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Resumo: As petições individuais são mecanismos fiscalizatórios previstos em documentos
internacionais de proteção aos direitos humanos que permitem ao indivíduo lesado acessar os
organismos internacionais a fim de garantir seus direitos. O Pacto Internacional sobre os
direitos econômicos, sociais e culturais (PIDESC) não previu, em seu texto, esse importante
mecanismo, tendo em vista a pressão dos Estados, que não desejavam a intromissão de
organismos internacionais em suas políticas públicas, bem como pela natureza programática
dessas obrigações. No entanto, é entendimento firme na doutrina do direito internacional dos
direitos humanos de que não há superioridade hierárquica entre estes, sendo todos inerentes
ao indivíduo e exigíveis perante o Estado. Desta forma, surge o Protocolo facultativo ao
PIDESC prevendo as ditas petições individuais como mais uma forma de proteção aos
direitos previstos no Pacto e de fundamental importância para a consolidação dos direitos
humanos econômicos, sociais e culturais.
Palavras-chave: PIDESC; Petições Individuais; Direitos Humanos
Resumen: Las peticiones individuales son documentos fiscalizatórios de protección
internacional de los derechos humanos que permiten a qualquier persona el acceso a las
distintas organizaciones internacionales para garantizar sus derechos. El Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) no ha proporcionado en su texto
este importante mecanismo a la vista de la presión de los Estados, que no deseaban la
intrusión de las organizaciones internacionales en sus políticas públicas, así como por la
naturaleza programáticas de estos derechos. Sin embargo, la doctrina es firme em la
comprensión de que no hay superioridad jerárquica entre los derechos humanos, pues todos
ellos son inherentes a la persona y exigible frente al Estado. Así surge el Protocolo
Facultativo del PIDESC trayendo las peticiones individuales como otra forma de protección
de los derechos contenidos en el Pacto y de fundamental importancia para la consolidación de
los derechos económicos, sociales y culturales.
Palabras-claves: PIDESC; Peticiones Individuales; Derechos Humanos
Introdução:
A proteção dos direitos humanos em âmbito internacional teve como precedentes
históricos, de acordo com Flávia Piovesan (2008, p.111), o direito humanitário, a Liga das
Nações e a Organização Internacional do Trabalho (OIT). O direito humanitário, concernente
aos envolvidos em conflitos armados nacionais e internacionais, impõe limites à atuação dos
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Estados em caso de guerra, sendo a primeira percepção da existência de direitos que merecem
proteção ainda que em condições extremas.
Já a Liga das Nações, formada após a primeira guerra mundial, tinha como objetivo
promover a cooperação, a paz e a segurança internacional a fim de evitar novos conflitos. A
Convenção da Liga das Nações previu a proteção de alguns direitos humanos, principalmente
os relativos ao trabalho, fazendo com que os Estados assumissem o compromisso de garantir
condições dignas de trabalho para os seus cidadãos, sob pena de sanções econômicas e
militares. Houve, portanto, uma redefinição do conceito de soberania destes países, agora
atrelada à obrigatoriedade dos compromissos assumidos relativos aos direitos humanos.
Por fim, a OIT, também criada após a primeira guerra mundial, contribuiu para a
internacionalização dos direitos humanos ao estabelecer parâmetros mínimos de proteção aos
trabalhadores, elaborando documentos internacionais aos quais os Estados-membros passaram
a aderir, obrigando-se em âmbito internacional a assegurar esses ditos padrões, a fim de
garantir a dignidade da pessoa no ambiente em que ela passa, muitas vezes, a maior parte da
sua vida.
Esses podem ser considerados, portanto, os primeiros contornos da proteção dos
direitos humanos em âmbito internacional. No entanto, o marco inicial dessa
internacionalização ocorreu no pós segunda guerra mundial em virtude das atrocidades
cometidas durante o conflito que totalizou cerca de 45 milhões de mortos. De acordo com
Flávia Piovesan (2008, p.118):
No momento em que os seres humanos se tornam supérfluos e descartáveis, no
momento em que vige a lógica da destruição, em que cruelmente se abola o valor da
pessoa humana, torna-se necessária a reconstrução dos direitos humanos, como
paradigma ético capaz de restaurar a lógica do razoável. A barbárie do totalitarismo
significou a ruptura do paradigma dos direitos humanos, por meio da negação do
valor da pessoa humana como valor fonte do direito. Diante dessa ruptura, emerge a
necessidade de reconstruir os direitos humanos, como referencial e paradigma ético
que aproxime o direito da moral. Nesse cenário, o maior direito passa a ser,
adotando a terminologia de Hanna Arendt, o direito a ter direitos, ou seja, o direito a
ser sujeito de direitos. [...] Se a Segunda Guerra significou a ruptura com os direitos
humanos, o pós-guerra deveria significar sua reconstrução.

Assim, visando a manutenção da paz e a cooperação internacional entre os povos, foi
criada, em 1945, as Nações Unidas, sendo a sua Carta um dos grandes marcos da proteção dos
direitos humanos, já que esse documento previu expressamente a promoção dos direitos
humanos como propósito da organização. Logo após, em 1948, é elaborada a Declaração
Universal dos Direitos Humanos, documento principal no âmbito da proteção internacional
dos direitos humanos e marco histórico de sua consolidação.
1. O Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais
A Declaração Universal dos Direitos Humanos atribui a característica da
universalidade aos direitos que buscou proteger, pois, a partir dela, passou-se a compreender
que todo ser humano é possuidor de direitos pelo simples fato de ser humano, ou seja, o
fundamento dos direitos humanos é a dignidade da pessoa, nada mais. O documento previu
tanto direitos civis e políticos quanto direitos sociais, culturais e econômicos, reconhecendo a
ausência de hierarquia entre os direitos humanos, que devem ser considerados unos e
indivisíveis.
À época da criação da Declaração, alguns afirmaram que ela não teria força
vinculante, já que aprovada pela Assembleia Geral da ONU como uma Resolução, ou seja,
uma mera recomendação aos Estados. Esse entendimento possibilitaria o total
descumprimento dos direitos previstos no documento, o que gerou um movimento no sentido

de criação de Tratados, reconhecidos pelo Direito Internacional como documentos
juridicamente obrigatórios, a fim de garantir a observância desses direitos. Cabe ressaltar, no
entanto, que esse entendimento encontra-se atualmente superado, sendo amplamente
majoritário o entendimento de que os direitos humanos devem ser respeitados
independentemente da sua previsão em constituições, leis ou tratados internacionais.
De toda forma, a fim de fortalecer a idéia de proteção aos direitos humanos, foram
elaborados, em 1966, dois tratados internacionais, um relativo aos direitos civis e políticos e
outro relacionado aos direitos econômicos, sociais e culturais. Surgem, assim, o Pacto
Internacional sobre os direitos civis e políticos (PIDCP) e o Pacto Internacional sobre os
direitos econômicos, sociais e culturais (PIDESC). A divisão desses direitos em dois
documentos se deve ao embate ideológico ente os blocos capitalista e socialista no cenário da
denominada Guerra Fria, já que não concordavam com a forma de efetivação dos direitos
humanos, principalmente quanto aos direitos sociais e econômicos.
O Pacto Internacional sobre os direitos econômicos, sociais e culturais foi adotado e
aberto à assinatura, ratificação e adesão através da Resolução da Assembleia Geral n.º 2200-A
em 16 de dezembro de 1966, após 20 anos de discussões, tendo entrado em vigor apenas 10
anos depois, em 03 de janeiro de 1976. Ao contrário do que dispões o Pacto sobre os direitos
civis e políticos, que enuncia direitos ao indivíduo, o Pacto sobre direitos econômicos, sociais
e culturais estabelece deveres aos Estados tendo em vista a própria característica programática
desses direitos, que demandam uma intensa atuação estatal para serem efetivados. De acordo
com o art. 2ª do PIDESC:
1. Cada Estados Partes do presente Pacto comprometem-se a adotar medidas, tanto
por esforço próprio como pela assistência e cooperação internacionais,
principalmente nos planos econômico e técnico, até o máximo de seus recursos
disponíveis, que visem assegurar, progressivamente, por todos os meios apropriados,
o, pleno exercício e dos direitos reconhecidos no presente Pacto, incluindo, em
particular, a adoção de medidas legislativa.
2. Os Estados Partes do presente pacto comprometem-se a garantir que os direitos
nele enunciados se exercerão sem discriminação alguma por motivo de raça, cor,
sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou
social, situação econômica, nascimento ou qualquer outra situação.
3. Os países em desenvolvimento, levando devidamente em consideração os direitos
humanos e a situação econômica nacional, poderão determinar em que medida
garantirão os direitos econômicos reconhecidos no presente Pacto àqueles que não
sejam seus nacionais.

Em virtude dessa característica inerente aos direitos econômicos, sociais e culturais,
alguns autores defendem a sua não inclusão no rol dos direitos humanos, classificando-os
como norma morais, inexigíveis perante o Estado. Alguns chegam a afirmar que se trata de
direitos impossíveis, já que os regimes econômicos não permitem a gozo de todos os direitos
humanos por todos os indivíduos. No entanto, o fato de tais direitos estarem previstos em
norma programáticas não significa que são inexigíveis.
As normas programáticas são espécies de normas de eficácia limitada, de
aplicabilidade mediata, diferida ou reduzida, nos termos da classificação proposta por José
Afonso da Silva (1985). Tais normas são assim denominadas por não produzirem todos os
seus efeitos no momento em que a Constituição é promulgada, dependendo, para tanto, da
elaboração de uma norma infraconstitucional que lhe integre o conteúdo. No entanto, o
próprio autor afirma que as normas de eficácia limitada produzem efeitos desde a sua
elaboração, ainda que mínimos, sendo a produção plena de efeitos condicionada à elaboração
de outra norma. De acordo com Ingo Wolfgang Sarlet (2009, p.292):

As normas programáticas são dotadas de eficácia e não podem ser consideradas
meras proclamações de cunho ideológico ou político, pois, se assim fosse,
efetivamente haveríamos de compartilhar o ponto de vista dos que sustentam a
inexistência de normas programáticas. Com efeito, [...] todas as normas
constitucionais, mesmo as que fixam programas ou tarefas para o Estado,
possuem o caráter de autênticas normas jurídicas, no sentido de que mesmo sem
qualquer ato concretizador se encontram aptas a desencadear algum efeito jurídico.

Assim, os direitos econômicos, sociais e culturais devem ser compreendidos como
direitos humanos passíveis de exigência pelos indivíduos perante o Estado, não podendo este
se furtar de suas obrigações alegando a característica programática desses direitos. A
distinção entre os direitos civis e políticos e os econômicos, sociais e culturais reside nos seus
meios de efetivação, pois enquanto os primeiros não exigem uma atuação estatal tão intensa,
estes últimos demandam um Estado presente e atuante, executando políticas públicas efetivas.
De acordo com Carlos Weis (2013, online):
Neste sentido, a dicotomia verificada na comparação dos respectivos artigos 2º dos
dois Pactos — normas auto-executáveis e de implantação progressiva — não deve
ser entendida como de tipo dualista (mutuamente excludente), mas pluralista, que
procura classificar e combinar realidades complexas e distintas. Trata-se de uma
diferença de perspectiva, pois as premissas e as finalidades dos direitos civis e
políticos e dos econômicos, sociais e culturais são totalmente diversas (mas não
necessariamente opostas). Em conseqüência, a eficácia de uma ou outra dimensão
dos direitos humanos é alcançada por meios distintos, possuindo um significado
próprio.

Apesar desse entendimento, o PIDESC apenas previu, como instrumento de controle
das obrigações estatais, o mecanismo de relatórios, que devem ser encaminhados pelos
Estados ao Secretário-Geral das Nações Unidas que, por sua vez, encaminha cópia ao
Conselho Econômico e Social (ECOSOC) para averiguação. Cabe ressaltar que o ECOSOC
criou um Comitê dos direitos econômicos, sociais e culturais para avaliar esses relatórios,
fiscalizando o modo como os Estados buscam a efetivação desses direitos. O mecanismo de
petições individuais apenas foi previsto no Protocolo Facultativo ao PIDESC, 42 anos após a
elaboração deste.
2. Protocolo Facultativo ao Pacto Internacional sobre direitos econômicos, sociais e
culturais
O Protocolo Facultativo ao PIDESC foi adotado pela Assembleia Geral das Nações
Unidas em 10 de Dezembro de 2008, através da resolução A/RES/63/117, sendo aberto à
assinatura em 24 de Setembro de 2009, em Nova Iorque. O documento apenas entrou em
vigor em 5 de maio de 2013, três meses após a ratificação do décimo país, o Uruguai, e trouxe
a previsão, dentre outros, do mecanismo fiscalizatório de petições individuais ao Comitê dos
direitos econômicos, sociais e culturais, mecanismo este já previsto no PIDCP e muito
aguardado no âmbito do direitos internacional dos direitos humanos.
A previsão do direito de interposição das petições individuais em caso de violações a
direitos econômicos, sociais e culturais já havia sido recomendada pela Declaração de Viena,
em 1993, sendo que o Protocolo de San Salvador, que equivale ao PIDESC no âmbito da
Organização dos Estados Americanos (OEA), previu o mecanismo já em 1988, apesar da sua
utilização restringir-se às violações do direito à liberdade sindical e à educação, nos termos do
seu art. 19.6. De toda forma, o mecanismo de petições individuais é recente no âmbito da
ONU, tendo os Estado exercidos forte pressão para o seu não acatamento. De acordo com
Berenice Maria Giannella e Beatriz Rizzo Castanheira (2013, online):
O projeto da Declaração Universal dos Direitos Humanos, submetido à Comissão de
Direitos Humanos da ONU, continha um preceito que facultava a todas as pessoas

solicitar, individualmente ou em conjunto com outras, de seu governo ou das Nações
Unidas providências para os abusos cometidos na esfera dos direitos humanos. Este
preceito, contudo, não foi incluído no texto definitivo da Declaração, refletindo a
posição cautelosa do organismo internacional no sentido de editar apenas uma carta
programática. No entanto, como houvesse, então, uma convicção generalizada de
que um papel de ação havia sido concedido à ONU, ela recebeu milhares de
reclamações concernentes a violações de direitos humanos, reclamações estas em
relação às quais a Comissão de Direitos Humanos entendeu não poder tomar
nenhuma medida, simplesmente reconhecendo haver aí uma lacuna. Para tal
entendimento pesou a posição contrária dos Estados signatários, temerosos em
sofrer intromissões indevidas em seus assuntos internos — e portanto, mitigação de
sua soberania — e também da eventual utilização política destas acusações. Para
manter tal posição, os Estados recorriam freqüentemente ao artigo 2º, n. 7 da Carta
que proclamava a falta de competência do organismo para a tomada de qualquer
ação.

Esse posicionamento perdurou por anos, inviabilizando a efetivação dos direitos
humanos que a ONU se comprometera a defender. A situação começa a mudar, no entanto, a
partir dos esforços dos países ditos de terceiro mundo na década de 60, que pleiteavam uma
maior atuação da entidade na questão da discriminação racial, especialmente em relação ao
Apartheid. A partir daí, vários documentos foram expedidos pela ONU a fim de viabilizar a
interposição de petições individuais em caso de violação aos direitos humanos, o que
representou uma importante conquista na seara do direito internacional dos direitos humanos.
Através da ratificação do Protocolo Facultativo ao PIDESC, o Estado reconhece a
competência do Comitê dos direitos econômicos, sociais e culturais para receber e apreciar as
comunicações individuais, sendo absolutamente proibida a análise de comunicações relativas
a Estados que não sejam parte no referido documento. O mecanismo, portanto, é facultativo,
não tendo o Brasil ratificado-o até o presente momento.
De acordo com o Protocolo, as comunicações podem ser submetidas pelo indivíduo ou
por um grupo de indivíduos que estejam sob a jurisdição de um Estado Parte que aleguem
serem vítimas de uma violação, por esse mesmo Estado Parte, de qualquer um dos direitos
econômicos, sociais e culturais enunciados no PIDESC. O artigo 2ª do Protocolo deixa clara a
necessidade do consentimento da vítima da violação para que seja interposta a comunicação, a
menos que o autor desta consiga justificar a razão que o leva a agir em sua representação sem
o referido consentimento.
As petições individuais devem ser apresentadas em até um ano após o esgotamento
das vias de recurso internas, exceto nos casos em que o autor possa demonstrar que não foi
possível submetê-la dentro desse prazo. Ademais, somente poderão ser objeto das petições os
fatos que tenham ocorrido antes da entrada em vigor do Protocolo em relação ao Estado Parte
em causa, salvo se esses fatos persistiram após tal data.
O Protocolo também exige que não haja litispendência internacional, ou seja, que a
questão não esteja sob análise ou já tenha sido decidida pelo Comitê ou outro órgão
internacional de investigação ou de resolução de litígios. Por fim, também serão rejeitadas as
comunicações que forem incompatíveis com as disposições do Pacto, que sejam
manifestamente infundadas, insuficientemente fundamentadas ou exclusivamente baseadas
em notícias divulgadas pelos meios de comunicação, que constituam abuso do direito de
submeter uma comunicação, quando seja anônima e quando não seja apresentada por escrito.
Cabe ressaltar que, antes do pronunciamento relativo ao mérito de questão, o Comitê
pode transmitir ao Estado Parte interessado, para urgente consideração, um pedido para que
este tome as providências cautelares que se mostrem necessárias, em circunstâncias
excepcionais, para evitar eventuais danos irreparáveis à vítima da alegada violação. É, no

caso, uma espécie de medida cautelar que não condiciona, por óbvio, o Comitê a um
julgamento favorável à vítima, tendo em vista o juízo meramente perfunctório inerente a essas
medidas de urgência.
Salvo as que foram rejeitadas liminarmente, todas as comunicações apresentadas ao
Comitê serão confidencialmente comunicadas ao Estado Parte, devendo este, no prazo de seis
meses, submeter por escrito ao Comitê as explicações ou declarações que possam elucidar a
questão, indicando, se for o caso, as medidas adotadas por ele para solucioná-la. O Comitê
também deverá oferecer-se às partes interessadas para mediar uma resolução amigável do
litígio com base no respeito às obrigações previstas no PIDESC, sendo que a realização de um
acordo interrompe a análise da comunicação individual apresentada.
Ao apreciar as comunicações recebidas, o Comitê analisará, às portas fechadas, toda a
documentação trazida pelas partes, bem como aquelas advindas de outros órgãos, agências
especializadas, fundos, programas e mecanismos das Nações Unidas e de outras organizações
internacionais, incluindo sistemas regionais de direitos humanos. O Comitê levará em
consideração, ainda, a razoabilidade das medidas tomadas pelo Estado Parte em conformidade
com natureza programática das obrigações assumidas através do PIDESC. A análise deve se
pautar, portanto, na apreciação das medidas tomadas pelo Estado Parte para a efetivação dos
direitos ali previstos, se este, de fato, está empenhando todos os esforços possíveis para que os
direitos econômicos, sociais e culturais sejam garantidos. De acordo com Flávia Piovesan
(2008, p. 178):
Contudo, reitera-se, o Pacto dos direitos econômicos, sociais e culturais estabelece a
obrigação dos Estados de reconhecer e progressivamente implementar os direitos
nele enunciados. Como afirma o Comitê sobre os direitos econômicos, sociais e
culturais: ‘Se a plena realização de relevantes direitos pode ser alcançada
progressivamente, medidas nesta direção devem ser adotadas em um razoavelmente
curto período de tempo, após o Pacto entrar em vigor em relação a determinado
Estado. Estas medidas devem ser deliberadas e concretamente alcançáveis, da forma
mais clara possível, no sentido de conferir cumprimento às obrigações reconhecidas
no Pacto’. Da obrigação da progressividade na implementação dos direitos
econômicos, sociais e culturais decorre a chamada cláusula de proibição do
retrocesso social, na medida em que é vedado aos Estados retroceder no campo de
implementação desses direitos. Vale dizer, a progressividade dos direitos
econômicos, sociais e culturais proíbe o retrocesso ou a redução de políticas
públicas voltadas à garantia de tais direitos.

Após apreciar a comunicação, o Comitê deverá transmitir a sua constatação
juntamente com suas recomendações às partes interessadas, devendo o Estado Parte tomá-las
em consideração e, no prazo de seis meses, apresentar resposta escrita, incluindo informações
sobre as medidas tomadas a fim de cumprir o disposto pelo Comitê. Cabe ressaltar que as
obrigações assumidas pelos Estados ao ratificar um tratado internacional são plenamente
exigíveis, sendo a violação a essas obrigações consideradas atos ilícitos internacionais
passíveis de responsabilização pelo Estado violador dos direitos humanos. Em relação às
medidas que podem e devem ser adotadas pelos Estados, assim elucida Sven Peterke (2010,
p.141):
Primeiramente, caso a violação de direito humano ainda permaneça, o Estado é
obrigado a agir incondicionalmente para cessá-la. A análise sobre a continuação da
violação de direito é muitas vezes tão difícil como a questão sobre o que o Estado
deve fazer para extingui-la. Isso não pode ser respondido de modo abstrato. No
mais, é óbvio que o Estado deve agir de modo que previna futuras violações de
direitos – obrigação, como ainda se verá, que decorre diretamente do DIDH. Enfim,
a regra fundamental é que o Estado tem de reparar o dano causado. Por exemplo, no
que se refere a uma violação de direito à propriedade, no caso de uma
nacionalização ilegal de terras tradicionais de um povo indígena, ele é obrigado a

devolvê-las e a assegurar-se de que o povo será novamente reconhecido como seu
legítimo proprietário. Há, muitas vezes, casos em que a restituição natural é
impossível, em particular no que tange aos casos em que as vítimas sofreram
lesões físicas ou psíquicas. Nesses casos, a indenização em dinheiro é uma dentre
as diversas medidas que podem ser apropriadas. Outras medidas podem assumir
formas imateriais, como desculpas oficiais ou a criação de instituições destinadas a
rememorar continuamente as respectivas violações de direitos humanos, o
desenvolvimento de programas de formação e capacitação de um determinado
pessoal etc. Essas medidas representam formas pelas quais se pretende satisfazer
os interesses das vítimas e de seus familiares. Pertence a esse grupo, também, a
obrigação de punir os réus em casos de violações de direitos humanos – outra
obrigação que decorre diretamente do DIDH.

A possibilidade de sanções aos Estados por organismo internacionais faz parte do
Direito Internacional dos Direitos Humanos como forma de garantia e efetivação das
obrigações assumidas por esses países em relação aos indivíduos que se encontram sob sua
jurisdição. O Brasil, por exemplo, já foi condenado quatro vezes perante a Corte
Interamericana de Direitos Humanos, sendo obrigado a reparar os danos causados às vítimas e
a assumir outras obrigações relativas à prevenção de violações a direitos humanos, bem como
à punição das pessoas físicas responsáveis no caso em concreto.
Conclusão
A consolidação do direito internacional dos direitos humanos é um fenômeno pós
segunda guerra mundial, não obstante seja possível destacar o direito humanitário, a Liga das
Nações e a OIT como precursores do movimento. Com a criação da Organização das Nações
Unidas e a elaboração da Declaração Universal dos Direitos Humanos, foi internacionalizada
a proteção dos direitos humanos, sendo estes considerados unos, indivisíveis e previstos em
um mesmo patamar hierárquico, sem distinção.
O Protocolo Facultativo ao PIDESC corroborou com esse entendimento, trazendo o
mecanismo de petições individuais para os direitos econômicos, sociais e culturais,
mecanismo este já previsto e amplamente utilizado no âmbito dos direitos civis e políticos.
Somente em 2012, 603 comunicações individuais foram protocolizadas no Conselho de
Direitos Humanos da ONU referentes aos direitos civis e políticos. Ao total, foram 1512
pessoas abrangidas pelas comunicações, que se referiram a 127 Estados diferentes, incluído o
Brasil, que teve mais de seis casos relatados somente em 2012.
A ratificação do Protocolo Facultativo ao PIDESC pelo Brasil é, portanto, uma
necessidade e uma obrigação que se impõe ao país pela própria Constituição Federal, em seu
art. 4ª, inciso II, que traz a prevalência dos direitos humanos como um dos princípios que
regem as relações internacionais do país. O Protocolo já está em vigor, o que reforça a
necessidade da ratificação imediata do documento, já que os indivíduos sob jurisdição
brasileira encontram-se privados do uso dessa importante ferramenta na defesa de seus
direitos.
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