reside no fato desta dissertação não ter por pretensão se 

debruçar na investigação a respeito do percurso filosófico do termo 

reconhecimento5 como estrutura de investigação apta a justificar uma possível 

teoria da justiça6. Assumindo os riscos que tal escolha carrega, o reconhecimento7 

é aqui pensando como conceito chave para se compreender a constituição do 

indivíduo em sujeito de direito, garantindo-lhe, dentro de esferas institucionais, a 

concretização da sua autonomia. 

Com essa ideia, introduz-se como segunda premissa a constatação 

de o conceito de justiça, de caráter normativo, acompanhar múltiplas descrições8. 

Mas, por coerência, adota-se preliminarmente, na linha do defendido por Axel 

Honneth, que a noção de justo significa “[...] o que, nas práticas e instituições da 

sociedade, tende a realizar os valores que são aceitos como gerais em cada uma 

delas”9, o que na obra dele conflui para a justiça enquanto concretização da 

liberdade. 

Por último, a importância de se compreender que o presente trabalho 

se insere no campo de estudos do Direito Internacional dos Direitos Humanos 

(DIDH), o que, por si só, afasta qualquer pretensão de dissertar a respeito de uma 

teoria da justiça para o Direito Internacional Público, limitando-se a escrever a 

respeito da existência de uma justiça internacional do reconhecimento descrita na 

jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH).  

Com isso, não se nega, obviamente, a necessária conciliação entre a 

problemática do DIDH e do sistema do Direito Internacional Público, razão pela 

                                                
5 Cf. RICOEUR, Paul. Percurso do reconhecimento. São Paulo: Edições Loyola, 2006. 
6 O modelo de justiça, aqui analisado, será guiado pela narrativa teórica de autores que trabalham 
com o tema reconhecimento, tais como Paul Ricoeur, Axel Honneth e Nancy Fraser, observando-
se os limites e as extensões que conferem à concepção do “reconhecimento”. Não se desconhece 
a ocorrência de divergências entre eles, que serão pontuadas e esclarecidas durante o texto, naquilo 
que for relacionado ao objeto da investigação. 
7 O tema será melhor trabalhado no Capítulo 1. 
8 “Todas as definições de Justiça aqui apresentadas não são, de fato, definições e sim juízos 
normativos, sob a capa verbal de definições, tendo como finalidade gerar uma eficácia retórica. Por 
esse motivo, afirmações como ‘a Justiça significa igualitarismo’ devem ser interpretadas, não como 
uma definição do conceito de Justiça, mas como expressão do princípio normativo de que as normas 
igualitárias de distribuição são justas e as não-igualitárias injustas, de onde se concluiria que apenas 
as normas do primeiro tipo deveriam ser aprovadas e aplicadas. A melhor coisa é considerar a 
Justiça como noção ética fundamental e não determinada”. BOBBIO, N.; MATTEUCCI, N.; 
PASQUINO, G. Dicionário de política. Brasília: Editora Universidade de Brasília, v. 1, 1998, p. 661. 
9 HONNETH, Axel. O Direito da Liberdade. São Paulo: Martins Fontes, 2015, p. 32. 



 14 

qual, como aponta Mazzeschi10, refuta-se, de antemão, qualquer alegação de 

superioridade normativa ou, ainda, a desconsideração do impacto dos Direitos 

Humanos para a teoria geral do Direito Internacional, por aquele introduzir um 

germe de subversão na lógica soberanista e nos institutos tradicionais da disciplina. 

Feitas as referidas ponderações prévias, constrói-se, assim, a 

presente dissertação em três capítulos.  

No primeiro capítulo, identifica-se, a partir das leituras dos textos de 

E. Jouannet11, o conceito e a extensão do Direito Internacional do Reconhecimento. 

Por meio de uma revisão bibliográfica, propõe-se pensá-lo sob o prisma da luta por 

reconhecimento e sentimento de injustiça, ampliando seu campo de incidência e 

justificando o porquê de uma análise de casos que lidam com indivíduos e grupos 

vulneráveis na jurisprudência da Corte Interamericana. 

Nesse sentido, utiliza-se da teoria do reconhecimento social, 

alicerçada no pensamento de A. Honneth12, em que o ato de reconhecer se afigura 

como elemento constitutivo do sujeito de direito, garantindo-lhe a autonomia 

necessária para adquirir e exercer direitos. E, como forma de incluir um substrato 

de verificação empírica, aglutina-se ao debate a noção de experiência de injustiças, 

trabalhada por E. Renault13, visto a potencialidade que possui para gerar um 

sentimento de ação direcionado a uma luta por justiça. Ainda no capítulo inaugural, 

salienta-se que, não é possível pensar justiça do reconhecimento distante de 

espaços institucionais, oportunidade em que se apresenta a engenharia 

institucional objeto de estudo, qual seja a Corte IDH. 

A partir de então, com o escopo de sistematizar e responder à 

problemática estabelecida, opta-se por uma divisão entre uma dimensão material 

da justiça do reconhecimento, centrada na construção jurisprudencial 

interamericana acerca da vítima vulnerável (Capítulo 2), bem como uma dimensão 

processual, na qual se investiga a forma em que a Corte IDH inclui e individualiza 

aquela vítima no processo interamericano (Capítulo 3). 

                                                
10 MAZZESCHI, Riccardo Pisillo. Responsabilité de L’état Pour Violation Des Obligations Positives 
Relatives Aux Droits de L’homme. Recueil des Cours de l’Académie de Droit International, v. 
333, 2008. 
11 JOUANNET, Emmanuelle. Qu'est-ce qu'une société internationale juste? Le droit international 
entre développement et reconnaissance. Paris: Pedone, 2011. 
12 HONNETH, Axel. Luta por reconhecimento: a gramática moral dos conflitos sociais. São Paulo: 
Editora 34, 2003. 
13 RENAULT, Emmanuel. L’expérience de l’injustice: essai sur la théorie de la reconnaissance. 
Paris: La Découverte, 2017. 
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Desse modo, no segundo capítulo, após investigar a inclusão da 

vítima na linguagem do Direito Internacional dos Direitos Humanos, apresenta-se o 

significado que a jurisprudência da Corte IDH lhe confere, bem como se disserta, a 

partir dos casos escolhidos, a respeito dos quadros de vulnerabilidade trabalhados 

nas sentenças interamericanas.  

Por outro lado, por interessar não apenas o estudo acerca do conceito 

de vulnerabilidade construído pela Corte, propõe-se examinar se daquele se 

extraem repercussões jurídicas. Ou seja, mostra-se imperioso pesquisar se nas 

demandas envolvendo vulneráveis, os juízes interamericanos determinam a 

adoção de medidas especiais de proteção a serem observadas pelo Estado 

demandado. 

E, por sua vez, no terceiro capítulo, disserta-se a respeito de como o 

processo interamericano reflete o reconhecimento da vítima vulnerável, ocasião em 

que se debaterá se o modelo procedimental adotado, pela Corte IDH, reflete as 

ideias de inclusão e especificidade dos indivíduos e grupos vulneráveis. Assim, no 

último capítulo, a investigação recai na verificação dos eventuais efeitos que o 

reconhecimento da vítima vulnerável gera para o processo interamericano.  

Além de traçar um breve itinerário da estruturação do presente 

trabalho, entende-se que é importante trazer algumas considerações a propósito 

da metodologia utilizada na abordagem da jurisprudência interamericana. Isto 

porque o substrato de análise que deu origem à presente dissertação é integrado 

por um referencial teórico14 e um acervo jurisprudencial, especificamente as 

decisões da Corte IDH que tratam de indivíduos e grupos vulneráveis. 

É importante pontuar que, até agosto de 2018, a Corte resolveu 235 

(duzentos e trinta e cinco) casos15 e exarou 25 (vinte e cinco) opiniões consultivas. 

                                                
14 Apesar de não se tratar de uma tese, aqui plenamente aplicáveis as observações que François 
Ost realiza no tocante à construção das teses de doutorado em Direito, principalmente das 
dificuldades de manejo de um conjunto doutrinário marcado pela heterogeneidade dos atores que o 
constrói, a sobrecarga de informações (dissonante e que leva a caminhos distintos) e a velocidade 
em que é colocado e questionado. Cf. OST, François. A tese de doutorado em Direito: do projeto à 
defesa. Revista de Estudos Constitucionais, Hermenêutica e Teoria do Direito (RECHTD), 
maio-ago. 2015. Disponível em: 
http://revistas.unisinos.br/index.php/RECHTD/article/view/rechtd.2015.72.01/4718. Acesso em: 05 
de jul. 2017. 
15 O quantitativo foi encontrado utilizando os dados extraídos do Relatório Anual (2017) com a 
contagem individual no sítio eletrônico até agosto de 2018. Cf. CORTE IDH. Relatório Anual da 
Corte Interamericana de Direitos Humanos (2017), 2018, p. 65. Disponível em: 
http://www.corteidh.or.cr/tablas/informe2017/portugues.pdf. Acesso em: 06 out. 2018. 
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E, desse universo, optou-se pelo exame de 35 (trinta e cinco) decisões que tratam, 

direta ou indiretamente, do que leituras prévias da doutrina identificaram como 

indivíduos e grupos vulneráveis (crianças, mulheres, migrantes, pessoas 

portadoras de deficiência, pessoas submetidas à detenção, comunidades 

originárias, dentre outros). E, dada a pertinência que guardam com o tema e o 

aporte conceitual que carregam, foram analisadas 4 (quatro) opiniões consultivas. 

Logo, desde já, expõe-se que o estudo primordial recairá na atuação 

contenciosa da Corte Interamericana e, especificamente, nas sentenças de mérito. 

Portanto, ainda que pudessem guardar pertinência com os temas aqui tratados, 

não foram objetos de investigação: (i) as decisões tomadas no âmbito das medidas 

provisórias e as decorrentes de interpretação sobre as sentenças de mérito; (ii) as 

resoluções na fase de supervisão de cumprimento de sentença; (iii) os votos em 

separados dos Juízes, em que pese, algumas vezes serem mencionados no texto, 

dada a pertinência que estabelecem no esclarecimento e na extensão das 

sentenças de mérito16. 

  Conforme referido, a partir de estudo doutrinário antecedente, houve 

um processo de identificação prévia dos casos sob os quais a Corte IDH se 

debruçou ao lidar com o tema das vulnerabilidades. Isto porque o sistema de 

“buscador de jurisprudência” no sítio eletrônico da Corte Interamericana é incipiente 

quanto à pesquisa de palavras-chaves, razão pela qual um mapeamento completo 

a respeito de todas as sentenças em que eventualmente possa ter sido reconhecida 

uma vítima vulnerável dependeria da leitura de todos os atos decisórios até então 

produzidos.  

  Porém, compreende-se que o recorte jurisprudencial realizado se 

mostra adequado para a investigação do tema, seja pela ausência de uma 

pretensão quantitativa, bem como pela própria estrutura em que a Corte IDH 

constrói suas decisões, observando-se um sistema de precedente, o que permitiu 

a leitura de sentenças correlatas, quando pertinentes a elucidar a indagação posta 

para estudo. 

  Por fim, antes de adentrar nos capítulos, outro ponto que se deve 

salientar consiste na circunstância das sentenças interamericanas terem sido 

exaradas sob a vigência de regulamentos diversos, que tende a impactar, entre 

                                                
16 Cf. RIVIÈRE, Florence. Les opinions séparées des juges à la Cour Européenne des Droits 
de l´Homme. Bruxelas: Bruylant, 2005, 464 p.  
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outras questões, o papel da vítima no processo. Dessa forma, quando verificadas 

divergências jurisprudenciais decorrentes de tal alteração, privilegiaram-se os 

entendimentos mais recentes da Corte IDH. 
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CONCLUSÃO 
 

 

Diante do dissertado, pode-se visualizar que há um enorme caminho 

a trilhar: prático e teórico. Sabe-se que, tal constatação apesar de trivial é 

necessária de ser reafirmada, quando se tem claro que o Direito Internacional dos 

Direitos Humanos se submete a “(...) uma história que não está terminada e que 

continua a ser escrita hoje”1. 

Conforme se observou no presente trabalho, apesar da ausência de 

subjetividade internacional do indivíduo, a Corte IDH ao colocá-lo como 

destinatário2 final dos direitos inscritos na CADH, por intermédio da ressignificação 

do papel processual da vítima, constrói um Sistema Interamericano de caráter mais 

protetivo. Não por outra razão, ao longo das décadas, verificaram-se profundas 

reformas dos regulamentos, bem como a criação de mecanismos materiais de 

assistência e de concretização de um adequado processo legal direcionado à 

substancialização do acesso à justiça, tais como a instituição do fundo de apoio às 

vítimas3 ou, ainda, quando estabelecida a figura do Defensor Interamericano.  

Independente da dificuldade executória dos seus julgados, cuja 

resistência é uma constante nas ordens internas, a Corte IDH ocupa um local de 

protagonismo no sistema regional de proteção dos Direitos Humanos. Os seus 

julgados representam não somente um ato de reconhecimento em prol da vítima 

que teve os seus direitos violados, mas tornam visíveis, para todos os 

jurisdicionados, o conteúdo e a extensão dos direitos e deveres previstos na CADH 

e nos demais instrumentos normativos.  

Com isso, de maneira constante, alerta-se ao Estado dos deveres 

assumidos com a comunidade internacional, bem como torna possível a 

mobilização social em torno de pautas jurídicas por ela definidas. Portanto, a Corte 

                                                
1 Tradução livre do original: “(...) une histoire qui n’est pas achevée et qui continue à s’écrire 
aujourd’hui”. LOCHAK, Danièle. Les droits de l’homme. Paris : La Découverte, 2005, p. 06. 
(Collection Repères). 
2 Não se desconhece as infindáveis discussões a propósito da existência de uma subjetividade 
internacional da pessoa humana. Cf. MAZZESCHI, Riccardo Pisillo. Responsabilité de L’état Pour 
Violation Des Obligations Positives Relatives Aux Droits de L’homme. Recueil des Cours de 
l’Académie de Droit International, v. 333, 2008. 
3 OEA. Regulamento da Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre o funcionamento 
do fundo de assistência jurídica às vítimas. Disponível em: 
https://www.oas.org/pt/cidh/mandato/Basicos/asistenciaCorte.pdf. Acesso em: 20 nov. 2018. 
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Interamericana ao criar a norma convencional interamericana exerce um poder4 

capaz de instigar a transformação das ordens internas. Ela não apenas reafirma 

direitos, violados na órbita estatal, como, por intermédio de sua atividade 

jurisdicional, mostra-se capaz de satisfazer demandas por justiça.  

A Corte IDH tem exercido uma criativa atividade interpretativa, 

ressignificando direitos consolidados no texto convencional, permitindo, a partir 

disto, uma abertura da ordem jurídica interamericana às reinvindicações por justiça 

formuladas pelas vítimas que veem suas pretensões obstadas, desconsideradas 

ou limitadas pelo direito estatal. A sentença interamericana funciona assim como 

instrumento de condição e consequência de e para um ato de justiça. 

Porém, apesar de toda essa potencialidade, que, na presente 

dissertação, foi constatada quando da investigação de uma dimensão material da 

justiça internacional do reconhecimento (Capítulo 2), é imprescindível que se 

confiram maiores efeitos protetivos quando no caso estiverem em disputa direitos 

de vítimas claramente vulneráveis. Não se trata, apenas, de clamor teórico, mas da 

constatação da vulnerabilidade decorrer, antes de tudo, do esquecimento e da 

invisibilidade social infligidas a determinados indivíduos e grupos.  

O fato de figurarem como primeiras vítimas, mas últimos a serem 

reparados (quando um ato de justiça chega a ser praticado), exige um esforço 

coletivo, consciente e estruturado de ação. A vítima vulnerável não carrega apenas 

a privação do direito, mas é submetida às estruturas mais injustas, que se 

entranham no âmbito institucional e são perpetuadas no tempo histórico dos países 

latino-americanos.  

Não por outra razão, considerando as especificidades das violações 

cometidas contra os referidos sujeitos, os juízes interamericanos têm consciência 

da insuficiência de critérios tradicionais de desigualdade ou de simples fragilidade. 

É, nesse sentido, que a jurisprudência interamericana começa a trabalhar com 

definições de violações perpetradas no âmbito de contextos de discriminação 

estrutural, ao passo em que reforça a ideia de vulnerabilidade cumulativa, visto 

ambos os conceitos permitirem, de certa forma, uma compreensão conglobante 

das demandas que lhe são submetidas. 

                                                
4 Cf. SCHAHMANECHE, Aurélia. La Cour européenne des droits de l’homme, nouveau pouvoir, p. 
33-56. In: CAIRE, Anne-Blandine (Coord.). Les nouveaux pouvoirs: approche pluraliste des foyers 
de création du droit. Belgique: Bruylant, 2017.   
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Nesse cenário, ao lidar com questões macros, ou seja, de 

vulnerabilidades que encontram explicação em estruturas fundantes dos próprios 

Estados, a Corte IDH não conseguirá fugir, por muito mais tempo, de temas que 

lhe são tradicionalmente estranhos, tal como a função das políticas públicas 

estatais como forma de redução das vulnerabilidades e o quanto aquelas devem 

ter como uma das balizas o texto convencional. Trata-se de um caminho difícil e 

tortuoso, principalmente dadas as limitações convencionais existentes para o 

controle dos direitos sociais, bem como o risco da sua legitimidade ser forte e 

sistematicamente contestada. 

Por outro lado, no que pese a multiplicidade de sentenças que 

expressamente reconhecem a vulnerabilidade, oportunidade em que 

instrumentalizam regras, afastam vícios procedimentais e criam critérios flexíveis 

de valoração probatória, não é possível concluir que a Corte conceba ou se oriente 

para a criação de um regime jurídico processual específico para a proteção de 

grupos e indivíduos vulneráveis (Capítulo 3).  

Embora, em inúmeras das decisões analisadas, a Corte IDH 

determine, para os Estados, que a adequação procedimental é indispensável para 

a concretização do direito ao acesso à justiça, privilegia, para seus próprios 

processos, a manutenção das regras processuais vigentes e, por conseguinte, a 

noção clássica de equilíbrio processual entre as partes.  

A Corte IDH se guia por um formalismo que vê na igualdade 

processual entre Estados e vítimas um corolário a ser observado. Com isso, a 

atuação jurisprudencial se legitima pela observância de uma ideia estreita de 

segurança jurídica, ao tempo em que corre o risco de esvaziar, para si própria, as 

noções de deveres especiais decorrentes do reconhecimento das vulnerabilidades 

das vítimas. Logo, apesar da notável compreensão de quem deve ser qualificado 

como vulnerável e do poder argumentativo que esse conceito traz em si, ainda não 

lhe é conferida maiores repercussões para o processo interamericano. 

A adaptação procedimental da Corte IDH, até então guiada pela 

cautela, não pode assentar-se apenas na igualdade processual de caráter formal, 

requerendo inegável esforço argumentativo em que se privilegie a necessidade de 

ampliação protetiva dos indivíduos e grupos vulneráveis, sob pena de 

esvaziamento de um ideal de justiça que se guia por um critério que se justifica pela 

concreta inclusão do sujeito no processo interamericano. 
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Ao se deparar com demandas em que figurem indivíduos e grupos 

vulneráveis não se mostra suficiente, conforme se observa da jurisprudência 

analisada, a instrumentalidade na valoração probatória, mostrando-se 

imprescindível pensar na flexibilização de nulidades processuais, adequando-se in 

concreto o procedimento às condições pessoais e contextuais que implicaram no 

acionamento da justiça interamericana. 

Nesse sentido, vícios processuais não podem prevalecer em relação 

ao direito de fundo discutido. Consoante dissertado, privar direitos pode implicar na 

própria desconsideração do indivíduo enquanto um sujeito de direito, negando-lhe 

o devido reconhecimento. Ademais, o fundamento para um comportamento 

processual distinto por parte dos juízes interamericanos já se encontra fartamente 

inscrito na jurisprudência da Corte IDH, qual seja a necessidade de as regras 

processuais obedecerem a critérios de justiça que levam em consideração as 

especificidades da vítima.  

Outrossim, o uso dos contextos, enquanto elemento para fixação da 

prova para casos similares, embora implique o avanço significativo no âmbito 

interpretativo, deve caminhar ao lado de reformas que prevejam a 

instrumentalidade das regras processuais. Em um ideário que compreende a 

urgência da proteção dos vulneráveis, deve-se refletir, por exemplo, acerca da 

criação de procedimentos que permitam às vítimas, com direitos violados em 

idêntico quadro fático, se habilitarem a processos já em trâmite, dispensando-se 

prévia passagem perante a Comissão IDH, garantindo-se, assim, que mais 

indivíduos e grupos obtenham uma tutela por parte da Corte IDH. 

Por fim, cabe reafirmar que o avançar implica, por conseguinte, 

salutar a importância da Corte IDH. Diante dos fatos recentes que convergem para 

o desconhecido, há que se manter as barricadas da resistência e, ao mesmo tempo, 

pensar em novas soluções para uma melhor concretização do Sistema 

Interamericano, diversas vezes o último suspiro de esperança para se alcançar o 

direito e a justiça. Nessa perspectiva, em que rupturas são propostas e restam 

acesas as fogueiras de um nacionalismo ultrapassado, mais do que precisas as 

palavras de Lochak, ao lembrar que “[...] l’histoire des droits de l’homme n’est ni 
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l’histoire d’une marche triomphale, ni l’histoire d’une cause perdue d’avance: elle 

est l’histoire d’un combat”5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
5 LOCHAK, Danièle. Les droits de l’homme. Paris: La Découverte, 2005, p. 116. (Collection 
Repères). 
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