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RESUMO: 

Em um mundo cada vez mais globalizado, os países devem sempre inovar os ordenamentos 

jurídicos de modo a incorporar estandartes internacionais, especialmente no que tange aos 

direitos humanos. O diálogo entre cortes nacionais e internacionais, principalmente através do 

controle de convencionalidade, faz com que os direitos econômicos, sociais, culturais e 

ambientais sejam incorporados nas agendas dos Estados, e a sua implementação torna-se 

visível sob os olhos do mundo.  A cooperação internacional envolve diversos atores, como o 

Judiciário, a sociedade civil, e os organismos de proteção aos direitos humanos, e os Estados 

devem prezar pela cooperação para que haja uma progressiva implementação de direitos no 

âmbito interno. Hoje, mais do que nunca, há que se inventar uma nova ordem, mais 

democrática, multidisciplinar e igualitária, capaz de celebrar a interdependência entre 

democracia, desenvolvimento e direitos humanos e que, sobretudo, tenha a sua centralidade 

no princípio da absoluta prevalência da dignidade humana. 
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ABSTRACT: 

In an increasingly globalized world, countries must always innovate their legal systems in 

order to incorporate international standards, especially those regarding human rights’ issues. 

The dialogue between national and international Courts, mainly through the conventionality 

control, means that economic, social, cultural and environmental rights are incorporated into 

the agenda of States, and their implementation becomes visible under the eyes of the world. 

International cooperation involves several agents, such as the Judiciary, the civil society and 

international human rights organizations, and the States must value cooperation so that there 

is a progressive implementation of rights domestically. Nowadays, more than ever, it is 

necessary to create a new order, more democratic, multidisciplinary and egalitarian, capable 

of celebrating the interdependence between democracy, development and human rights and 

that, above all, has its centrality in the principle of the absolute prevalence of the human 

dignity. 

KEYWORDS: Standards. Dialogue. Conventionality Control. Human Rights. International 

Cooperation. Human Dignity. 
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1. INTRODUÇÃO 

No contexto atual repleto de assimetrias entre os países, e caracterizado pela 

globalização econômica e cultural, transnacionalidade dos problemas e extraterritorialidade 

das soluções, o direito público vive um momento existencial importante e encontra-se em 

busca de novos parâmetros. O século XIX foi, sem dúvidas, o do direito privado, marcado 

pelo proprietário e pelo contratante. Por sua vez, o século XX assistiu à ascensão do direito 

público, do Estado social e da expansão da jurisdição constitucional. O século XXI convive 

com as demandas de uma sociedade global, que exige, em relação a temas específicos, um 

direito igualmente global – e o presente quadro de expansão do COVID-19 é um exemplo 

vivo disso. Não se trata de uma opção doutrinária ou filosófica, mas de uma inevitabilidade: 
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as problemáticas sociais, culturais, ambientais e a desestabilização da democracia não 

respeitam fronteiras ou soberanias. Em suma, processos históricos complexos como os que 

estamos vivendo não são lineares, e o futuro é imprevisível. Desse modo, avanços 

civilizatórios e jurídicos misturam-se com riscos dramáticos, e é preciso ter caminhos que nos 

inspirem e motivem em um mundo em que problemas globais demandam respostas globais. 

Neste cenário, é fundamental encorajar os Estados a aceitar e implementar os 

instrumentos trazidos em âmbito internacional, já que não é mais compreensível que Estados 

aceitem direitos e neguem as garantias de sua proteção. Para os Estados violadores de direitos 

humanos, estes mecanismos podem gerar situações politicamente delicadas e constrangedoras 

no âmbito internacional, de modo que, ao enfrentar a publicidade das violações de direitos 

humanos, bem como as pressões internacionais, os Estados veem-se compelidos a apresentar 

justificativas a respeito de suas práticas.  

Nessa esteira, os ditames e as pressões internacionais podem contribuir para 

transformar uma prática governamental específica, referente aos direitos humanos, conferindo 

suporte ou estímulo para reformas internas, sejam elas jurídicas, administrativas ou 

legislativas. Através do intenso envolvimento das organizações não governamentais, as 

ferramentas internacionais constituem poderosos mecanismos para a promoção do efetivo 

fortalecimento do sistema de proteção dos direitos humanos em âmbito nacional. Ressalte-se 

que, cada vez mais, o respeito aos direitos humanos tem se tornado um aspecto crucial de 

legitimidade governamental, tanto no âmbito doméstico, como no âmbito internacional. 

A cooperação internacional, assim, é a pedra angular da atualidade, e o diálogo 

jurídico entre as cortes se configura como um dos principais aspectos a serem considerados na 

realidade dos países. Se os direitos civis e políticos mantêm a democracia dentro de limites 

razoáveis, os direitos econômicos e sociais estabelecem os limites adequados aos mercados e 

outros atores privados, tendo em vista que mercados e eleições, por si só, não são suficientes 

para assegurar direitos humanos para todos. Diante destes desafios, é de vital importância a 

crença na implementação dos direitos humanos como a única plataforma emancipatória de 

nosso tempo; na atualidade, mais do que nunca, há que se inventar uma nova ordem, mais 

democrática, multidisciplinar e igualitária, capaz de celebrar a interdependência entre 

democracia, desenvolvimento e direitos humanos e que, sobretudo, tenha a sua centralidade 

no valor da absoluta prevalência da dignidade humana. 

Conforme se verá neste artigo, a efetivação dos direitos econômicos, sociais e 

culturais não é apenas uma obrigação moral dos Estados, mas uma obrigação jurídica que tem 
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por fundamento os estandartes internacionais de proteção, especialmente os tratados 

internacionais de direitos humanos e seus mecanismos de implementação de direitos. Nessa 

linha, será abordada, a partir de uma análise doutrinária e jurisprudencial, a importância do 

diálogo judicial entre as cortes nacionais e internacionais para a garantia dos direitos 

econômicos, sociais, culturais e ambientais, em uma realidade totalmente desigual e com 

grandes deficiências como se verifica principalmente na América Latina. 

Será tratada, para tanto, a importância do Sistema Interamericano de Direitos 

Humanos, as suas ferramentas de implementação dos direitos humanos na região, a relevância 

da doutrina do Controle de Convencionalidade nesta dinâmica, e a evolução da jurisprudência 

da Corte Interamericana ao abordar, cada vez mais incisivamente, a autonomia e a 

indivisibilidade dos direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais dos direitos civis e 

políticos.  

Restará clara, assim, a necessidade da adoção dos estandartes internacionais 

pelos Estados-parte dos tratados de direitos humanos para que haja, de fato, a concretização 

de uma almejada justiça social e a redução das desigualdades tão presentes na realidade 

global.  

 

 

2. DIÁLOGO JUDICIAL NO SISTEMA INTERAMERICANO DE DIREITOS 

HUMANOS 

A América Latina é peculiar quando analisamos as lutas pela garantia de 

direitos e justiça. Apesar das especificidades de cada país da região, há características comuns 

fruto de um processo histórico, cultural e político semelhantes, que trouxe problemáticas 

compartilhadas que comprometem a implementação dos direitos humanos. Assim, pode-se 

citar como características da América Latina: centralismo autoritário de poder, democracias 

frágeis, resistência ao progresso e uma reticência quanto à observância dos direitos humanos. 

Apesar de se notar uma mudança positiva no cenário – houve, apesar dos retrocessos e 

tropeços, inegável avanço na democracia, através da conscientização da necessidade da luta 

pela legalidade e contra a impunidade -, os temas do passado persistem e tendem a não ser 

esquecidos. 

Nesse contexto regional, o Sistema Interamericano surgiu como um mecanismo 

primordial para lidar com as violações sistêmicas aos direitos humanos na região, a despeito 
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do fato de que, desde sua origem, tal sistema é marcado por divergências e resistências3. 

Válido lembrar que o sistema é composto por dois órgãos, a Comissão Interamericana de 

Direitos Humanos (Comissão IDH) e a Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte 

IDH), os quais tem a sensibilidade de reconhecer e amparar esse contexto regional marcado 

por legados autoritários, com níveis recordes de desigualdade e violência, além dos problemas 

de corrupção, pobreza e instabilidade política.  

Destaca-se que, a partir da transição democrática - em meados da década de 80 

-, diversos países da América Latina elaboraram novas constituições, visando a instaurar uma 

nova ordem política e social4. Para isso, estipularam um amplo rol de direitos e garantias que 

buscavam direcionar a atuação dos governantes, direitos cuja concretização precisa superar 

resistências culturais e estruturas de poder concentradas. Por serem diplomas de forte caráter 

aspiracional, implicam em um risco de inefetividade, pois a concretização dessas promessas 

demanda esforços institucionais, jurídicos e políticos. Ainda, demandam escolhas 

contraditórias, pois se por um lado pretendem avançar na proteção de direitos e para isso 

aspiram transformações sociais estruturais, por outro lado há o desejo de uma manutenção das 

estruturas oligárquicas de poder. Isso faz com que a efetivação das garantias e promessas 

constitucionais na região seja particularmente desafiadora.  

Sem embargo, nesse mesmo período de democratização da região, notou-se 

que vários países latino-americanos passaram por um processo de abertura de suas 

constituições nacionais, isto é, passaram a abrir seus ordenamentos às normas internacionais 

de proteção aos direitos humanos para uma maior garantia dos princípios fundamentais de 

suas Constituições; nesse sentido, o conceito de constitucionalismo multinível surgiu para 

explicar um sistema repleto de conexões, advindo de uma abertura das Constituições locais 

em prol de um sistema de poder interligado, para enfrentar os desafios de uma era pós-

nacional5. O que ocorreu e vem ocorrendo é uma globalização ativa dos direitos humanos, 

através de mecanismos de incorporação e técnicas de litigância estratégica por meio da 

sociedade civil e outros defensores de direitos humanos.  

Desse modo, delineia-se um processo evolutivo de recepção do direito 

internacional, em que as Constituições sofreram reformas e incorporaram diversas cláusulas 

 
3 Para um entendimento generalizado do assunto, ver MORENO PINO, Ismael. Orígenes y evolución del 

Sistema Interamericano, Secretaría de Relaciones Exteriores, 1977.  
4 O México (1917), a Costa Rica (1949), o Uruguai (1967), o Panamá (1972) e o Chile (1980) são exceções: 

mantêm suas constituições originais, ainda que profundamente emendadas. 
5 PERNICE, Ingolf. Multilevel Constitutionalism in the European Union. Berlim: Walter Hallsyein – Instituit, 

2001. P. 4.  
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de abertura para absorver os direitos humanos, expandindo, consequentemente, os blocos de 

constitucionalidade. Especificamente na região, essa abertura foi possível graças à entrada em 

vigor da Convenção Americana de Direitos Humanos de 1978 (CADH ou Pacto de San José), 

que impactou principalmente o período marcado pelos regimes autoritários e o período de 

transição ao regime democrático, mas que continua com um forte e necessário papel nas 

democracias prematuras. 

É fato que cada país optou por processos diferentes, mas, de modo gradual, 

quase todos os países da região democratizaram-se se pautando na inclusão dos direitos 

humanos nas constituições nacionais. Assim, a constitucionalização do direito internacional 

dos direitos humanos, por meio de princípios e critérios hermenêuticos, vem materializando 

nas constituições os princípios pro homine6 - ou pro persona  - e pro libertatis, trazidos, por 

exemplo, no artigo 29 da Convenção Americana de Direitos Humanos, ou ao menos sendo 

utilizados pela jurisprudência nacionais7. Se antes o diálogo judicial era escasso, hoje é mais 

abrangente, de modo que os critérios desenvolvidos pelos organismos internacionais foram 

adotados pelas cortes nacionais8. 

Superada, assim, a soberania ilimitada, os contextos constitucionais pluralistas 

exigem normas constitucionais que integram novos elementos jurídicos em um movimento 

que cruza os limites dos Estados nacionais. Ainda, toda essa complexa abertura ao direito 

internacional alcança os mais variados regramentos, e tornou-se marcante na América Latina, 

de sorte que, gradativamente, o Sistema Interamericano se legitimou como um instrumento 

eficaz e crucial para a proteção de direitos, quando as instituições nacionais se mostram falhas 

ou omissas. Como leciona Flávia Piovesan, “com a atuação da sociedade civil, a partir de 

articuladas e competentes estratégias de litigância, o Sistema Interamericano tem a força 

catalisadora de promover avanços no regime de direitos humanos”9. 

Nesse quadro, o impacto transformador do Sistema Interamericano está na 

efetivação desse constitucionalismo multinível, em que, ainda nos ensinamentos de Flávia 
 

6 “El principio pro homine es un criterio hermenéutico que informa todo el derecho de los derechos humanos, en 

virtud el cual se debe acudir a la norma más amplia, o a la interpretación más restringida cuando “se trata de 

establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión extraordinaria”. PINTO, 

Mónica. El principio pro homine. Criterios de hermenêutica y pautas para la regulación de los derechos 

humanos. In: La aplicación de los tratados de derechos humanos por los tribunales locales. Buenos Aires: 

Ediar, Centro de Estudios Legales y Sociales – Editorial del Puerto, 1997, p. 163. 
7 MAC-GREGOR, Eduardo Ferrer. El Control difuso de convencionalidad en el Estado Constitucional. P. 172. 

Disponível em: <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2873/9.pdf>, acesso em 24.02.2019.  
8 RAMÍREZ, Sergio García. The American Human Rights Navigation: Toward a Ius Commune. In: 

BOGDANDY, Armin von; FERRER MAC-GREGOR, Eduardo; MORALES ANTONIAZZI, Mariela; 

PIOVESAN, Flávia (coord.). Transformative Constitutionalism in Latin America. New York: Oxford University 

Press, 2017. P. 313 
9 PIOVESAN, Flávia. Temas de Direitos Humanos. 11 ed, São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p.135.  

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2873/9.pdf
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Piovesan, “de um lado, o sistema interamericano se inspira no princípio pro ser humano, 

mediante regras convencionais interpretativas baseadas no princípio da norma mais 

protetiva e favorável à vítima, endossando contemplar parâmetros protetivos mínimos. Por 

outro lado, as Constituições latino-americanas estabelecem cláusulas de abertura 

constitucional a propiciar o diálogo em matéria de direitos humanos, concernentes à 

hierarquia, incorporação e impacto dos tratados de direitos humanos”10. 

Com o desenvolvimento dessa cooperação, analisa-se que cresce a preocupação 

dos Estados Democráticos de Direito com a aplicação dos tratados internacionais de direitos 

humanos no seu âmbito interno, principalmente no atual contexto de integração e 

globalização; assim, surge a necessidade urgente do enfrentamento das problemáticas 

estruturais e de temas transversais que a região como um todo enfrenta: direito à existência de 

grupos vulneráveis, fluxos migratórios, atentados a minorias e defensores de direitos 

humanos, mudanças climáticas, prisões arbitrárias ou injustificadas e questionamentos de 

liberdades fundamentais. 

Por conseguinte, é justamente nesse ambiente que se destaca a importância de 

ultrapassar as limitações do “controle de constitucionalidade”, para compreender a 

importância e o significado do “controle de convencionalidade”, sendo este imprescindível 

para que os juízes atuem na efetiva garantia da dignidade da pessoa humana. A partir disso, 

analisarei mais pormenorizadamente no que consiste, a importância e os entendimentos 

relacionados ao Controle de Convencionalidade.  

 

 

3. ASPECTOS DA DOUTRINA E DA JURISPRUDÊNCIA DO CONTROLE DE 

CONVENCIONALIDADE 

Vimos que o processo de democratização da região levanta questões 

importantes, como o empoderamento crescente do Sistema Interamericano e a conscientização 

de seu impacto transformador, a adoção de cláusulas abertas e leis que dialogam com o direito 

internacional dos direitos humanos. Defende-se a necessidade de avançar na proteção dos 

direitos humanos e fortalecer o Sistema Interamericano de proteção, sendo que, para isso, é 

crucial construir uma nova cultura que esteja aberta para elaborar políticas públicas e 

legislações que enfocam na implementação e na valorização dos direitos fundamentais. 
 

10 PIOVESAN, Flávia. Ius Constitutionale Commune em Direitos Humanos e Constitucionalismo regional 

transformador: o impacto do Sistema Interamericano. In: BOGDANDY, Armin Von; ANTONIAZZI, Mariela 

Morales; PIOVESAN, Flávia. Ius Constitutionale Commune na América Latina, vol. I. Curitiba: Juruá, 2016c, p. 

94.  
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Uma das medidas mais efetivas da Corte Interamericana de Direitos Humanos 

para garantir o cumprimento da Convenção Americana de Direitos Humanos no âmbito 

interno foi a criação do Controle de Convencionalidade. A Corte IDH interpreta o Controle de 

Convencionalidade como sendo um instituto jurídico que visa aplicar a lei internacional, 

primordialmente o direito internacional dos direitos humanos e, especificamente, a 

Convenção Americana e a jurisprudência da própria Corte11. A partir desse instituto, 

fortalece-se o diálogo jurisprudencial entre as instituições nacionais e a Corte IDH, 

promovendo a criação de um standard de proteção dos direitos humanos comum aos Estados-

parte da Convenção. 

De acordo com essa doutrina, as autoridades públicas dos Estados-parte da 

CADH possuem o dever de interpretar qualquer norma jurídica interna – Constituição, lei, 

decreto, regulamento, decisão judicial, dentre outros – em consonância com o Pacto de São 

José da Costa Rica, e o corpus iuris internacional em geral. Nesse sentido, no caso de a norma 

interna ser claramente incompatível com a normatividade internacional, as autoridades devem 

evitar aplicá-la para prevenir a violação dos direitos humanos internacionalmente 

reconhecidos.  

Destacam-se, como fundamentos desse controle, o artigo 41 da Comissão IDH 

e o artigo 62.3 da Corte IDH. O primeiro estipula a função principal do órgão de promover a 

observância e a defesa dos direitos humanos, e no exercício de seu mandato possui a função 

de “atuar com respeito às petições e outras comunicações, no exercício de sua autoridade, de 

conformidade com o disposto nos artigos 44 a 51 desta Convenção”. A Corte, por sua vez, 

“tem competência para conhecer de qualquer caso, relativo à interpretação e aplicação das 

disposições desta Convenção, que lhe seja submetido, desde que os Estados-partes no caso 

tenham reconhecido ou reconheçam a referida competência, seja por declaração especial, 

como preveem os incisos anteriores, seja por convenção especial”. Ainda, consideram-se 

como fundamentos do instituto os artigos 2612 e 2713 da Convenção de Viena, bem como o 

art. 2º14 do Pacto de São José da Costa Rica, que trata do dever de adotar disposições no 

 
11 MAC-GREGOR, Eduardo Ferrer. The Conventionality Control as a Core Mechanism of the Ius 

Constitutionale Commune. In: BOGDANDY, Armin von; FERRER MAC-GREGOR, Eduardo; MORALES 

ANTONIAZZI, Mariela; PIOVESAN, Flávia (coord.). Transformative Constitutionalism in Latin America. New 

York: Oxford University Press, 2017, p. 321.  
12 Artigo 26: “Todo tratado em vigor obriga as partes e deve ser cumprido por elas de boa-fé. ” 
13 Artigo 27: “Uma parte não pode invocar as disposições de seu direito interno para justificar o inadimplemento 

de um tratado. ” 
14 Artigo 2º: “Se o exercício dos direitos e liberdades mencionados no artigo 1 ainda não estiver garantido por 

disposições legislativas ou de outra natureza, os Estados-partes comprometem-se a adotar, de acordo com as suas 
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direito interno para harmonizar com o interamericano, exigindo a compatibilização entre os 

ordenamentos jurídicos15. 

Vemos, portanto, que a realização do controle encontra respaldo na própria 

Convenção Americana de Direitos Humanos, que impõe o dever de harmonização ao 

estabelecer, no seu artigo 1.1, obrigações gerais de respeito e garantia aos direitos 

convencionais. Ainda, ao analisar os seus aspectos, conclui-se que, em primeiro lugar, 

fundamenta-se no princípio da boa-fé (tendo em vista o compromisso assumido pelos Estados 

de cumprir as normas e princípios da Convenção Americana de Direitos Humanos e 

incorporar as sentenças da Corte Interamericana), bem como no princípio do efeito útil das 

Convenções - já que a eficácia das normas internacionais não podem ser desconsideradas 

pelas normas internas -, e no princípio internacional que impede que os Estados tragam o 

direito interno para eximir-se de seus deveres internacionais assumidos nos tratados16 (art. 27 

da Convenção de Viena).  

Entretanto, para que seja efetivo, as autoridades públicas nacionais também 

devem ater-se à jurisprudência da Corte e da Comissão Interamericanas nessa temática, bem 

como as decisões, resoluções, opiniões consultivas e recomendações de outros organismos 

internacionais do sistema de proteção dos direitos humanos, em busca de parâmetros mais 

elevados de proteção e harmonização dos ordenamentos interno e interamericano, para que 

seja possível a interpretação adequada e a aplicação precisa dos paradigmas éticos 

convencionais exigidos para a preservação da dignidade humana17. 

Ao analisar a jurisprudência da Corte IDH quanto à implementação do 

Controle de Convencionalidade, vemos diversas manifestações sobre o tema ao longo do 

tempo, as quais demonstram a importância desse método para a eficácia do Sistema 

Interamericano. Conforme tratado no tópico anterior, cabe aos Estados nacionais estabelecer 

uma interpretação conforme, considerando a própria Constituição, a Convenção Americana e 

toda a jurisprudência convencional dos organismos internacionais. Pertinente a análise do juiz 

Eduardo Ferrer Mac-Gregor, que argumenta: requiere una actividad creativa para lograr la 

 
normas constitucionais e com as disposições desta Convenção, as medidas legislativas ou de outra natureza que 

forem necessárias para tornar efetivos tais direitos e liberdades”. 
15 MORALES, Zamir Andrés Fajardo. Control de Convencionalidad: fundamentos y alcance especial referencia 

a México. In: Colección sobre la protección constitucional de los derechos humanos, Fascículo 16. México: 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2015. p. 41. Disponível 

em: <http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/fas_CPCDH16.pdf>, acesso em: 28.02.2020. 
16 SAGUÉS, Néstor Pedro. El “Control de Convencionalidad” en el sistema interamericano, y sus anticipos en 

el ámbito de los derechos económicos-sociales: Concordancias y diferencias con el sistema europeo. México: 

UNAM. 2010, p. 383. Disponível em: <www.juridicas.unam.mx>. Acesso em: 28.02.2020 
17 BORGES, Bruno Barbosa. O Controle de Convencionalidade no Sistema Interamericano: entre o conflito e o 

diálogo de jurisdições. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018. 

http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/fas_CPCDH16.pdf
http://www.juridicas.unam.mx/


 
POLIFONIA             REVISTA INTERNACIONAL DA ACADEMIA PAULISTA DE DIREITO          N. 5  NOVA SÉRIE    2020  OUTONO/INVERNO 

377 
 

compatibilidad de la norma nacional conforme al parámetro convencional y así lograr la 

efectividad del derecho o libertad de que se trate, con los mayores alcances posibles en 

términos del principio pro homine”18. 

Verifica-se que, se antes apenas os juízes e juízas eram considerados os 

responsáveis pela aplicação do Controle de Convencionalidade, houve uma evolução 

jurisprudencial19 que passou a considerar toda autoridade e órgão do Estado (de todos os 

Poderes) como dotados de legitimidade e capacidade para a realização de tal controle. Desse 

modo, todas as autoridades estatais, independentemente se pertencem ao Executivo, 

Legislativo ou Judiciário, são atores nesse processo de respeitar e implementar os direitos, 

conforme tratado pelos artigos 1º e 2º da Convenção Americana; entretanto, sabe-se que os 

juízes possuem um papel central na salvaguarda dos direitos fundamentais, e as Cortes de 

cada país da região devem atuar como principais guardiãs dos direitos estabelecidos na 

Convenção Americana. 

Além disso, faz-se necessário analisar quais normas legais que servem de 

parâmetro para o Controle de Convencionalidade, e que constituem um verdadeiro “bloco de 

 
18 MAC-GREGOR, Eduardo Ferrer. Reflexiones sobre el control difuso de convencionalidad. In: Opus Magna: 

Constitucional Guatemalteco, 2011. Disponível em: <http://www.corteidh.or.cr/tablas/27751.pdf>, acesso em: 

28.02.2020, p. 308. 
19 Destacam-se, como parte dessa evolução, os seguintes casos, além do já citado Velásquez Rodriguez: (i) 

Almonacid Arellano Vs. Chile (2006): “La Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos 

al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. 

Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como 

parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las 

disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y 

que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de 

“control de convencionalidad” entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos”; (ii) Cabrera García y Montiel Flores Vs. México (2010): 

“(…) Los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles están en la obligación 

de ejercer ex officio un “control de convencionalidad” entre las normas internas y la Convención Americana, 

evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. 

(…); (iii) Gelman Vs. Uruguay (2011): “(…) La legitimación democrática de determinados hechos o actos en 

una sociedad está limitada por las normas y obligaciones internacionales de protección de los derechos humanos 

reconocidos en tratados como la Convención Americana, de modo que la existencia de un verdadero régimen 

democrático está determinada por sus características tanto formales como sustanciales, por lo que, 

particularmente en casos de graves violaciones a las normas del Derecho Internacional de los Derechos, la 

protección de los derechos humanos constituye un límite infranqueable a la regla de mayorías, es decir, a la 

esfera de lo “susceptible de ser decidido” por parte de las mayorías en instancias democráticas, en las cuales 

también debe primar un “control de convencionalidad”, que es función y tarea de cualquier autoridad pública y 

no sólo del Poder Judicial.”; (iv) Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia (2012): “(…) el Estado es “es el 

principal garante de los derechos humanos de la personas, de manera que, si se produce un acto violatorio de 

dichos derechos, es el propio Estado quien tiene el deber de resolver el asunto a nivel interno y, [en su caso,] 

reparar, antes de tener que responder ante instancias internacionales como el Sistema Interamericano, lo cual 

deriva del carácter subsidiario que reviste el proceso internacional frente a los sistemas nacionales de garantías 

de los derechos humanos”. Esas ideas también han adquirido forma en la jurisprudencia reciente bajo la 

concepción de que todas las autoridades y órganos de un Estado Parte en la Convención tienen la obligación de 

ejercer un “control de convencionalidad”. Grifos próprios.  

http://www.corteidh.or.cr/tablas/27751.pdf
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convencionalidade”20. Há também uma evolução jurisprudencial da Corte IDH nesse campo, 

considerando que, se antes apenas a Convenção Americana e a jurisprudência da Corte IDH 

eram consideradas como parâmetro21, hoje, além desses instrumentos, também são levados 

em consideração outros tratados e toda a jurisprudência e opiniões consultivas emitidas no 

âmbito do Sistema Interamericano22. Nesse sentido, a Corte defende que: 

 

“(…) Es por tal razón que estima necesario que los 

diversos órganos del Estado realicen el correspondiente 

control de convencionalidad, también sobre la base de lo 

que señale en ejercicio de su competencia no contenciosa 

o consultiva, la que innegablemente comparte con su 

competencia contenciosa el propósito del sistema 

interamericano de derechos humanos, cual es, “la 

protección de los derechos fundamentales de los seres 

humanos”.23 

 

Entende-se que há um “passo a passo”24 na metodologia desse processo, em 

que as autoridades, em um primeiro momento, devem interpretar as leis nacionais de acordo 

com as regras e princípios do corpus iuris interamericano; no entendimento da Corte, 

 
20 MAC-GREGOR, Eduardo Ferrer. The Conventionality Control as a Core Mechanism of the Ius 

Constitutionale Commune. In: BOGDANDY, Armin von; FERRER MAC-GREGOR, Eduardo; MORALES 

ANTONIAZZI, Mariela; PIOVESAN, Flávia (coord.). Transformative Constitutionalism in Latin America. New 

York: Oxford University Press, 2017, p. 334. 
21 “(…) En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de “control de convencionalidad” entre las 

normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la 

interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana”. 

CORTE IDH. Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 

Costas. Sentença de 26 de setembro de 2006, Série C No. 154. P. 53.  
22 (…) “Una vez que este Tribunal ha dictado Sentencia en el presente caso, la cual produce los efectos de la 

autoridad de cosa juzgada, de conformidad con los principios generales del Derecho Internacional y con lo 

dispuesto en los artículos 67 y 68 de la Convención Americana, el Estado y todos sus órganos se encuentran 

obligados a darle pleno cumplimiento. La Sentencia no se limita en su efecto vinculante a la parte dispositiva del 

fallo, sino que incluye todos los fundamentos, motivaciones, alcances y efectos del mismo, de modo que aquélla 

es vinculante en su integridad, incluyendo su ratio decidendi. Así, puesto que la parte resolutiva o dispositiva de 

la Sentencia refiere expresa y directamente a su parte considerativa, ésta es claramente parte integral de la misma 

y el Estado también está obligado a darle pleno acatamiento”. CORTE IDH. Caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo y 

Reparaciones. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia, 20 de Março de 2013. P. 30.  
23 CORTE IDH. Opinión Consultiva OC 21-2014, de 19 de Agosto de 2014. P. 13.  
24 MAC-GREGOR, Eduardo Ferrer. The Conventionality Control as a Core Mechanism of the Ius 

Constitutionale Commune. In: BOGDANDY, Armin von; FERRER MAC-GREGOR, Eduardo; MORALES 

ANTONIAZZI, Mariela; PIOVESAN, Flávia (coord.). Transformative Constitutionalism in Latin America. New 

York: Oxford University Press, 2017. P. 334. 
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“Cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional 

como la Convención Americana, sus jueces también están 

sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque el efecto 

útil de la Convención no se vea mermado o anulado por la 

aplicación de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto 

y fin. En otras palabras, los órganos del Poder Judicial 

deben ejercer no sólo un control de constitucionalidad, 

sino también “de convencionalidad” ex officio entre las 

normas internas y la Convención Americana, 

evidentemente en el marco de sus respectivas 

competencias y de las regulaciones procesales 

correspondientes. Esta función no debe quedar limitada 

exclusivamente por las manifestaciones o actos de los 

accionantes en cada caso concreto, aunque tampoco 

implica que ese control deba ejercerse siempre, sin 

considerar otros presupuestos formales y materiales de 

admisibilidad y procedencia de ese tipo de acciones.”25 

(Grifos próprios). 

 

Essa teoria foi reconhecida como “teoria do duplo controle”, e assinala que os 

direitos humanos possuem uma dupla garantia: o Controle de Constitucionalidade e o 

Controle de Convencionalidade internacional. O professor André de Carvalho Ramos, ao 

tratar dessa temática no Brasil, afirmou que qualquer ato ou norma “deve ser aprovado pelos 

dois controles, para que sejam respeitados os direitos no Brasil. Esse duplo controle parte da 

constatação de uma verdadeira separação de atuações, na qual inexistiria conflito real entre 

as decisões porque cada Tribunal age em esferas distintas e com fundamentos diversos. (...) A 

partir da teoria do duplo controle, agora devemos exigir que todo ato interno se conforme 

não só ao teor da jurisprudência do STF, mas também ao teor da jurisprudência 

interamericana. Só assim será possível impedir o antagonismo entre o Supremo Tribunal 

 
25 CORTE IDH. Trabajadores cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú, Excepciones 

Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentença de 24 de Novembro de 2006, Série C No. 158. P. 47.  
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Federal e os órgãos internacionais de direitos humanos, evitando a ruptura e estimulando a 

convergência em prol dos direitos humanos”26. 

Nessa linha, eventuais conflitos são apenas aparentes, fruto de um pluralismo 

normativo que assola o mundo globalizado e com ampla possibilidade de cooperação, tanto 

localmente quanto regionalmente e universalmente. No específico caso brasileiro, a solução 

para as divergências deve vir justamente do diálogo entre as cortes, com prevalência para 

aquela que mais protege os indivíduos. A teoria do duplo controle se mostra como um ótimo 

instrumento de aplicação interna, pois reconhece a atuação em separado do Controle de 

Constitucionalidade – realizado pela Suprema Corte brasileira e juízes nacionais – e do 

Controle de Convencionalidade, realizado pela Corte de San José e outros órgãos de direitos 

humanos do plano internacional. Sob esse enfoque, todas as normas deveriam ser aprovadas 

nesses moldes, para que os direitos no Brasil sejam respeitados em sua integralidade.  

Constata-se que, após realizar esse duplo controle, as autoridades competentes 

devem se abster de aplicar as leis internas que não estejam de acordo com a Convenção 

Americana de Direitos Humanos ou outros tratados internacionais. No caso de tais normas 

serem incompatíveis com a Convenção e a autoridade tiver a competência, deverá declará-la 

inválida internamente, e fazer os ajustes legislativos necessários para evitar futuras violações 

das diretrizes internacionais. Sobre esse aspecto, houve outra evolução jurisprudencial da 

Corte Interamericana: enquanto no caso Trabajadores cessados del Congreso vs. Peru (2006) 

o Tribunal Interamericano tratava somente de um controle de convencionalidade ex officio, 

com o passar do tempo estipulou-se a necessidade do duplo controle, demonstrando que o 

controle de convencionalidade difere do controle de constitucionalidade (Boyce y otros vs. 

Barbados), para finalmente tratar da invalidação da lei interna como última ratio, como se vê 

em Pollo Rivera vs. Perú (2016)27. 

 
26 CARVALHO RAMOS, André de. O Supremo Tribunal Federal Brasileiro e os Tratados de Direitos 

Humanos. In: GERBER, Konstantin (org.). A Jurisprudência e o Diálogo entre Tribunais: A proteção dos 

direitos humanos em um cenário de constitucionalismo multinível. 1. Ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016, p. 

35.  

27 “224. Ante la extrema amplitud con que esta sentencia interpreta el tipo penal, cabe formular dos preguntas: 

(a) si el tipo penal viola en realidad el principio de legalidad estricta o (b) si es incorrecta la interpretación que 

del tipo hizo la Corte Suprema. En cuanto a lo primero, esta Corte no puede apartarse de lo que es regla en la 

jurisprudencia de todos los máximos tribunales de nuestros países, que reiteran –al igual que la doctrina 

constitucional- que la declaración de inconstitucionalidad es un recurso extremo, una “última ratio”, cuando la 

ley resulta contraria a un precepto constitucional en forma irremisible, no admitiendo ninguna interpretación 

compatible con el principio o norma superior invocado. De esta regla de elemental prudencia no puede apartarse 

esta Corte cuando se trata del control de convencionalidad, atendiendo a la gravedad de la declaración que 

implica descartar una norma legal, lo que puede dar lugar a vacíos legislativos de gravísimas consecuencias, en 

particular cuando se trata de la tipificación de delitos de extremo contenido antijurídico”. CORTE IDH. Caso 

Pollo Rivera y otros vs. Perú, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentença de 21 de Outubro de 2016, Série C No. 

319. P.4.  
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Conclui-se, assim, o importante papel dessa sistemática não só para a reforma 

ou até a revogação e derrogação de leis, como também para a implementação das decisões do 

Tribunal Interamericano28. Com isso, podemos notar dois objetivos principais: prevenir e/ou 

impedir a aplicação de leis que são manifestamente incompatíveis com a Convenção 

Americana – a exemplo das leis de anistia que permitem a impunidade de sérias violações aos 

direitos humanos29 -, e servir como um instituto legal que permita que todas as autoridades 

estatais cumpram propriamente com suas obrigações estabelecidas internacionalmente30. 

Entretanto, válido ressaltar que o seu propósito não é impor uma visão 

homogênea dos direitos humanos no Sistema Interamericano. O princípio pro persona e a 

lógica do pluralismo normativo são os principais atributos dessa metodologia, de modo que os 

países devem sempre se atentar aos standards mais protetivos, independentemente de terem 

sido trazidos ou não pelo corpus iuris interamericano. Nessa seara, a Corte Interamericana é 

da opinião que o direito internacional dos direitos humanos providencia os standards mínimos 

de proteção, e não o máximo que os Estados podem fazer para garantir direitos às pessoas 

sujeitas à sua jurisdição. Assim, ressalta-se que, no âmbito dos direitos humanos, deve sempre 

prevalecer a norma mais protetiva31, critério hermenêutico abordado do seguinte modo por 

Mónica Pinto, Relatora Especial das Nações Unidas (ONU)32: 

 
28 69. (…) todas sus autoridades públicas y todos sus órganos, incluidas las instancias democráticas, jueces y 

demás órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles, están obligados por el tratado, por 

lo cual deben ejercer, en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales 

correspondientes, un control de convencionalidad tanto en la emisión y aplicación de normas, en cuanto a su 

validez y compatibilidad con la Convención, como en la determinación, juzgamiento y resolución de situaciones 

particulares y casos concretos, teniendo en cuenta el propio tratado y, según corresponda, los precedentes o 

lineamientos jurisprudenciales de la Corte Interamericana. CORTE IDH. Gelman vs. Uruguay, Supervisión de 

cumplimiento de sentencia, supra, 2013. P.20. Grifos próprios.  
29 Caso de grande destaque nessa temática foi o Almonacid Arellano e outros vs. Chile (julgado em 26 de 

setembro de 2006) – que perdoava os crimes cometidos durante o governo Pinochet -, em que a Corte decidiu 

pela invalidade do decreto lei 2191/78 de “auto anistia”. Destaca-se também o caso Gomes Lund e outros vs. 

Brasil, no qual a Corte Interamericana condenou o Brasil declarando que a Lei de anistia brasileira de 1979 era 

manifestamente incompatível com a Convenção Americana, carecendo de efeitos jurídicos, e esta não poderia 

representar um óbice para as investigações dos graves atentados aos direitos humanos das vítimas e familiares, 

nem para a identificação e punição dos responsáveis.   
30 Vide caso Atala Riffo e crianças vs. Chile, 2012, em que a Corte IDH apontou que nenhuma decisão das 

autoridades nacionais poderia restringir os direitos de uma pessoa pela sua orientação sexual.  Disponível em: < 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_239_por.pdf>, acesso em 22.02.2020. 
31 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. Tratado de Direito Internacional dos Direitos Humanos. 2. ed. 

Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 2003. v. 1; RAMOS, André de Carvalho. O diálogo das cortes: o Supremo 

Tribunal Federal e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. In: AMARAL JÚNIOR, Alberto do; 

JUBILUT, Liliana Lyra (org.). O STF e o direito internacional dos direitos humanos. São Paulo: Quartier Latin, 

2009; MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Teoria Geral do Controle de Convencionalidade no Direito Brasileiro. 

In: MARINONI, Luiz Guilherme; MAZZUOLI, Valério de Oliveira (coord.). Controle de Convencionalidade: 

um panorama latino-americano. Brasília: Gazeta Jurídica, 2013. 
32 PINTO, Mónica. El principio pro homine. Criterios de hermenéutica y pautas para la regulación de los 

derechos humanos. In: la aplicación de los tratados de derechos humanos por los tribunales locales: Buenos 

Aires: Ediar, Centro de Estudios Legales y Sociales, Editorial del Puerto, 1997, p. 163.  

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_239_por.pdf
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“El principio pro homine es un criterio hermenéutico que 

informa todo el derecho de los derechos humanos, en 

virtud el cual se debe acudir a la norma más amplia, o a 

la interpretación más restringida cuando “se trata de 

establecer restricciones permanentes al ejercicio de los 

derechos o su suspensión extraordinaria”. 

 

Nessa mesma linha, o Ministro do Supremo Tribunal Federal brasileiro Celso 

de Mello assinalou que “o Poder Judiciário constitui o instrumento concretizador das 

liberdades civis, das franquias constitucionais e dos direitos fundamentais assegurados pelos 

tratados e convenções internacionais subscritos pelo Brasil. Essa alta missão, que foi confiada 

aos juízes e Tribunais, qualifica-se como uma das mais expressivas funções políticas do Poder 

Judiciário. (…) Assiste, desse modo, ao Magistrado, o dever de atuar como instrumento da 

Constituição – e garante de sua supremacia – na defesa incondicional e na garantia real das 

liberdades fundamentais da pessoa humana, conferindo, ainda, efetividade aos direitos 

fundados em tratados internacionais de que o Brasil seja parte. (…) É dever dos órgãos do 

Poder Público – e notadamente dos juízes e Tribunais – respeitar e promover a efetivação dos 

direitos humanos garantidos pelas Constituições dos Estados nacionais e assegurados pelas 

declarações internacionais, em ordem a permitir a prática de um constitucionalismo 

democrático aberto ao processo de crescente internacionalização dos direitos básicos da 

pessoa humana”33. 

Assim sendo, os valores e princípios relativos à dignidade da pessoa humana e 

aos direitos fundamentais são compartilhadas através dessa cooperação jurídica internacional, 

e o que estava antes refletido apenas nas Constituições dos países da região, hoje são 

reforçados pelos standards trazidos pelos organismos internacionais. Através do diálogo legal, 

doutrinário e jurisprudencial, os patamares normativos mínimos de proteção aos direitos 

humanos vão sendo estabelecidos; nessa linha, nos tópicos seguintes, tratarei especificamente 

da importância desse diálogo para a garantia dos direitos econômicos, sociais, culturais e 

ambientais (DESCA) na região.  

 

 
33 Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus 87.585-8. Relator Ministro Celso de Mello, Brasília, 12 de março 

de 2008.  
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4. A IMPLEMENTAÇÃO PROGRESSIVA DOS DIREITOS ECONÔMICOS, 

SOCIAIS, CULTURAIS E AMBIENTAIS (DESCA) 

Partindo da análise dos aspectos doutrinários e jurisprudenciais do Controle de 

Convencionalidade, enfocaremos especificamente na necessária implementação dos direitos 

de segunda geração em âmbito interno, e os instrumentos para isso. Ao refletirmos o histórico 

dos direitos humanos, vemos que estes surgiram na tentativa de controlar o poder do Estado 

por meio de limites impostos à ação dos governantes, isto é, os direitos individuais se tratam 

de uma reação contra o Estado absoluto que não conhece a distinção entre o público e o 

privado. Por sua vez, a segunda geração dos direitos humanos surge com a consagração dos 

direitos sociais e econômicos, sob o impacto das desigualdades advindas com a Revolução 

Industrial. Assim, são direitos de crédito do indivíduo em relação à coletividade, de modo que 

os indivíduos devem pleitear esses direitos perante o Estado, que dispõe dos meios 

necessários para atender às necessidades dos mais vulneráveis e garantir a todos as condições 

para uma vida digna.   

Para implementar os direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais, a 

mera abertura ao direito internacional dos direitos humanos (principalmente através do 

controle de convencionalidade) não se mostra suficiente, pois são direitos que, para serem 

efetivados, dependem de políticas públicas e da mobilização dos recursos financeiros dos 

estados para assegurar a educação, saúde, saneamento, alimentação, meio ambiente, água, 

trabalho, seguridade social, moradia, lazer, cultura, dentre outros direitos básicos quando 

pensamos na dignidade humana.  

Faz-se necessário um enfoque nos DESCA neste estudo porque o contexto de 

pobreza e desigualdade social tão presente na América Latina afeta diretamente o gozo desses 

direitos, impedindo o alcance de uma vida digna. Nesse sentido, esses direitos devem ser 

analisados através dos enfoques de indivisibilidade, progressividade, gênero, diversidade e 

interseccionalidade, desenvolvimento e direitos humanos, interdisciplinariedade, educação em 

direitos humanos e anticorrupção. Essa característica da transversalidade dos DESCA 

comprova a importância da atuação dos múltiplos atores, principalmente o Poder Judiciário, a 

sociedade civil, os Defensores Públicos, as Comissões de Direitos Humanos e os Ministérios 

Públicos, para controlar o cumprimento dos princípios do Estado de Direito, da democracia e 

da proteção dos direitos fundamentais das pessoas e dos grupos vulneráveis34. 

 
34 VIEIRA, Oscar Vilhena. Desigualdad estructural y Estado de derecho. In: GARAVITO, César Rodriguez 

(org.), El derecho en América Latina: un mapa para el pensamiento jurídico del siglo XXI. Buenos Aires: Siglo 

Veintiuno Editores, 2011. P. 42. 
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O ponto-chave é que a exclusão social e econômica, derivada de níveis 

extremos de pobreza e desigualdade, causa a invisibilidade de muitos povos, a criminalização 

dos que questionam o sistema e a imunidade dos privilegiados, o que anula a imparcialidade 

jurídica35; em suma, a desigualdade extrema corrói a integridade do Estado de direito. Em tais 

circunstâncias, a lei e os direitos podem ser uma farsa, uma disputa de poder onde são poucos 

os afortunados que negociam os termos dos excluídos, e a invisibilidade, nesse contexto, 

significa que o sofrimento humano de certos segmentos da sociedade não provoca uma reação 

moral ou política dos mais beneficiados, nem acarreta em uma resposta legal adequada dos 

funcionários estatais. Assim, se mostra crucial a supervisão do Sistema Interamericano e do 

Direito Internacional dos Direitos Humanos em geral nesse tema, para assegurar que existam 

reações jurídicas e políticas à perda de vidas humanas e à ofensa à dignidade dos excluídos 

historicamente. Nesse quadro, constata-se que 

 

“la desigualdade [...] permite que los ricos derroquen las 

instituciones políticas, normativas y legales de la sociedad 

en pos de su propio beneficio. Si una persona es lo 

suficientemente más rica que otra, y los tribunales son 

corruptibles, el sistema jurídico favorecerá a los ricos, no 

a los justos. Asimismo, si las instituciones políticas y 

normativas pueden ser controladas por la riqueza y las 

influencias, favorecerán lo establecido, no lo eficiente”36. 

 

Resta evidente a necessidade da cooperação multinível para que mudanças 

sociais sejam de fato implementadas na América Latina, considerando o contexto estrutural de 

permanência do status quo vivido na região há décadas. Especial atenção deve ser dada às 

populações em situação de vulnerabilidade ou discriminação histórica, como mulheres, povos 

indígenas, afrodescendentes, pessoas LGBTQI+, migrantes, crianças e adolescentes, idosos, 

deficientes, defensores de direitos sociais e ambientais, dentre outros. 

Sabe-se que o Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos em matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (Protocolo de São 

Salvador) e o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC) da 

 
35 Ibidem, p. 36. 
36 GLAESER, E.; SCHEINKMAN, J. e SHLEIFER, A. The Injustice of Inequality, National Bureau of 

Economic Research, Working Paper Nº 9150, Setembro, 2002. 
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Organização das Nações Unidas são importantes parâmetros para o Controle de 

Convencionalidade, devendo ser levados em conta pelos Estados-parte para que não haja 

regressividade ou omissão na implementação desses direitos. Nesse sentido, segundo o 

Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, as medidas relacionadas a aplicação dos 

direitos devem garantir progressivamente a plena efetividade destes, e essa plena efetividade 

de todos os DESCA não poderá demorar a ser assegurada37, pois se tratam de direitos 

inerentes a pessoa humana. 

Isto porque há uma incindível complementariedade que une a primeira à 

segunda geração de direitos humanos: se os direitos individuais não são assegurados, o poder 

estatal não possui limites, impedindo a propagação dos interesses para definir novas formas 

de distribuição de riqueza; por sua vez, sem os direitos sociais as liberdades públicas tornam-

se retóricas, destituídas de relevância prática. Destarte, a complementariedade entre essas 

duas categorias transparece na proteção do indivíduo diante das ameaças trazidas no todo 

social. 

Nesse quadro, do princípio da progressividade derivam os princípios da 

proibição do retrocesso e da inação estatal. No entanto, por demandar ação direta do Estado, 

se faz necessário abordar o tema com certa flexibilidade, considerando as diferentes 

características na realidade de cada país, e as dificuldades que estes enfrentam para assegurar 

a plena efetividade dos DESCA. Sob outro ângulo, a frase deve ser interpretada à luz do 

objetivo central do Pacto de San José da Costa Rica, que estabelece claras obrigações para os 

Estados-Parte de respeito a plena efetividade dos direitos, devendo atuar com o enfoque em 

cumprir o máximo possível com essas obrigações. Ademais, todas as medidas de caráter 

deliberadamente retroativo devem ser consideradas cuidadosamente e justificadas38 com 

referência a totalidade dos direitos previstos no Pacto e no contexto de aproveitamento pleno 

dos recursos que se disponha39. 

A partir disso, passaremos a entender como o Sistema Interamericano tem 

defendido a implementação dos DESCA, partindo de uma análise da evolução jurisprudencial 

 
 37 Comité de Derechos Económicos, Sociales, Culturales, Observación General No. 3, La índole de las 

obligaciones de los Estados Partes, quinto período de sesiones, 1990. Disponível em: < 

http://hrlibrary.umn.edu/gencomm/Sepcomm3.htm>, acesso em 28.02.2020.  
38 A eficácia dos direitos econômicos, sociais e culturais é aferida por um sistema de relatórios, idealizado para 

testar as conquistas e deficiências no cumprimento das obrigações que o Estado assumiu. AMARAL JUNIOR, 

Alberto do. Os sistemas regionais de proteção de direitos humanos: uma visão holística. In: AMARAL JR., 

Alberto do; MONTEIRO DANESE, Paula; PIOVESAN, Flávia (coord.). 50 anos da Convenção Americana de 

Direitos Humanos. São Paulo: JusPODIVM, 2019, p. 28.  
39 Comité de Derechos Económicos, Sociales, Culturales, Observación General No. 3, La índole de las 

obligaciones de los Estados Partes, quinto período de sesiones, 1990. Disponível em: < 

http://hrlibrary.umn.edu/gencomm/Sepcomm3.htm>, acesso em 28.02.2020. 

http://hrlibrary.umn.edu/gencomm/Sepcomm3.htm
http://hrlibrary.umn.edu/gencomm/Sepcomm3.htm
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da Corte IDH na matéria, bem como os estandartes que a Comissão e outros organismos 

internacionais adotam e difundem aos Estados-parte.   

 

5. ENTENDIMENTOS DO DIREITO INTERNACIONAL DOS DIREITOS 

HUMANOS SOBRE OS DESCA 

A partir da Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem de 1948, 

os países americanos construíram uma cultura tanto de afirmação de liberdades, quanto de 

direitos de caráter social. Considerando a necessidade de construir um todo interdependente, 

indissociável e indivisível, a Declaração reconheceu – sem separá-los estruturalmente dos 

direitos civis e políticos -, os direitos econômicos, sociais e culturais, em seus artigos XI 

(preservação da saúde e bem-estar), XII (educação), XIV (trabalho e justa retribuição), VII 

(proteção da maternidade e infância), VX (descanso e seu aproveitamento), e XVI (seguridade 

social). Entretanto, apesar de ter sido adotada uma visão integral dos direitos humanos, a 

partir da Guerra Fria constata-se que o desenvolvimento de uns e de outros foram díspares. 

Pode-se notar essa evolução desigual ao analisarmos o fato de que a 

Convenção Americana privilegiou evidentemente os direitos civis e políticos em suas 

disposições, sendo apenas o artigo 26 uma norma relativa aos DESCA, definindo a obrigação 

de adotar providências para realizar progressivamente a plena efetividade das normas 

econômicas, sociais, e relacionadas à educação, ciência e cultura – de acordo com os recursos 

disponíveis. Apesar de incipiente, a Declaração Americana foi fundamental para o trabalho da 

Comissão Interamericana de Direitos Humanos de construir os estandartes DESC: em 1977, 

por exemplo, foram apontadas violações dos direitos à saúde e ao bem-estar, ao trabalho e sua 

justa retribuição, e ao descanso digno através do caso Aché vs. Paraguai (1977). Outras 

violações aos DESC foram indicadas no caso Comunidade Yanomami vs. Brasil (1985), e no 

caso de Mary e Carrie Dann (2002) vs. Estados Unidos, Estado que, apesar de não ser parte 

da Convenção Americana de Direitos Humanos, deve observar os deveres previstos na 

Declaração40. 

Somente no ano de 1988 elaborou-se o Protocolo Adicional à CADH sobre os 

direitos econômicos, sociais e culturais, reconhecido como “Protocolo de São Salvador”. 

Neste, foram reconhecidos direitos como o direito ao trabalho (arts. 6 e 7), direitos sindicais 

(art. 8), à seguridade social (art. 9), à saúde (art. 10), à um meio ambiente equilibrado (art. 

 
40 SALMON, Elizabeth, BREGAGLIO, Renata. Estándares jurisprudenciales de derechos económicos, sociales 

y culturales en el Sistema Interamericano. In: TRINDADE, Antonio Augusto Cançado, LEAL, Cesar Barros 

(Eds). El desafío de los derechos económicos, sociales y culturales. FB Editora, 2019, p. 77. 
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11), à alimentação (art. 12), à educação (art. 13), aos benefícios advindos da cultura (art. 14), 

à constituição e proteção da família (art. 15), às crianças (art. 16), e à proteção aos idosos e 

inválidos (arts. 17 e 18). Para garantir a proteção de tais direitos, o artigo 19 estabeleceu a 

obrigação dos Estados-parte de apresentar ao Secretário Geral da OEA relatórios periódicos 

acerca das medidas progressivas que foram sendo adotadas para a efetivação dos DESCA41.  

Constata-se que, anteriormente a isto, já haviam sido instrumentalizados dois 

pactos distintos, adotados no ano de 1966: o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e 

Políticos (PIDCP) e o Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais 

(PIDESC). Apesar de terem sido elaborados em conjunto, o PIDCP e o PIDESC foram 

formalmente separados, e diferenciadas as formas de monitoramento do cumprimento. Nesse 

sentido, no início não foi criado um organismo independente de seguimento para o PIDESC, 

enquanto para o PIDCP foi estabelecido o Comitê de Direitos Humanos. Apenas em momento 

posterior, o Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que atualmente é o órgão de 

supervisão ao cumprimento do PIDESC, foi criado42. Consequentemente, pelas vicissitudes 

da história, terminou imperando uma dicotomia normativa e operativa entre os direitos que a 

Declaração não estabelecia43.  

A partir dessas ponderações, estudaremos a evolução jurisprudencial da Corte 

IDH em matéria DESCA, pautada pelos princípios que se encontram extremamente 

relacionados a essas prerrogativas e que servem para impulsionar o seu desenvolvimento: 

interdependência e indivisibilidade, imediatismo e progressividade na implementação das 

obrigações. Ressalto que descreverei os casos em ordem cronológica, mas sem aprofundar os 

argumentos e debates, apesar de sabermos que houve importantes controvérsias em cada um 

deles. 

 

 

 

 

 
41 Entretanto, de forma particular (conforme o inciso 6 desse artigo), apenas os direitos a educação (art. 13) e a 

associação sindical (art. 8.1.a) são objetos de utilização do sistema de petições individuais ante os órgãos do 

SIDH, podendo ser exigidos de maneira direta.  
42 AMARAL JUNIOR, Alberto do. Os sistemas regionais de proteção de direitos humanos: uma visão holística. 

In: AMARAL JR., Alberto do; MONTEIRO DANESE, Paula; PIOVESAN, Flávia (coord.). 50 anos da 

Convenção Americana de Direitos Humanos. São Paulo: JusPODIVM, 2019, p. 34. 
43 Cfr. ABRAMOVICH, Víctor; ROSSI, Julieta. La tutela de los derechos económicos, sociales y culturales en 

el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Estudios Socio-Jurídicos, [S.l.], v. 9, p. 

34-53, mar. 2010. ISSN 2145-4531.  pág. 35. Disponível em: < 

https://revistas.urosario.edu.co/index.php/sociojuridicos/article/view/455>, acesso em 25.02.2020. 

https://revistas.urosario.edu.co/index.php/sociojuridicos/article/view/455
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6. EVOLUÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA QUANTO À IMPLEMENTAÇÃO DOS 

DESCA 

Inicialmente, analisa-se que, na primeira manifestação da Corte IDH nesse 

tema, o Tribunal Interamericano se referiu apenas à interdependência, sem tratar da 

indivisibilidade44. Em tal oportunidade, citou a jurisprudência da Corte Europeia de Direitos 

Humanos (Caso Airey vs. Irlanda), entrando na linha que outros organismos internacionais 

vinham adotando45.  

Por sua vez, o primeiro caso em que a Comissão IDH encontrou uma violação 

do artigo 26 especificamente foi o caso Milton García Fajardo e outros vs. Nicaragua (2001), 

apontando que o Estado falhou em adotar medidas progressivas por haver restringido o 

exercício dos direitos econômicos e sociais. No entanto, apenas em 2003 que a Comissão e as 

vítimas argumentaram diante da Corte IDH a violação direta do artigo 26 da Convenção, 

através do caso Cinco Pensionistas vs. Peru. Na ocasião, a Corte negou a alegação, 

considerando que a quantidade de vítimas era insuficiente para analisar o contexto geral do 

Peru - decidindo, portanto, que a progressividade dos DESCA somente poderia ser medida 

quando as circunstâncias representassem uma situação geral prevalecente, e não casos 

particulares.  

Por outro lado, os pensionistas foram amparados em seu direito de acesso à 

justiça quando a Corte declarou que o acesso à justiça e ao devido processo legal devem 

resguardar todos os direitos, inclusive os econômicos, sociais e culturais. Ainda, determinou 

que a seguridade social está intrinsicamente relacionada ao direito à propriedade, destacando a 

interdependência e indivisibilidade dos direitos humanos e recordando que os DESC possuem 

uma dimensão individual e coletiva.  

 
44 Corte IDH. Caso Acevedo Buendía y otros (“Cesantes y Jubilados de la Contraloría”) Vs. Perú, Excepción 

Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentença de 1 de Julho de 2009. Serie C No. 198, pár. 101. 
45 No caso Airey vs. Irlanda, o Tribunal Europeu analisou que “Si bien el Convenio recoge derechos 

esencialmente civiles y políticos, gran parte de ellos tienen implicaciones de naturaleza económica y social. Por 

eso, el Tribunal estima, como lo hace la Comisión, que el hecho de que una interpretación del Convenio pueda 

extenderse a la esfera de los derechos sociales y económicos no es factor decisivo en contra de dicha 

interpretación, ya que no existe una separación tajante entre esa esfera y el campo cubierto por el Convenio” 

ECHR. Airey v Ireland (6289/73, Series A no 32, (1979) 2 EHRR 305, [1979]. Pár. 26. Do mesmo modo, o 

Comité DESC, em sua Observação Geral nº 9 (1998), apontou que: “La adopción de una clasificación rígida de 

los derechos económicos, sociales y culturales que los sitúe, por definición, fuera del ámbito de los tribunales 

sería, por lo tanto, arbitraria e incompatible con el principio de que los dos grupos de derechos son indivisibles e 

interdependientes”.  Comité de Derechos Económicos, Sociales, Culturales, Observación General No. 9, La 

Aplicación del Pacto Internacional de los Derecho Económicos, Sociales y Culturales, 19º período de sesiones, 

1998. Disponível em: <http://hrlibrary.umn.edu/gencomm/epcomm9s.htm>, acesso em 28.02.2020. 

http://hrlibrary.umn.edu/gencomm/epcomm9s.htm
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Nessa linha, a Corte finalmente incorporou a noção da indivisibilidade 

relacionada aos DESC, definindo o princípio do seguinte modo: “[…] la corte considera 

pertinente recordar la interdependencia e indivisibilidad existente entre los derechos civiles y 

políticos y los económicos, sociales y culturales, ya que deben ser entendidos integralmente 

como derechos humanos, sin jerarquía entre sí y exigibles en todos los casos ante aquellas 

autoridades que resulten competentes para ello”46. Em diversas outras ocasiões a Corte IDH 

trouxe esse entendimento47, além de mencionar que a interdependência e a proteção dos 

DESC estão confirmadas pelo Preâmbulo da Convenção Americana: 

 

Los Estados Americanos signatarios de la presente 

Convención, […] Reiterando que, con arreglo a la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, sólo 

puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del 

temor y de la miseria, si se crean condiciones que 

permitan a cada persona gozar de sus derechos 

económicos, sociales y culturales, tanto como de sus 

derechos civiles y políticos, y 

Considerando que la Tercera Conferencia Interamericana 

Extraordinaria (Buenos Aires, 1967) aprobó la 

incorporación a la propia Carta de la Organización de 

normas más amplias sobre derechos económicos, sociales 

y educacionales y resolvió que una convención 

interamericana sobre derechos humanos determinara la 

estructura, competencia y procedimiento de los órganos 

encargados de esa materia, 

Han convenido en lo siguiente: […]”48. 

 

 
46 Corte IDH. Caso Suárez Peralta Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentença de 21 de Maio de 2013. Serie C No. 261, pár. 131.  
47 Dentre outros: Corte IDH. Caso Gonzales Lluy y otros Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentença de 1 de Setembro de 2015. Serie C No. 298, pár. 172 e Corte IDH. Caso Lagos 

del Campo Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentença de 31 de Agosto de 

2017. Serie C No. 340, pár. 141. 
48 CORTE IDH. Caso Poblete Vilches y otros Vs. Chile, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentença de 8 de Março 

de 2018. Série C No. 349, pár. 102. 
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A partir de então, o artigo 26 ganhou a devida visibilidade e a sua violação foi 

proclamada pelo Tribunal Interamericano em diversos casos, o que comprova a sua 

importância e sua justiciabilidade. Sobre o dever de implementação progressiva, a Corte 

definiu que existem dois tipos de obrigações que derivam das normas econômicas, sociais, e 

de educação, ciência e cultura descritas na CADH: as de caráter progressivo e as de 

exigibilidade imediata49. Inicialmente tratou das de caráter progressivo e, conforme já citado, 

se baseou no Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais ao estabelecer que:  

 

“[…] la plena efectividad de aquellos [DESC] `no podrá 

lograrse en un breve período de tiempo y que, en esa 

medida, `requiere un dispositivo de flexibilidad necesaria 

que refleje las realidades del mundo […] y las dificultades 

que implica para cada país el asegurar [dicha] 

efectividad´. En el marco de dicha flexibilidad en cuanto a 

plazo y modalidades, el Estado tendrá esencialmente, 

aunque no exclusivamente, una obligación de hacer, es 

decir, de adoptar providencias y brindar los medios y 

elementos necesarios para responder a las exigencias de 

efectividad de los derechos involucrados, siempre en la 

medida de los recursos económicos y financieros de que 

disponga para el cumplimiento del respectivo compromiso 

internacional adquirido. Así, la implementación 

progresiva de dichas medidas podrá ser objeto de 

rendición de cuentas y, de ser el caso, el cumplimiento del 

respectivo compromiso adquirido por el Estado podrá ser 

exigido ante las instancias llamadas a resolver eventuales 

violaciones a los derechos humanos”50. 

 

Em suma, à luz da jurisprudência evolutiva da Corte IDH, a obrigação de 

progressividade em matéria DESCA se fundamenta na necessidade de o Estado adotar 

medidas ao longo do tempo, essencialmente obrigações de fazer, que permitam um 

 
49 Cfr. Corte IDH. Caso Cuscul Pivaral y otros Vs. Guatemala, Excepción preliminar, Fondo, Reparaciones y 

Costas. Sentença de 23 de Agosto de 2018. Serie C No. 359, pár. 141. 
50 Cfr. Caso Acevedo Buendía y otros (“Cesantes y Jubilados de la Contraloría”) Vs. Perú, supra, pár. 102. 
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desenvolvimento paulatino desses direitos (proibição da inatividade do estado), sempre 

levando em consideração as suas possibilidades e recursos econômicos e com a possibilidade 

de exigência de uma prestação de contas nesse âmbito. Relembrando o dever derivado de não 

regredir, a Corte entende que as possíveis medidas redutíveis de direitos devem ser 

plenamente justificáveis, podendo ser revisadas pelos tribunais. 

Outro caso de extrema importância para trazer novos estandartes aos DESC foi 

o Acevedo Buendía e outros (“Cesantes y Jubilados de la Contraloría) vs. Peru (2009)51. 

Neste, a Corte empregou uma interpretação histórica da Convenção Americana de Direitos 

Humanos e considerou que seus elaboradores tiveram a intenção de garantir aos DESC certa 

obrigação jurídica de cumprimento e aplicação, inclusive através da atuação dos tribunais. 

Confirmou, nessa esteira, que no caso de descumprimento do dever de progressividade, os 

Estados poderão responder perante os tribunais pela violação de direitos humanos, inclusive 

nas Supremas Cortes. 

A Corte também seguiu o Comitê DESC, especialmente em sua Comentário 

Geral nº 352, quando alegou que a obrigação de implementar os DESC não deixa de ser 

imediata, pois se trata de um compromisso incondicionado e não limitado, e corresponde a 

cada Estado-parte uma obrigação mínima de assegurar a satisfação de pelo menos os níveis 

essenciais de cada um desses direitos53 (mínimo existencial). Ao Estado compete, por 

conseguinte, adotar medidas eficazes e que garantam o livre e pleno exercício dos DESCA, 

sem discriminação por quaisquer motivos, assim como adotar as disposições de direito interno 

 
51 Ao analisar o caso, a Corte sentenciou a sua capacidade para se pronunciar acerca do artigo 26 da Convenção. 

Nesse sentido, abordou que “Como todo órgano con funciones jurisdiccionales, este Tribunal tiene el poder 

inherente a sus atribuciones de determinar el alcance de su propia competencia (compétence de la compétence). 

Para hacer dicha determinación, la Corte debe tener en cuenta que los instrumentos de reconocimiento de la 

cláusula facultativa de la jurisdicción obligatoria (artículo 62.1 de la Convención) presuponen la admisión, por 

los Estados que la presentan, del derecho de la Corte a resolver cualquier controversia relativa a su jurisdicción. 

Además, el Tribunal ha señalado anteriormente que los términos amplios en que está redactada la Convención 

indican que la Corte ejerce una jurisdicción plena sobre todos sus artículos y disposiciones”. Em consequência, 

concluiu que “[…] puesto que el Perú es Estado Parte de la Convención Americana y ha reconocido la 

competencia contenciosa de la Corte, ésta es competente para decidir si el Estado ha incurrido en una violación o 

incumplimiento de alguno de los derechos reconocidos en la Convención, inclusive en lo concerniente al artículo 

26 de la misma”. Corte IDH. Caso Acevedo Buendía y otros, Excepción preliminar, Fondo, Reparaciones y 

Costas. Sentencia de 1 de julho de 2019, pár. 17. 
52 A Observação Geral nº 3 do Comitê DESC das Nações Unidas, que foi a que a Corte se valeu para interpretar 

o dever de progressividade, foi a que abordou a obrigação de adotar medidas até o máximo dos recursos 

disponíveis. Comité de Derechos Económicos, Sociales, Culturales , Observación General No. 3, La índole de 

las obligaciones de los Estados Partes, quinto período de sesiones, 1990. Disponível em: < 

http://hrlibrary.umn.edu/gencomm/Sepcomm3.htm>, acesso em 28.02.2020. 
53 Segundo a Observação Geral nº 3, “un Estado Parte en el que un número importante de individuos está privado 

de alimentos esenciales, de atención primaria de salud esencial, de abrigo y vivienda básicos o de las formas más 

básicas de enseñanza, prima facie no está cumpliendo sus obligaciones”. Ibidem, parágrafo 10. 

http://hrlibrary.umn.edu/gencomm/Sepcomm3.htm
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adequadas por meio de alterações legislativas ou de outro caráter que sejam necessários para 

fazê-los efetivos54.  

Foi a partir do caso Lagos del Campo vs. Perú (2017)55 que houve de fato uma 

mudança de paradigma em relação a implementação dos DESCA no Sistema Interamericano. 

Este precedente trouxe uma linha divisória entre duas formas de julgar as possíveis violações 

a essa classe direitos: por um lado, as afetações declaradas indiretamente, isto é, subordinadas 

a outros direitos civis e políticos reconhecidos na CADH e, por outro, as pronunciadas de 

forma direta através do artigo 26. Nesse sentido, ao analisar a violação ao direito a 

estabilidade laboral, a Corte reconheceu, uma vez mais, os princípios de independência, 

indivisibilidade e progressividade dos direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais, 

afirmando a inexistência de hierarquia entre os direitos humanos, que sempre são exigíveis 

perante as autoridades competentes. Outros casos de relevância que tratam do direito ao 

trabalho são o Caso Trabajadores Cesados de Petroperú e outros vs. Perú (2017) e o Caso 

San Miguel Sosa y Otras vs. Venezuela (2018). 

Destarte, o caso Lagos del Campo vs. Perú trouxe definitivamente a relação 

entre os direitos humanos e a sua necessidade de garantia mútua – por exemplo, quando tratou 

do direito à seguridade social, a Corte declarou violado também o direito à propriedade 

privada (art. 21 da Convenção) e à proteção judicial (art. 25 da CADH)56, assim como quando 

abordou os direitos à saúde, à alimentação, e o acesso à água limpa determinou violado o 

direito à vida (art. 4º da CADH)57. Outro exemplo seria a alegação de que a violação do 

direito à saúde também viola o direito à vida e à integridade física (artigos 4º e 5º da 

Convenção). 

Em momento seguinte, a decisão da Corte no caso Poblete Vilches e outros vs. 

Chile (2018) também é relevante na matéria: a Corte declarou por unanimidade a 

responsabilidade internacional do Estado Chileno por não ter garantido ao senhor Vinicio 

Poblete Vilches o seu direito à saúde sem discriminação, mediante serviços necessários 

básicos e urgentes e respeitando a sua condição vulnerável de uma pessoa idosa. Destaca-se 

 
54 Cfr. Caso Poblete Vilches y otros Vs. Chile, supra, pár. 104. 
55 CORTE IDH. Caso Lagos del Campo Vs. Perú, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentença de 31 de Agosto de 2017. Serie C No. 340. 
56 Cfr. Caso Cinco Pensionistas Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas, sentença de 28 de Fevereiro de 2003; e 

Caso Acevedo Buendía y otros (Cesantes y Jubilados de la Controlaría) Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentença de 1 de Julho de 2009. 
57 Na ocasião, a Corte IDH defendeu que “[…] no sólo el derecho de todo ser humano de no ser privado  de la 

vida arbitrariamente, sino también el derecho a que no se generen condiciones que le impidan o dificulten el 

acceso a una existencia digna”. Cfr. Caso Comunidad indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y 

Costas. Sentença de 17 de Junho de 2005. Pár. 161. 
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que foi a primeira vez que a Corte analisou o direito à saúde como um direito autônomo 

decorrente do artigo 26, sendo a saúde não apenas a ausência de doenças, como também um 

estado completo de bem-estar físico, mental e social, derivado de um estilo de vida que 

permite que as pessoas alcancem um equilíbrio integral58.  

Como últimos destaques, temos os casos em que a Corte aborda o direito à 

seguridade social. Nessa linha, subsídios para a interpretação do artigo 26 também são 

encontrados em alguns Relatórios de Fundo da Comissão IDH, a exemplo do caso Opario 

Lemoth Morris e outros (Buzos Miskitos) vs. Honduras, onde a Comissão reconheceu que do 

artigo 26 se deriva a proteção dos direitos ao trabalho, condições laborais, saúde e seguridade 

social.  

Segundo a Comissão Interamericana, é dever essencial dos Estados assegurar 

que os trabalhadores participem e possam acessar informações adequadas e oportunas sobre 

saúde ocupacional no processo de elaboração de normas e políticas públicas nesse campo. O 

direito à saúde está bastante presente na agenda da Comissão e da Corte IDH, que insistem ser 

dever do Estado a regulação e a fiscalização dos sistemas de saúde, inclusive o desenho do 

financiamento destes através de seguradoras privadas – daí se constata a relevância do diálogo 

e da cooperação não só com os governos, como também com os atores privados para o efetivo 

cumprimento dos direitos humanos das populações. 

Por fim, os mais recentes casos de afetação aos DESCA julgados pela Corte 

IDH são o caso Muelle Flores vs. Perú (2019), em que restou declarada a violação autônoma 

e direta – pela primeira vez – do direito à seguridade social59, e o caso Comunidades 

Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) Vs. Argentina (2020), 

primeiro caso em que foi considerado violado pelo Estado o direito ao meio ambiente 

equilibrado (e a consequente afetação aos direitos à identidade cultural, à alimentação 

adequada e à água), o que confirma o giro jurisprudencial da Corte IDH em relação à 

exigibilidade direta dos direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais, no marco de uma 

nova era de proteção direta e autônoma dos DESCA perante o Tribunal Interamericano. 

  

 

 

 

 
58 Cfr. Caso Poblete Vilches y otros Vs. Chile, supra, pár.118.  
59 Voto proferido pelo juiz Eduardo Ferrer Mac-Gregor, no caso Muelle Flores vs. Peru. Excepciones 

preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentença de 6 de Março de 2019. pár. 171. 
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7. CONCLUSÃO  

Resta evidente a evolução gradual dos entendimentos da Corte e da Comissão 

IDH na implementação dos direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais na região 

latino-americana. Os casos paradigmáticos revelados devem ser considerados pelos Tribunais 

nacionais dos Estados-partes em suas decisões internas, para que seja de fato garantida a 

integralidade dos direitos humanos das populações das Américas. 

A partir da metodologia trazida pelo Controle de Convencionalidade, a 

administração pública interna em geral averiguará seus atos jurídicos e administrativos 

utilizando como parâmetro não apenas a Constituição local ou nacional, mas também os 

estandartes internacionais, que podem ser a jurisprudência, as opiniões consultivas da Corte, 

as recomendações emitidas, outras diretrizes e, claro, os tratados internacionais de direitos 

humanos. 

Para que haja uma efetiva cooperação internacional, devem estar envolvidos no 

processo, além do Poder Judiciário (que não deixa de ser a pedra angular para a aplicação da 

jurisprudência internacional no âmbito interno dos países), todos os atores da administração 

pública, além dos defensores públicos, acadêmicos, e a sociedade civil em geral, que possui 

um papel primordial nessa relação dialógica entre os Estados e os sistemas internacionais de 

proteção. Nessa esteira, relembrando que a América Latina é a região mais desigual do 

mundo, tais atores são essenciais para a efetivação plena dos direitos humanos, que já vimos 

que são indivisíveis: a garantia dos direitos civis e políticos é condição para a observância dos 

direitos sociais, econômicos, culturais e ambientais e vice-versa, de modo que, quando um 

deles é violado, os demais também o são. 

Os DESCA, priorizados no presente trabalho, são de substancial relevância 

quando abordamos a temática da cooperação internacional. Os Estados, em seu dever de 

implementar os entendimentos mais protetivos aos seus cidadãos, devem ter a consciência que 

a efetiva proteção dos direitos fundamentais demanda não apenas políticas universalistas, mas 

específicas em favor de grupos socialmente vulneráveis. Somando-se ao processo de 

expansão dos direitos humanos, vislumbra-se o processo de identificação de novos sujeitos de 

direito, bem como a criação de tutela jurídica específica no plano internacional. 

Assim, conforme desenhado pela jurisprudência internacional, as mulheres, as 

crianças, a população afrodescendente, os migrantes, as pessoas portadoras de deficiência, os 

idosos, as populações tradicionais, dentre outras categorias vulneráveis, devem ser vistas nas 
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especificidades e peculiaridades de sua condição social - ao lado do direito à igualdade, surge, 

também, como direito fundamental, o direito à diferença, pois, considerando processos de 

“feminização” e “etnicização” da pobreza, percebe-se que as maiores vítimas de violação dos 

direitos econômicos, sociais e culturais são as mulheres e as populações afrosdescendentes. 

Daí a necessidade de adoção, ao lado das políticas universalistas, de políticas específicas, 

capazes de dar visibilidade a sujeitos de direito com maior grau de vulnerabilidade, visando 

ao pleno exercício dos direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais. 

Vimos que a justiciabilidade dos direitos de segunda geração, especialmente do 

direito à educação e à saúde, deve ser orientada pelo princípio da aplicação progressiva dos 

direitos sociais, a demandar dos Estados a priorização e máxima alocação de recursos 

disponíveis para a implementação destes, assegurando a proibição do retrocesso social60 e 

vedação da inação estatal. Portanto, as alegações de incapacidade econômico-financeira ou 

ausência de normas regulamentadoras responsáveis pela concretização de políticas públicas 

não podem configurar um comportamento estratégico da Administração Pública de desviar-se 

das responsabilidades e dos compromissos assumidos.  

Ainda, é fundamental adotar medidas que assegurem uma maior exigibilidade 

dos DESCA, tais como a elaboração de indicadores técnico-científicos precisos capazes de 

mensurar os avanços e retrocessos na implementação desses direitos. No sistema global, o 

Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais apenas contempla o 

mecanismo dos relatórios a serem encaminhados pelos Estados, como forma de 

monitoramento dos direitos que enuncia; já no sistema regional interamericano, há a previsão 

do envio de petições à Comissão Interamericana de Direitos Humanos para a denúncia de 

violação do direito à educação e dos direitos sindicais, enunciados no Protocolo de São 

Salvador.  

Essa medição é crucial para a continuidade da relação dialógica entre os 

sistemas internacionais de proteção e o sistema interno de cada país, pois apenas através 

desses dados se torna possível um efetivo monitoramento e visibilidade das situações locais 

 
60 Segundo o Ministro Celso de Mello: “o princípio da proibição do retrocesso impede, em tema de direitos 

fundamentais de caráter social, que sejam desconstituídas as conquistas já alcançadas pelo cidadão ou pela 

formação social em que ele vive. A cláusula que veda o retrocesso em matéria de direitos a prestações positivas 

do Estado (como o direito à saúde ou o direito à segurança pública, v.g.) traduz, no processo de efetivação desses 

direitos fundamentais individuais ou coletivos, obstáculo a que os níveis de concretização de tais prerrogativas, 

uma vez atingidos, venham a ser ulteriormente reduzidos ou suprimidos pelo Estado (...). Em consequência desse 

princípio, o Estado, após haver reconhecido os direitos prestacionais, assume o dever não só de torná-los 

efetivos, mas, também, se obriga, sob pena de transgressão ao texto constitucional, a preservá-los, abstendo-se de 

frustrar- mediante supressão total ou parcial – os direitos sociais já concretizados. STF. ARE 639.337 AgR, rel. 

min. Celso de Mello, j. 23.08.2011, 2ª Turma, DJE de 15.09.2011.  
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pelos organismos internacionais, garantindo a potencialidade da litigância internacional em 

propiciar avanços internos no regime de proteção dos direitos humanos. Outra estratégia é 

assegurar a visita de relatores especiais sobre temas afetos ao direito ao desenvolvimento e 

aos direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais. As relatorias temáticas (sejam da 

ONU ou da OEA) constituem um eficaz meio de catalizar as atenções e dar visibilidade à 

determinada violação de direitos humanos, bem como de propor recomendações. 

Esta é a maior contribuição que a aderência e o compromisso com os 

organismos internacionais de proteção pode oferecer: fomentar progressos e avanços internos 

na proteção dos direitos humanos em um determinado Estado – por isso, a grande necessidade 

da cooperação entre os entes internos e os internacionais. De acordo com a professora 

Kathryn Sikkink, "o Direito Internacional dos Direitos Humanos pressupõe como legítima e 

necessária a preocupação de atores estatais e não estatais a respeito do modo pelo qual os 

habitantes de outros Estados são tratados. A rede de proteção dos direitos humanos 

internacionais busca redefinir o que é matéria de exclusiva jurisdição doméstica dos 

Estados"61. 

Se antes os Estados foram os protagonistas centrais da ordem internacional, 

vive-se hoje a emergência de novos atores internacionais, como as organizações 

internacionais, os blocos regionais, os indivíduos e a sociedade civil internacional, como as 

organizações não governamentais internacionais. O fortalecimento da sociedade civil, 

mediante uma network que alia e fomenta uma rede de interlocução entre entidades locais, 

regionais e globais, bem como a consolidação do indivíduo como sujeito de direito 

internacional, demandam a democratização dos instrumentos internacionais; demandam, 

ainda, a obediência às diretrizes internacionais e à própria justiça internacional. Portanto, o 

diálogo entre as cortes para a proteção dos direitos fundamentais, em especial dos DESCA, é 

a garantia de respeito à evolução desse sistema de network, cooperação, e progresso no 

contexto fático defasado e problemático da América Latina em geral. 
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http://www.juridicas.unam.mx/
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Caso Gelman Vs. Uruguay, sentença de 24 de fevereiro de 2011. 

Caso Atala Riffo e crianças Vs. Chile, sentença de 24 de fevereiro de 2012.  

Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, sentença de 30 de novembro de 2012. 

Caso Gelman Vs. Uruguay, Supervisión de Cumplimiento de Sentencia, 20 de março de 2013. 

Caso Suárez Peralta Vs. Ecuador, sentença de 21 de maio de 2013. 

Opinión Consultiva OC 21-2014, de 19 de agosto de 2014. 

Caso Gonzales Lluy y otros Vs. Ecuador, sentença de 1 de setembro de 2015. 

Caso Pollo Rivera y otros Vs. Perú, sentença de 21 de outubro de 2016. 

Caso Lagos del Campo Vs. Perú, sentença de 31 de agosto de 2017. 

Caso Poblete Vilches y otros Vs. Chile, sentença de 8 de março de 2018. 

Caso Cuscul Pivaral y otros Vs. Guatemala, sentença de 23 de agosto de 2018. 

Caso Muelle Flores Vs. Perú, sentença de 6 de março de 2019. 

Caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) Vs. 

Argentina, sentença de 6 de fevereiro de 2020. 
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