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RESUMO 

 

O presente trabalho sopesa a justiciabilidade dos direitos sociais no Sistema Interamericano. 

Para que tal análise pudesse ser realizada, em primeiro lugar, foi necessária a compreensão do 

que sejam direitos sociais (principalmente direito à saúde) e como derivam dos direitos 

fundamentais. Essa foi a melhor maneira de introduzir o tema para que houvesse real 

compreensão do motivo pelo qual seria complicada a existência de decisões que se referissem 

à violação de direitos sociais. O trabalho se desenvolve de forma a apresentar o Sistema 

Interamericano, suas formas de buscar proteger os direitos sociais e também de garantir sua 

manutenção. Por fim, o trabalho ainda apresenta conceitos como reserva do possível, 

soberania nacional e teoria do custo dos direitos como sendo obstáculos para a existência de 

decisões que privilegiam os direitos sociais. A conclusão da presente pesquisa, ainda não que 

fechada por conta de seu dinamismo, constatou que os obstáculos apresentados pela maioria 

da doutrina, em verdade, não serviriam de motivo para a não observância dos direitos sociais 

nas fundamentações das decisões do Sistema Interamericano, restando somente a 

possibilidade de um não desejo de intromissão em política pública interna.      

 

 

PALAVRAS CHAVE: Direitos Humanos. Direito Internacional. Direitos Fundamentais. 

Direitos sociais. Saúde. Sindicabilidade. Sistema Interamericano.  

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This research analyzes the justiciability of social rights within the Inter-American System. In 

order to perform such review, it was first necessary to understand what social rights are 

(mainly the right to health) and how they derive from fundamental rights. That was the best 

way to introduce the topic so that there would be a real understanding of why it would be 

complicated to exist decisions that referred to the violation of social rights. The work is 

developed in such a way that the Inter-American System is introduced, its ways of seeking 

protection of social rights and also its ways to ensure its maintenance. Finally, the paper also 

introduces concepts such as reserve of the possible, national sovereignty and the theory of the 

cost of rights as obstacles to the existence of decisions that favor social rights. The conclusion 

of this research, which will never be closed due to its dynamism, found that the obstacles 

presented by the majority of writers, in fact, would not serve as a reason for non- observance 

of social rights in the reasoning of the decisions of the Inter-American System, leaving only 

the possibility of a non- desire for meddling in domestic public policy. 

 

 

KEY WORDS: Human rights. International Law. Fundamental rights. Social rights. Right to 

heath. Justiciability. Inter-American System.  
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Introdução 

 

Os direitos humanos são, atualmente, ampla e plenamente reconhecidos em âmbito 

internacional, entretanto, apesar desse extenso reconhecimento, questiona-se se gozam, 

efetivamente, de proteção internacional, apesar da existência de inúmeros documentos 

assinados e ratificados internacionalmente que visam garantir a sua plena efetividade. 

Os direitos fundamentais e os direitos humanos são, por grande parte da doutrina, 

considerados como sinônimos1. José Afonso da Silva afirma que “direitos humanos” é a 

expressão preferida nos documentos internacionais, porém, critica tal expressão uma vez que 

não há direito que não seja humano ou do homem, afinal, somente o ser humano poderia ser 

titular de direitos. Dessa forma, assevera ser melhor expressão “direitos fundamentais do 

homem”, vez que esta expressão significaria “direitos fundamentais da pessoa humana2”. 

Há, porém, que se destacar que a expressão “direitos fundamentais” originariamente é 

utilizada para designar o momento de recepção no ordenamento positivo dos direitos 

humanos, como leciona Celso Albuquerque3. Todavia, há quem entenda, como já 

mencionado, se tratarem de expressões sinônimas4. 

Estes são direitos essenciais à existência humana sendo de competência do Estado 

garantir-lhes da forma mais efetiva possível. 

O Estado Democrático de Direito, positivado no art. 1º da Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988 é entendido como um meio pelo qual se busca superar as 

desigualdades sociais e regionais e instaurar um regime democrático que realize justiça 

social5. Em outras palavras, é possível afirmar que o Estado Democrático de Direito seria, 

então, um conjunto de órgãos e entidades públicas adotadas para a implementação dos direitos 

                                                 
1 PEREZ LUÑO, Antonio E. Los derechos fundamentales. 7ª ed. Marid: Tecnos, 1998 

2 SILVA. José Afonso. Curso de direito constitucional positivo. São Paulo: Malheiros, 1992, pp. 176 – 178. 

3 MELLO, Celso Renato Duvivier Albuquerque. Direitos humanos e conflitos armados. Rio de Janeiro: 
Renovar, 1997, pp. 9 e seguintes. 

4 TORRES, Ricardo Lobo. Os direitos humanos e a tributação – imunidades e isonomias. Rio de Janeiro: 
Renovar, 1995, pp. 8 e seguintes. 

5 SILVA. José Afonso. Ob. Cit., pp. 111 - 112. 
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humanos fundamentais previstos em nosso ordenamento jurídico, conforme se extrai do texto 

constitucional. 

Nos termos de Paulo Gustavo Gonet Branco6, o avanço que o direito constitucional 

hoje apresenta, é um resultado da afirmação dos direitos fundamentais como o núcleo da 

proteção da dignidade da pessoa e também da visão de que a Carta Constitucional é o local 

adequado para se positivar as normas asseguradoras dessas pretensões. 

É presumível se notar pelo preâmbulo do referido diploma, conforme salienta o autor, 

a relevância dos direitos fundamentais, uma vez que estes eram a inspiração para o correto 

desenvolvimento dos trabalhos da Constituinte de 1988, buscando a instituição de “(...) um 

Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais (...)” 
7. 

 Ademais, ainda por uma perspectiva histórica, é possível situar a evolução dos direitos 

fundamentais em diferentes gerações ou dimensões8. Em princípio, critica-se essa separação 

ao argumento de que os direitos humanos seriam incindíveis e indivisíveis, servindo a 

separação simplesmente para postergar a realização deles9. Ainda, critica-se a ideia de 

sucessividade de direitos humanos, uma vez que estes teriam aparecido concomitantemente; 

sucessividade essa que contraria a indivisibilidade e a universalidade dos direitos humanos10. 

                                                 
6 MENDES, Gilmar Ferreira. COELHO. Inocêncio Mártires. BRANCO. Paulo Gustavo Gonet. Curso de 
Direito Constitucional. 4ª ed. Revista e atualizada. São Paulo: Saraiva, 2009, p.265. 

7 Preâmbulo. Constituição da República do Brasil de 1988. Acessado em 18/01/2014. Disponível em: 
http://www.dji.com.br/constituicao_federal/cf000pre.htm 

8 O debate acerca das “gerações” ou “dimensões” de direito advém da ideia de que, uma vez considerada essa 
repartição como “geração”, ocorreria uma substituição de uma pela outra, fato este impossível de ocorrer, uma 
vez que todas as “gerações” são complementares entre si.  Tal posicionamento doutrinário defende, então, que a 
forma correta de caracterização da repartição supracitada seria “dimensão”. Ressalva PAULO BONAVIDES que 
“dimensão” substitui com vantagem lógica e qualitativa o termo “geração”, uma vez que este último induz 
sucessão cronológica – caducidade dos anteriores. 

9 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 3ª edição. São Paulo: Max 
Limonad. 1997, pp. 19 – 20. Ressalva-se que em obra posterior a posição da autora foi alterada passando a não 
mais criticar a referida segregação de dimensões. 

10 GALDINO, Flávio. Introdução à teoria dos custos dos direitos; direitos não nascem em árvores. Editora 
Lumen Juris. Rio de Janeiro, RJ. 2005, pp. 165 - 178. 
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No mesmo passo em que evoluiu o Constitucionalismo, os direitos fundamentais 

tomaram proporções distintas podendo ser, divididos em, principalmente, três fases 

relevantes. 

 A primeira fase, como explicita o jurista Paulo Bonavides11, representa os direitos 

civis e políticos correspondentes à primeira fase do constitucionalismo ocidental. Apesar dos 

referidos diretos terem surgido nos primórdios do Constitucionalismo, continuam a integrar as 

atuais constituições, não havendo que se falar em prescrição ou mesmo superação daqueles. 

Essa seria a prova concreta de que existe uma cumulatividade das gerações ou dimensões 

evidenciando assim sua complementariedade. 

 Essa fase, portanto, refere-se à liberdade negativa dos cidadãos, corroborando o Estado 

Liberal frente ao Estado Absolutista. Os direitos à vida, à liberdade, à propriedade são 

exemplos de direitos negativos, os quais não requerem a atuação positiva do Estado para 

serem disponibilizados ao cidadão, mas sim uma abstenção dele. 

 Daniel Sarmento12 em Direitos Fundamentais e Relações Privadas entende que os 

direitos fundamentais acabaram concebidos como limites para a atuação dos governantes. Sua 

função era, senão, demarcar um espaço no qual seria vedada a intervenção estatal. 

  Em momento posterior houve o desenvolvimento da segunda fase com os direitos 

fundamentais de segunda geração ou dimensão. Enquanto os direitos de primeira geração se 

caracterizavam por serem direitos negativos, essa segunda fase trouxe à tona os direitos 

positivos, requerendo, assim, participação ativa do Estado. 

 No entendimento de George Marmelstein13, os direitos sociais de segunda geração ou 

dimensão, diferentemente dos direitos de primeira, impõem diretrizes, tarefas e deveres a 

serem realizadas pelo Estado. São, então, pressupostos, inclusive, para o amplo exercício dos 

direitos de primeira geração. 

                                                 
11 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 24ª edição. São Paulo: Malheiros, 2009, pp. 210. 

12 SARMENTO, Daniel. Direitos Fundamentais e Relações Privadas. 2ª edição.  Rio de Janeiro, Editora 
Lúmen Juris, 2006, pp. 12 – 13. 

13 MARMELSTEIN, George. Curso de direitos fundamentais. 4ª edição. São Paulo: Editora Altas, 2008. 
pp.50. 
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 Esses direitos, portanto, exigem do Estado participação efetiva para o exercício dos 

mesmos, impondo a ele uma obrigação de fazer, de prestar. São exemplos o direito à 

educação, ao trabalho, à assistência e previdência social e, como foco do presente trabalho, o 

direito à saúde. 

 Por fim, os direitos de terceira geração ou dimensão são direitos surgidos por conta de 

novas reivindicações fundamentais do cidadão. Ingo Sarlet14 entende que fatores como 

“impacto tecnológico, Estado crônico de beligerância, processo de descolonização do 

segundo pós-guerra” seriam motivos para o surgimento dessa nova fase de direitos 

fundamentais.   

 Esses direitos, portanto, possuem característica difusa ou coletiva uma vez que foram 

concebidos para a tutela da coletividade e não do homem enquanto singular, mas sim de toda 

coletividade ou grupo. 

 São exemplos de direitos de terceira geração ou dimensão o direito ao 

desenvolvimento ou progresso, ao meio ambiente, à autodeterminação dos povos, direito à 

paz, sendo então, direitos metaindividuais (coletivos ou difusos). 

  Porém, como mencionado a princípio, a distinção entre gerações ou dimensões tem o 

simples propósito de situar os diferentes momentos de reivindicações existentes nas 

sociedades sendo certo que compete aos governos prestarem (ou se absterem de prestar, no 

caso da primeira geração) todos os direitos fundamentais indiferentemente do momento no 

qual a sociedade se encontra. 

 Explicita-se, mais uma vez, que em momento algum, convém afirmar que as gerações 

ou dimensões de direito se sobressaem às demais. São, em verdade, complementação de uma 

a que a segue ou a que antevém, não havendo, portanto, que questionar a antiguidade daquela 

geração. 

 Cabe fazer uma ressalva quanto às demais gerações de direitos fundamentais citadas 

por diversos autores. É notória a distinção entre as três gerações, entretanto, apesar desta 

separação se ampliar para outros especialistas do tema, é possível manter a referida divisão 

                                                 
14 SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. 8ª Edição, Porto Alegre: Livraria do 
Advogado Ed., 2007, pp. 58. 
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somente entre as três primeiras categorias visto que esta continuidade seria uma ampliação da 

terceira geração15. 

 Para melhor explicação, Paulo Bonavides menciona, os direitos à democracia, à 

informação e ao pluralismo político como direitos de quarta geração16. Incluem-se aqui 

direitos relacionados à biotecnologia, como, por exemplo, a manipulação da genética. Celso 

Lafer conceitua os direitos de quarta geração como direitos de titularidade coletiva, ao lado 

dos de terceira geração17. A quinta geração, menos ainda debatida, traria o direito à paz, 

indispensável ao progresso de todas as nações18. 

 O objetivo ao introduzir o tema é chamar atenção à segunda dimensão ou geração dos 

direitos fundamentais - a dos direitos sociais, de prestação positiva dos Estados.  

Os direitos sociais não deixam de integrar o rol do que é considerado como cláusula 

pétrea19. Os adeptos desta corrente afirmam que muito embora não esteja escrito “direitos 

                                                 
15 Nesse sentido, FLÁVIO GALDINO, op. cit. 168 – 170: “Fato é que a aludida classificação geracional foi 
ampliada por alguns e modificadas por outros, passando a prever uma quarta geração e até mesmo uma quinta 
geração de direitos fundamentais, cujos conteúdos ainda carentes de especificação mais consistente. Ocorre que 
tais ampliações e modificações não se encontram perfeitamente assentadas (nem justificadas, seja permitindo 
afirmar), havendo ampla controvérsia entre os doutores acerca dos respectivos conteúdos e mesmo quanto aos 
seus fundamentos, controvérsias esta que alcança, alias, também as demais gerações aludidas (e até mesmo fora 
do Brasil), tornando a utilização da nomenclatura geracional acaso desacompanhada dos devidos 
esclarecimentos, muito pouco informativa e, portanto, desaconselhável em sede cientifica”. 

16 BONAVIDES, Paulo. Op. Cit., pp. 524 e seguintes. 

17 LAFER, Celso. A reconstrução dos direitos humanos.  São Paulo: Companhia das Letras, 1988, pp. 131. 

18 MARTINS, Flavia Bahia. Direito Constitucional. 2ª ed., Niterói, Rio de Janeiro: Impetus, 2011, pp. 92. 

19 Nesse sentido BRANDÃO, Rodrigo: “São os direitos sociais cláusulas pétreas? Em que medida?” Revista 
Eletrônica do Ministério Público Federal, CUSTUS LEGIS Disponível em: 
<http://www.prrj.mpf.mp.br/custoslegis/revista_2010/2010/aprovados/2010a_Dir_Pub_Brandao.pdf> Acessado 
em 19/02/2014 – “Todavia, parece-nos correta a doutrina majoritária ao salientar que o constituinte de1988 
conferiu o status de cláusulas pétreas aos direitos fundamentais de primeira, segunda e terceira ‘dimensão’, 
sejam eles direitos de defesa ou prestacionais. Isto porque o sistema constitucional de proteção dos direitos 
fundamentais, cuja eficácia reforçada se revela na aplicabilidade imediata das normas definidoras de direitos e 
garantias fundamentais (art. 5º, § 1º), bem como na sua proteção reforçada quanto à ação erosiva do constituinte-
reformador (art. 60, § 4º, IV), caracteriza-se pela unicidade. Com efeito, de uma leitura sistêmica da Constituição 
de 1988 não se verifica hierarquia jurídica ou mesmo axiológica entre direitos de defesa e prestacionais, ou de 
direitos de uma dimensão em prejuízo das demais. Ao contrário, percebe-se uma fina sintonia entre o 
constituinte de 1988 e a tese da indivisibilidade e da interdependência das “gerações” ou dimensões de direitos 
fundamentais, a qual vem gozando de primazia no direito internacional dos direitos humanos”. 
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sociais” no inciso IV do §4 do art. 60, haveria uma “lacuna de formulação” no referido artigo, 

devendo-se ali serem lidos também direitos sociais ao lado de direitos e garantias individuais, 

como entende o atual Ministro do Supremo Tribunal Federal, Ministro Gilmar Mendes.  

 Tendo o exposto em mente compreende-se a proeminência dos direitos sociais em 

nossa atual democracia bem como a sua relevância não só para o Brasil, como também para 

os demais Estados-nacionais visto que as reivindicações por prestações negativas e positivas 

se deram ao redor de todo o mundo. 

 A pesquisa em questão, portanto, tem como objetivo tratar do direito a saúde, direito 

social de segunda geração, não tão-somente no Brasil, mas no Sistema Interamericano 

analisando, como caso brasileiro único, no que tange à saúde, o de Damião Ximenes, ocorrido 

em 04 de outubro de 1999 em uma casa de repouso no Estado do Ceará, Brasil. 

 O direito social à saúde estudado na presente pesquisa será analisado em face do 

julgamento do referido caso na Corte Interamericana pertencente ao sistema internacional da 

OEA, Organização dos Estados Americanos.  

 A Organização dos Estados Americanos protege os direitos humanos, logo, direitos 

fundamentais, a partir da criação de normas substanciais e as mantém por meio dos processos 

de petição, entretanto, a proteção dos direitos sociais de segunda geração encontra-se 

atualmente subordinada à tutela dos direitos civis de primeira geração. 

 Questiona-se, portanto, o motivo pelo qual não estaria disposta a Corte a considerar, 

ao analisar e julgar seus casos, diversos direitos de segunda geração, ou seja, direitos 

prestacionais, cujo custo seria suportado pelo Estado condenado. 

É notório que haveria possibilidade da garantia dos direitos de segunda geração por 

meio do sistema interamericano tanto pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos 

bem como pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, porém, ao prestigiar um direito de 

segunda geração, que, no caso em questão seria o direito à saúde, acabaria por enfrentar dois 

obstáculos principais – a soberania nacional e a reserva do possível.  

 Dessa forma, busca o presente trabalho trazer à tona os desafios e perspectivas acerca 

da justiciabilidade dos direitos sociais no sistema interamericano com ênfase no direito à 

saúde. 
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 O primeiro capítulo, a princípio, abordará o tema dos direitos humanos em sua 

vertente de direitos sociais no mundo e no Brasil evidenciando sua importância como direito 

fundamental constitucional. 

 O segundo capítulo, por sua vez, analisará o Sistema Interamericano de proteção aos 

Direitos Humanos. O objetivo é apresentar o tratamento dos direitos sociais tanto pela 

Convenção da Organização dos Estados Americanos (“Pacto San José”)  quanto por seu 

protocolo adicional, Protocolo de San Salvador. 

 O terceiro capítulo, por fim, abordará a justiciabilidade dos direitos sociais, tendo em 

vista o caso Damião Ximenes, caso este envolvendo principalmente o direito social à saúde e 

motivo de sua não análise pela Corte Interamericana. 
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1. Os direitos sociais e o direito à saúde 

 

1.1 Conceito e classificação 

 

Os direitos sociais, como dimensão ou geração dos direitos fundamentais do homem, 

são prestações positivas proporcionadas pelo Estado direta ou indiretamente, enunciadas em 

normas constitucionais, que possibilitam melhores condições de vida aos mais fracos, direitos 

que tendem a realizar a igualização de situações sociais desiguais, conforme leciona José 

Afonso da Silva20. 

Nesse sentido: 

“São, dessa forma, pressupostos de exercício dos direitos individuais, 

de primeira geração, na medida em que criam condições materiais 

mais propiciais ao aferimento da igualdade real, o que, por sua vez, 

proporciona condição mais compatível com o exercício efetivo da 

liberdade21”. 

Os direitos sociais, portanto, podem ser classificados em seis grupos, de acordo com o 

professor José Afonso da Silva, são eles: (a) Direitos sociais relativos ao trabalhador; (b) 

Direitos sociais relativos à seguridade (compreendendo aqui os direitos à saúde, à previdência 

e à assistência); (c) Direitos sociais relativos à educação e à cultura; (d) Direitos sociais 

relativos à moradia; (e) Direitos sociais relativos à família, à criança, ao adolescente e ao 

idoso; (f) Direitos sociais relativos ao meio ambiente. 

Os direitos sociais ainda se subdividem em direitos sociais do homem produtor e do 

homem consumidor. Como o presente trabalho busca tratar do direito à saúde, cabe somente a 

afirmação de que o direito à saúde, conforme lições já citadas,  se trata de um direito social do 

homem consumidor. 

                                                 
20 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 32ª Edição. Editora Malheiros, São Paulo 
SP. 2009, pp. 286. 

21 Ibidem, pp. 287. 
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O direito à saúde, elevado ao patamar de direito fundamental, como um direito do 

homem, somente o foi com a Constituição de 1988. Apesar dos pesares, o tema não era de 

todo estranho ao Direito Constitucional anterior. Existia para a União Federal a competência 

de legislar sobre defesa e proteção da saúde, possuindo somente um sentido de organização 

administrativa de combate às epidemias e endemias22. O direito a saúde será analisado em 

capítulo próprio. 

É possível, então, se compreender os direitos sociais como conjunto de normas 

Estatais cuja função é equilibrar e moderar as desigualdades sociais, garantindo a todos os 

cidadãos um mínimo existencial possível.  

Nota-se que alguns dos direitos sociais se relacionam às prestações positivas do 

Estado, prestações essas que seriam capazes de operar mudanças no mundo real, de forma a 

equilibrar e moderar as desigualdades antes mencionadas.  

Com isso, pode-se trazer à tona mais uma classificação dos direitos sociais23: 

(a) Direitos sociais que abrangem a oferta de prestações materiais e normativas; 

(b) Direitos de defesa que buscam equilíbrio nas relações sociais trabalhistas; 

Interessa, entretanto, a este trabalho, somente a primeira classificação, ou, em outras 

palavras, direitos sociais de natureza prestacional. Robert Alexy entende que são direitos 

sociais prestacionais todo direito a uma ação positiva do Estado24. Ainda nesse tema, o autor 

restringe mais conceito segundo o qual direitos às prestações seriam os direitos que o cidadão 

possuiria se detivesse condições financeiras para tanto. 

 Existiria ainda uma diferenciação entre os direitos a prestações explicitamente 

estatuídos e os direitos às prestações deduzidos interpretativamente. Os primeiros seriam os 

direitos sociais fundamentais enquanto os segundos seriam os direitos fundamentais às 

prestações. Essa diferenciação apesar de existir não parece possuir relevância para o autor, 

                                                 
22 Ibidem, pp. 309. 

23 SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. 8ª Edição, Porto Alegre: Livraria do 
Advogado Ed., 2007, pp. 187. 

24 ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Centro de Estudios Constituconales. Madrid. 1992, 
pp. 427. 
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pois, como se verificam semelhanças ente as repartições, seria viável nomeá-las somente de 

direitos sociais fundamentais25. 

Dessa forma, apesar das classificações acima colacionadas, convém ressaltar que o 

objetivo dos direitos sociais bem como a finalidade de sua criação se deu pela simples 

necessidade de solucionar as desigualdades sociais que os direitos de primeira geração não 

conseguiram. 

 

1.2 Os direitos sociais e sua evolução no mundo 

 

O surgimento dos direitos sociais fundamentais se deu ao longo do século XIX para 

atender necessidades reivindicatórias que não mais podiam ser atendidas pelos direitos de 

primeira geração. 

A necessidade de atendimento às novas demandas reclamava do Estado medidas 

assecuratórias de novos direitos com base econômica, social e cultural visando, 

principalmente, uma igualdade material e uma justiça distributiva, conforme entendimento do 

professor José Afonso da Silva. 

Em virtude do abuso do setor privado, se verificou a necessidade de atuação positiva 

do Estado. Atuação essa que se deu por meio dos direitos sociais. A Constituição Mexicana 

de 1917 e a Constituição de Weimar de 1919 são exemplos de respostas às novas demandas 

populacionais sociais. Cabe ressaltar que tanto a Constituição de Weimar como a Constituição 

Mexicana, exemplos claros da positivação dos direitos sociais, assim o são, pois consideram o 

homem além da sua condição como indivíduo, indo além – consideram o grupo, a 

coletividade. 

Parte da doutrina especialista identifica como uma das primeiras positivações de 

grande impacto dessas respostas às demandas sociais a Constituição Francesa de 1948, 

constituição essa que visava primeiramente à positivação da igualdade material e não somente 

formal26. 

                                                 
25 Ibidem, p.482. 

26 PÉREZ LUNO, Antônio-Enrique. Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitucón, 10ª edição. 
Editora Tecnos, Madrid, 2010, pp. 121. 
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Entende-se, porém, que o surgimento dos direitos sociais se deu, em primeiro lugar, 

para solucionar os dilemas trabalhistas existentes ao longo do período do Estado Liberal, 

momento em que esta classe estava à mercê dos desejos capitalistas e sua feroz ambição pelo 

lucro. 

Nos termos das lições de João Baptista Herkenhoff27, a necessidade de afirmação dos 

direitos sociais derivou da simples constatação de que os direitos liberais, direitos de primeira 

geração, não mais satisfaziam as necessidades dos cidadãos.  

Dessa forma, como exposto no tópico acima, em 5 de fevereiro do ano de 1917 foi 

promulgada no México a Constituição Política dos Estados Unidos Mexicanos, que, por sua 

vez,  dentre inúmeras disposições, garantia a proteção do trabalho assalariado. Ela, por grande 

parte da doutrina, é considerada como a primeira “a atribuir aos direitos trabalhistas a 

qualidade de direitos fundamentais, juntamente com as liberdades individuais e os direitos 

políticos (arts. 5º e 123)”28. 

Já no ano de 1918 foi adotada, com base na referida constituição, a Declaração dos 

Direitos do Povo Trabalhador e Explorado, em Moscou, pelo Congresso Pan-Russo dos 

Sovietes, de Deputados Operários, Soldados e Camponeses, buscando, da mesma forma, 

elevar a situação do trabalhadores não mais caracterizando o trabalho como instrumento do 

capitalismo, mas sim como direito social29.  

No ano de 1919 foi a vez da Constituição Alemã, conhecida como Constituição de 

Weimar, buscando positivar essa evolução dos direitos fundamentais e exercendo, senão, 

grande influencia na referida evolução. 

O objetivo de todas essas novas Constituições era a criação de um novo Estado no 

qual os direitos sociais seriam base para a sua formação, ou, em outras palavras, no qual os 

direitos sociais seriam pilar de sustentação e de defesa da dignidade da pessoa humana, pilar 

dos Estados Democráticos Sociais. 

                                                 
27 HERKENHOFF, João Baptista. Gênese dos direitos humanos. 2ª ed. Editora Santuário, Aparecida, 2002, pp. 
51-52. 

28 COMPARATO. Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 5. ed. Editora Saraiva, São 
Paulo: 2007, pp. 178. 

29 Ibidem, pp. 179. 
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Em virtude das referidas revoluções, no ano de 1944 a Organização Internacional do 

Trabalho, OIT, promulgou a Declaração da Filadélfia, disciplinando temas de políticas sociais 

e direitos humanos. 

A autora Vera Lúcia Pereira assim descreve o período analisado, in verbis: 

“Com a eclosão das guerras mundiais na primeira metade do século 

XX, a dignidade da pessoa humana foi desvalorizada diante dos 

interesses das grandes potências. Passados esses acontecimentos, 

houve uma retomada da valorização dos direitos humanos na 

organização social dos Estados. Em 1944, a Conferência da OIT 

aprovou uma declaração que em seus cinco itens dá ênfase à 

dignidade do ser humano, à liberdade de expressão e de associação, à 

formação profissional, ao direito de todos à educação, entre 

outros”30.  

Não há como se menosprezar um dos mais importantes documentos históricos escritos 

acerca dos direitos fundamentais - a Declaração Universal dos Direitos Humanos, proclamada 

em 10 de dezembro de 1948, tutela não só os direitos humanos como um todo, mas 

especificamente os direitos sociais. 

Adriano dos Santos Iurconvite assim leciona com base em Fábio Konder Comparato, 

in verbis: 

“A Declaração Universal dos Direitos Humanos estabelece que a 

base dos direitos sociais, além do princípio da dignidade da pessoa 

humana, é o princípio da solidariedade. Isso porque este princípio 

proclama que o direito a seguridade social (artigos 22 e 25), o direito 

ao trabalho e a proteção contra o desemprego (art. 23, item 1), os 

principais direitos ligados ao contrato de trabalho, como a 

remuneração igual por trabalho igual (artigo 23, item 2), o salário 

mínimo (artigo 23, item 3), a livre sindicalização dos trabalhadores 

(artigo 23, item 4), o repouso e o lazer, a limitação horária da 

jornada de trabalho, as férias remuneradas (artigo 24) e o direito a 

educação: ensino elementar obrigatório e gratuito, a generalização 

                                                 
30 RESENDE, Vera Lúcia Pereira. Os direitos sociais como cláusulas pétreas na Constituição Federal de 
1988. 2006. 150 f. Dissertação (Mestrado)  – Centro Universitário Fieo, Osasco, 2006, pp. 31. 
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da instrução técnico-profissional, a igualdade de acesso ao ensino 

superior (artigo 26), são os itens elementares, indispensáveis para a 

proteção das classes ou grupos sociais mais fracos ou 

necessitados”31. 

 Por conta da criação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, inúmeros países 

incluíram, em suas constituições, a positivação dos direitos sociais, sendo claro que estes não 

mais se refeririam somente aos trabalhadores, mas sim à coletividade como um todo32. 

 Inclusive, há de se ressaltar que a positivação dos direitos sociais na Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988 ocorreu, em grande parte, pela prévia positivação na 

Declaração Universal dos Direitos Humanos sendo certo que, assim como o Brasil aderiu à 

evolução dos direitos sociais, muitos outros países passaram e passam a demonstrar interesse 

e esforço para cada vez mais garantir os referidos direitos. 

 

1.3 Os direitos sociais e sua evolução no Brasil 

 

O artigo 6º da CRFB/88 traz consigo a enumeração dos direitos sociais brasileiros. São 

exemplos de direitos sociais a alimentação, assistência aos desamparados, a segurança, o 

trabalho, a educação, a assistência social, a previdência social, a saúde entre outros.  

 O rol do caput do art. 6º, entretanto, não é taxativo. A própria Constituição estabelece 

outros direitos sociais como os direitos dos índios, do idoso, da criança, entre outros. Além 

disso, é possível ainda a criação de outros direitos sociais por leis infraconstitucionais. 

                                                 
31 COMPARATO, Fábio Konder apud IURCONVITE, Adriano dos Santos. A evolução histórica dos direitos 
sociais: da Constituição do Império à Constituição Cidadã. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XIII, n. 74, mar 
2010. Disponível em: <http://www.ambito-
juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=7417>. Acesso em março de 2014. 

32 Nesse sentido, CARVALHO. Willian Ricardo do Amaral. Exigibilidade judicial dos direitos fundamentais 
sociais. 2006. 240 f. Dissertação (Mestrado) – Instituição Toledo de Ensino, Bauru, 2006: “No âmbito europeu 
cabe citar a Constituição francesa de 1946, a italiana de 1948, e a Lei Fundamental da República da Alemanha 
de 1949. Mais recentemente, a Constituição portuguesa de 1976 e a espanhola de 1978. No continente 
americano, especialmente na América Latina, também se seguiu a elaboração de constituições com estatutos de 
direitos sociais, por exemplo, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e a Constituição Política 
da Colômbia de 199”, pp. 21. 
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Entende-se, com isso, que a Constituição de 1988 trouxe a evolução dos direitos 

sociais uma vez que os positivou em seu texto. 

Os direitos sociais são, inclusive, entendidos por grande parte da doutrina como 

cláusula pétrea. A parte minoritária que assim não coaduna, não o faz porque o art. 60, §4º da 

CRFB/88 dispõe que não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir os 

direitos e garantias individuais. Quando o STF, por sua vez, declarou que o princípio da 

anterioridade tributária gozava dessa proteção, deixou claro que a expressão “direitos e 

garantias individuais” engloba não apenas os direitos e garantias inscritos no art. 5º da 

CRFB/88, podendo atingir direitos e garantias previstos em outros dispositivos da 

constituição. Portanto, o fato dos direitos sociais estarem concentrados nos arts. 6º, 7º ao 12, 

193 ao 232 da CRFB/88 não impede que a eles não se reconheça a condição de cláusula 

pétrea. 

Dessa forma, grande parte da doutrina considera que os direitos sociais individuais 

gozam sim de proteção constitucional na condição de cláusula pétrea. O Supremo Tribunal 

Federal, entretanto, ainda não se manifestou especificamente quanto a essa questão. 

Manifestou-se, porém, na ADI 1946-5 DF acerca do direito à licença da gestante trabalhadora 

por entender que antes de se tratar de um direito social, estava-se lidando com um direito 

individual e essencialmente fundamental e justamente por isso estaria, mais ainda, abarcado 

pelo regramento das cláusulas pétreas. 

Por conseguinte, convém relembrar que os direitos sociais como direitos de segunda 

geração ou direitos prestacionais latu sensu são direitos que competem ao Estado prestar à 

população. Advêm de reivindicações populacionais em virtude da abstenção do Governo pós-

manifestações em favor da mesma. Os direitos sociais, como leciona José Afonso da Silva, 

têm o condão de buscar a justiça social, a justiça que convém à coletividade e não a um único 

cidadão. 

A doutrina brasileira é clara quanto à conceituação dos direitos sociais, não fugindo do 

que fora elaborado no estrangeiro. 

Alexandre de Moraes33 preceitua em seus ensinamentos que os direitos sociais são 

direitos fundamentais do homem, caracterizando-se como verdadeiras liberdades positivas, de 

                                                 
33 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 25ª Edição. Editora Atlas. São Paulo. 2010, pp. 253. 
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observância obrigatória em um Estado Social de Direito. Canotilho34, por sua vez, afirma que 

os direitos deixam de ter como sujeito ativo somente o cidadão, mas passam a ser 

direcionados ao trabalhador também. 

Conforme as lições de José Afonso da Silva35 a normatividade constitucional dos 

direitos sociais somente teve início com a Constituição de 1934. Entretanto, tais positivações 

no texto constitucional possuíam mais um caráter programático do que um caráter imediatista. 

Nesse sentido, com as evoluções constitucionais, é possível afirmar que diversos mecanismos 

e políticas foram instituídos nos textos, principalmente na Constituição de 1988, visando 

satisfazer tais diretos.  

O mesmo autor considera que o sistema de proteção de desses direitos ainda é muito 

fraco. Embora tal afirmativa, Flávia Piovesan36, em publicação na Revista Internacional de 

Direito e Cidadania afirma que se aplica aos direitos sociais o regime jurídico dos direitos 

humanos, com sua lógica e princípiologia próprias. Em outras palavras, acredita a autora que 

a adequada hermenêutica dos direitos sociais requer princípios que sejam específicos a estes 

direitos e princípios que são também aplicáveis aos direitos humanos. 

A Constituição de 1988, por sua vez, visando maior garantia de dos mesmos, buscou 

por facilitar meios de tornar eficazes os mesmos de forma a garantir ao cidadão acesso àquilo 

que lhe é de direito, como, por exemplo, afirmando em seu art. 196, que a saúde é direito de 

todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação37. 

Inocêncio Mártires Coelho38, por sua vez, ao considerar o Estado como ente de 

extrema importância, afirma que os direitos sociais, sem ele não teriam alcançado status de 

                                                 
34 CANOTILHO, J.J. Gomes. Constituição dirigente e vinculação do legislador. Coimbra. Coimbra Editora, 
1994, pp. 122. 

35 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 32ª Edição. Editora Malheiros, São Paulo 
SP. 2009, pp. 130.  

36 PIOVESAN, Flávia. Direitos sociais: proteção no sistema internacional e no regional interamericano. Revista 
Internacional de Direito e Cidadania, n. 5, pp. 67-80, outubro de 2009. 

37 Constituição da República Federal do Brasil de 1988. 

38 MENDES, Gilmar Ferreira. COELHO, Inocêncio Mártires. BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito 
constitucional. 4ª edição. Saraiva. São Paulo. 2009, pp. 205. 
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direitos fundamentais, ou melhor, direitos que sejam oponíveis erga omnes, inclusive ao 

próprio Estado. 

Os direitos sociais, como característica peculiar, são portadores de necessidades 

especiais, como bem descreve Norberto Bobbio39, e justamente por serem portadores de tais 

especificidades, no âmbito internacional sua proteção integral se fez necessária por meio de 

declarações internacionais de direito.  

Sob essa perspectiva, Inocêncio Mártires afirma: 

“(...) os direitos econômicos, sociais e culturais, genericamente 

rotulados como direitos sociais ou direitos de segunda geração, 

constituem especificações históricas dos direitos humanos tout court, 

os quais – ensina o mesmo Norberto Bobbio – nasceram inicialmente 

como especulações filosóficas na cabeça de alguns homens 

iluminados; positivaram-se, a seguir, em documentos de âmbito 

exclusivamente nacional – como a Declaração de Direitos de 

Virgínia, na América do Norte, em 1776, e a Declaração de Direitos 

do Homem e do Cidadão, na França, em 1789; e, mais tardem 

lograram expandir-se em documentos de abrangência internacional 

como a Declaração Universal dos Direitos do Homem, aprovada pela 

Organização das Nações Unidas em 1948 (...)40”. 

Nesse cenário, os direitos sociais foram concebidos como instrumentos destinados à 

efetiva redução e/ou supressão de desigualdades, segundo a regra de que se deve tratar 

igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida da sua desigualdade41. 

 

1.4 O direito social à saúde no plano internacional 

 

A palavra “saúde” tem origem em salute42 e significa, principalmente, qualidade do que é 

sadio ou são, bem-estar físico, econômico, psíquico e social (conceito moderno). É, então, 

                                                 
39 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Compus. Rio de Janeiro. 1992, pp. 102. 

40 MENDES, Gilmar Ferreira. COELHO, Inocêncio Mártires. BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de 
direito constitucional. 4ª edição. Saraiva. São Paulo. 2009, pp. 759. 

41 Ibidem. 
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condição essencial ao mínimo existencial de todo o ser humano, não podendo ser preterido 

frente a outros direitos. 

 O direito à saúde, objeto do trabalho, é protegido tanto nacionalmente como 

internacionalmente por meio de organizações próprias para tal, bem como por tratados e 

acordos internacionais que visam a efetividade do referido direito social. 

 De forma sucinta e que terá melhor desenvolvimento no capítulo seguinte, afirma-se 

que existem duas grandes formas de proteção do direito à saúde, sendo uma de forma global e 

outra regional. 

 A proteção global se dá por meio do Sistema das Nações Unidas pela Organização 

Mundial da Saúde (World Health Organization43). A atuação global de proteção, entretanto, 

para ter pleno funcionamento no país desejado, precisa de uma atuação mais direta e efetiva 

entendendo o funcionamento de cada região.  

 Por conta dos obstáculos regionais existentes, a ONU/OMS atua no Brasil por meio da 

Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS). Este é um organismo internacional de saúde 

pública cujo objetivo é o de melhorar as condições de saúde dos países das Américas. 

 Esta é, portanto, a forma pela qual a OMS passa a atuar no Brasil diretamente 

tornando a OPAS o Escritório Regional para as Américas da Organização Mundial da Saúde. 

Não sendo suficiente ser a OPAS um braço da ONU, faz também parte do sistema regional de 

proteção dos direitos humanos da Organização dos Estados Americanos (OEA). 

Não há que se detalhar ponto a ponto das especificidades do sistema Global de 

Proteção dos Direitos Humanos, Sistema ONU, pois este não é o foco da presente pesquisa, 

porém, sua ressalva deve ser trazida à tona. 

Assim como nos demais países participantes da OMS, o Brasil, junto à OPAS, se vale 

de CTPs (Cooperação Técnica entre Páises) e TCs (Termos de Cooperação Técnica) para 

consolidar as ações visando a efetividade do direito à saúde. Tais instrumentos, como já 

mencionado, são utilizados em diversos países, porém, no caso no Brasil, estes acordos e 

compromissos são assinados junto com o Ministério da Saúde do Brasil. 

                                                                                                                                                         
42 Dicionário Michaelis. Editora Melhoramentos Ltda. 2009. 

43 Disponível em <http://www.who.int/en/> Acessado em 22 de março de 2014. 
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Pelo sítio eletrônico da Organização Pan-Americana de Saúde44 é possível analisar que 

a forma de fiscalização da observância do acordado nos CTPs e nos TCs se dá principalmente 

por meio de relatórios enviados à OMS/ OPAS pelo Ministério da Saúde de forma a 

amplamente efetivara proteção o direito à saúde. 

Essa é a forma na qual tanto o Sistema Global de Proteção dos Direitos Humanos 

quanto o Sistema Regional se unem visando melhor prestar um direito social tão comumente 

violado pelos países. 

 

1.5 O direito social à saúde no Brasil 

 

Conforme dispõe o art. 6º, da CRFB/88, são direitos sociais a educação, a saúde, a 

alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 

maternidade e à infância e a assistência aos desamparados. 

Ainda no mesmo diploma, dispõe o art. 196 que a saúde é direito de todos e dever do 

Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação. 

 Já a Lei nº 8080 de 1990 que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 

recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá 

outras providências afirma, em seu art. 2º, que a saúde é um direito fundamental do ser 

humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. 

 Este direito, ainda que independente por si só, deve também ser analisado junto a 

outros de igual relevância como, por exemplo, o direito ao saneamento, à moradia, direito à 

educação, direito ao bem-estar social, direito da seguridade social, direito à assistência social, 

direito de acesso aos serviços médicos e direito à saúde física e psíquica. 

 A Constituição submete a saúde ao conceito de seguridade social de forma que a 

seguridade social também é uma forma de tornar a prestação do direito à saúde eficaz45. 

                                                 
44 Disponível em <http://www.paho.org/bra/> Acessado em 22 de março de 2014. 

45 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 32ª Edição. Editora Malheiros, São Paulo 
SP. 2009, pp.309. 
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O direito a saúde se comporta em duas vertentes46, (a) uma de natureza negativa, que 

consiste no direito a exigir do Estado que se abstenha de qualquer ato que prejudique a saúde; 

(b) outra de natureza positiva, que significa o direito às medidas e prestações estatais visando 

a prevenção das doenças e o tratamento delas. 

Trata-se, portanto, de um direito positivo, in verbis: 

 “(...) que exige prestações de Estado e que impõe aos entes 

públicos a realização de determinadas tarefas [...] de cujo 

cumprimento depende a própria realização do direito e do 

qual decorre um especial direito subjetivo de conteúdo duplo: 

por um lado, pelo não cumprimento das tarefas estatais para 

sua satisfação, dá cabimento à ação de inconstitucionalidade 

por omissão (arts. 102, I, a e art. 103, §2º) e, por outro lado, 

o seu não atendimento, in concreto, por falta de 

regulamentação, pode abrir pressupostos para a impetração 

do mandado de injunção (art; 5º, LXXI) apesar de o STF 

continuar a entender que o mandado de injunção não tem a 

função de regulação concreta do direito reclamado”47. 

 Em vista do exposto, resta claro a relevância do direito à saúde e a necessidade de seu 

cumprimento pelo Estado uma vez que é um direito essencial do homem, estando relacionado 

intrinsecamente ao princípio da dignidade da pessoa humana, pilar da Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988, não havendo que se falar em não cumprimento de um 

preceito tão fundamental. 

Convém ainda ressaltar que conforme entende o Supremo Tribunal Federal48, bem como 

a melhor doutrina, o art. 196 da Constituição Federal que trata a saúde como um direito de 

todos e dever do Estado, não pode ser interpretado como sendo uma norma programática e 

possuindo, consequentemente eficácia limitada. Isso porque o direito à saúde é um direito 

fundamental e essencial ao ser humano. 

                                                 
46 CANOTILHO, J.J. Gomes. Constituição dirigente e vinculação do legislador. Coimbra. Coimbra Editora, 
1994. 322 p. 

47 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 32ª Edição. Editora Malheiros, São Paulo 
SP. 2009. 311 p. 

48 Recurso Extraordinário 271.286-RS. 
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Nesse sentido, no julgado acima mencionado, o Relator Ministro Celso de Mello, 

negou, ao analisar o caso, o caráter programático do art. 196 de CF/88 afirmando que o 

"órgão máximo do Poder Judiciário brasileiro não poderia se orientar de forma diversa, 

pois, no que concerne aos direitos sociais a doutrina mais consequente (...), vem refutando a 

tese, e reconhece neles a natureza de direitos fundamentais, ao lado dos direitos individuais, 

políticos e do direito a nacionalidade” inviabilizando, assim,  a não observância do mesmo 

como direito fundamental. 

 Sendo assim, o direito social à saúde seria um direito de aplicabilidade imediata e 

eficácia plena possuindo destaque na CRFB/88 como um direito fundamental social. 
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2. O Sistema Normativo Internacional 

 

Nas revoluções liberais – francesa e norte americana – ocorridas no final do Século 

XVIII, a principal reinvindicação era a limitação do poder estatal em prol das liberdades 

individuais. O século XX trouxe à tona os direitos sociais, econômicos e culturais. A 

elaboração dos direitos necessários a suprir a lacuna trazida com o pós-guerra não era 

suficiente para torná-los eficazes e efetivos aos cidadãos. Uma atuação mais direta era 

necessária para garantir tal efetividade – sistemas internacionais de proteção dos direitos 

humanos. 

As nações internacionais mantêm, em conjunto, sistemas de proteção dos direitos 

humanos, podendo essa proteção ser subdividida em dois blocos principais (a) Sistema Global 

de Proteção dos Direitos Humanos, envolvendo diversos países de todo o globo terrestre, 

fundado na Carta das Nações Unidas; (b) Sistemas Regionais de Proteção dos Direitos 

Humanos, sendo aqueles que subsistem na confluência de realidades locais e especificas de 

determinadas partes do mundo.  

Dos sistemas até então conhecidos, são três os existentes: (1) o Europeu, originado do 

Conselho da Europa, mais antigo e consolidado desde o advento da Convenção Europeia de 

Direitos Humanos (1950), complementada pela Carta Social Europeia (1961); (2) o Africano, 

composto pelos membros da União Africana, concebido a partir da Declaração de Sirte (1999) 

e da Carta de Banjul (1981), documento em que se estabeleceram as bases para o seu Ato 

Constitutivo (2000); (3) o Interamericano, o qual advém da Convenção Americana de Direitos 

Humanos (1969), conhecida como Pacto San José da Costa Rica. Dele participam os países 

signatários desta convenção, localizados nas três Américas e participantes da sua organização 

gerenciadora: a Organização dos Estados Americanos49. O asiático/ árabe, por sua vez, ainda 

não é considerado como um Sistema propriamente dito por especialistas do tema, porém, será 

mencionado no presente trabalho. 

 

2.1 O Sistema Global de Proteção dos Direitos Humanos – Sistema ONU 

 

                                                 
49 SILVEIRA. Daniel Barile da. Organizador. A Corte Interamericana de Direitos Humanos e sua 
jurisprudência, Birigui, SP: Boreal Editora, 2013, pp. 2. 
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Como já explicitado acima, o Sistema Global de Proteção dos Direitos Humanos tem 

amparo por meio da Organização das Nações Unidas. É correto afirmar que seus princípios 

influenciaram o surgimento dos demais instrumentos normativos de proteção dos direitos 

humanos. 

Sua criação se deu por meio da Carta das Nações Unidas de 1945 sendo certo que a 

atuação da Assembleia Geral, do Conselho de Segurança e da Corte Internacional de Justiça 

tem funções de extrema relevância para a referida proteção dos direitos humanos. 

Precedida de duas grandes guerras, a Carta das Nações Unidas teve como principal 

objetivo a manutenção da paz e da segurança nacional, como bem se vê em seu artigo 1.1 que 

dispõe acerca dos propósitos das Nações Unidas. 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos surgiu na égide da necessidade de 

proteção e manutenção da paz principalmente no que tangia, obviamente, aos direitos mais 

massacrados, os direitos humanos. 

Criada em 1948 pela Comissão de Direitos Humanos, a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos constitui a primeira etapa das três propostas apresentadas pelo Conselho 

Econômico e Social das Nações Unidas50. Ainda que eivada de princípios basilares do direito 

principalmente advindos da Revolução Francesa, a Declaração não tem teor vinculante, 

tratando-se apenas de uma mera recomendação feita pela Assembleia Geral das Nações 

Unidas aos seus membros. 

Nesse sentido, Flávia Piovesan assim leciona: 

“Neste contexto, a Declaração de 1948 vem a inovar a gramática dos 

direitos humanos, ao introduzir a chamada concepção contemporânea 

de direitos humanos, marcada pela universalidade e indivisibilidade 

destes direitos. Universalidade porque clama pela extensão universal 

dos direitos humanos, sob a crença de que a condição de pessoa é o 

requisito único para a titularidade de direitos, considerando o ser 

humano como um ser essencialmente moral, dotado de unicidade 

existencial e dignidade, esta como valor intrínseco à condição 

humana. Indivisibilidade porque a garantia dos direitos civis e 

políticos é condição para a observância dos direitos sociais, 

                                                 
50 Ibidem, pp. 10. 
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econômicos e culturais e vice-versa. Quando um deles é violado, os 

demais também o são. Os direitos humanos compõem, assim, uma 

unidade indivisível, interdependente e inter-relacionada, capaz de 

conjugar o catálogo de direitos civis e políticos com o catálogo de 

direitos sociais, econômicos e culturais51”. 

Resta claro, portanto, a evidente necessidade de proteção e promoção dos direitos 

humanos como um todo, universalmente e indivisivelmente, sendo certa a necessidade de 

monitoramento de observância dos mesmos. Este monitoramento se dá em grande parte por 

meio da Comissão de Direitos Humanos tanto por atuação positiva quanto por negativa, na 

forma de consultoria às nações requerentes. 

 

2.2 Os Sistemas Regionais de Proteção dos Direitos Humanos 

 

 Embora a Organização das Nações Unidas tenha se consolidado no cenário 

internacional de proteção dos direitos humanos como sendo uma ordem global de resolução 

de conflitos, os regionalismos culturais demonstraram haver, ainda, uma lacuna nessa 

proteção. 

 Os regionalismos culturais, acima citados, demonstraram a necessidade de criação de 

sistemas específicos de acordo com a região geográfica dos países, vez que as realidades 

culturais entre continentes podem ser – e são - bastante distintas. 

 Dessa forma, surgiram árduos debates na doutrina humanitária sobre o universalismo, 

em contraposição ao relativismo, ou seja, embora existam direitos que possam ser 

considerados universais, deve-se respeitar a cultura, a identidade e a autodeterminação dos 

povos52. 

 Sendo necessário o reconhecimento dessas realidades distintas, surgiram os Sistemas 

Regionais de Proteção aos Direitos Humanos atuando de forma complementar ao Sistema 

                                                 
51 PIOVESAN, Flávia. “Direitos sociais: proteção no sistema internacional e regional interamericano” Revista 
Internacional de Direito e Cidadania, n.5, p. 67-80, outubro de 2009. 

52 SILVEIRA. Daniel Barile da. Organizador. A Corte Interamericana de Direitos Humanos e sua 
jurisprudência, Birigui, SP: Boreal Editora, 2013, pp. 35. 
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ONU de Proteção. É possível se falar em três sistemas regionais de proteção, entretanto, há 

quem entenda que está por ser formado ainda um quarto sistema, como será analisado 

sucintamente. 

 Em primeiro lugar há que ser mencionado o Sistema mais antigo de Proteção aos 

Direitos Humanos, o Sistema Europeu. Este fora liderado pela Corte Europeia de Direitos 

Humanos, constituída no ano de 1959 mediante a Convenção Europeia de Direitos do 

Homem. É, como entende maior parte da doutrina, o sistema mais amplo e desenvolvido de 

proteção aos direitos humanos. 

 Em um segundo momento, cita-se o Sistema Africano de Proteção aos Direitos 

Humanos, derivado da Carta de Banjul (1981) e da Declaração de Sirte (1999). Promove a 

referida proteção por meio da Comissão Africana de Direitos Humanos e dos Povos como o 

único órgão criado pela Carta de Banjul. 

 O Sistema Árabe de Proteção aos Direitos Humanos, por sua vez, por muitos não é 

entendido ainda como um Sistema Regional de Proteção. Advém da Declaração Islâmica 

Universal dos Direitos Humanos de 1981, proclamada pelo Conselho Islâmico em Paris, 

trazendo em seu texto características bastantes simbólicas adaptativas em relação à 

Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. 

 Por fim, objeto do trabalho, o Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos 

Humanos, proclamado por meio da Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969 e 

que será posteriormente analisado em tópico à parte. 

 

2.3 O Sistema Regional Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos 

 

A relativização dos direitos humanos fundamentais permitiu o desenvolvimento de 

sistemas de proteção específicos para os referidos direitos por meio da organização de países 

tanto em blocos políticos como em blocos econômicos. 

Com a função de complementar o sistema da Organização das Nações Unidas, os 

continentes criaram sistemas de proteção aos direitos humanos com o objetivo de aproximar a 

realidade à defesa daqueles direitos. A Organização dos Estados Americanos foi elaborada 

quando determinados Estados Americanos decidiram por se unir visando criar um sistema 
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compartilhado de normas e instituições. Ao longo dos anos e do desenvolvimento do Sistema 

Internacional, foram adotados diversos acordos que estabeleceram os princípios básicos do 

que depois se tornaria efetivamente a Organização dos Estados Americanos.  

Nas décadas iniciais do Sistema Interamericano, também foram adotadas várias 

convenções de direito internacional privado, entretanto, somente em 1948 houve a efetiva 

criação da OEA durante a Nona Conferência Internacional Americana, em Bogotá 

(Colômbia), com a participação de 21 Estados. Nesta conferência foi adotada a Carta da 

Organização dos Estados Americanos, o Tratado Americano sobre Soluções Pacíficas ("Pacto 

de Bogotá") e a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem de 194853. 

Quanto à Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem de 1948 alguns 

aspectos merecem ser aqui citados. Em primeiro lugar, convém ressaltar que esta Declaração 

foi o primeiro acordo internacional acerca dos direitos humanos abrindo, assim, caminho para 

a Declaração Universal dos Direitos Humanos pouco tempo depois. 

Esta Declaração, assim como muitos acordos firmados na forma de declarações, tem seu 

valor jurídico bastante debatido entre doutrinadores, pois não forma parte da Carta da OEA e 

também não é tida como um tratado. De uma forma ou de outra, a declaração em questão tem 

extremo valor principiológico e material uma vez que trouxe à tona aos países a importância 

dos direitos humanos fundamentais. 

 Apresenta, em seu texto, 39 artigos versando acerca de direitos e deveres dos cidadãos 

e dos Estados, respectivamente. Inclui como primeiros direitos o direito à vida, à liberdade, à 

segurança e integridade da pessoa humana, bem como igualdade formal, liberdade religiosa e 

de culto e liberdade de expressão, opinião, difusão. Protege, também, a honra, a reputação 

pessoal e a vida privada e familiar54. 

Não menos importante, cabe ressaltar que a Declaração mistura direitos civis e políticos 

de primeira geração com direitos sociais, culturais e econômicos de segunda geração já 

trazendo à tona a complementariedade dos direitos humanos fundamentais. 

                                                 
53 Organização dos Estados Americanos. Democracia para a paz, segurança e desenvolvimento. Sobre a OEA. 
Nossa História. Jan, 2014.  Disponível em < http://www.praticadapesquisa.com.br/2011/10/como-apresento-
citacoes-de-conteudos.html> Acesso em 30 de janeiro de 2014. 

54 Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem. Aprovada na Nona Conferencia Internacional 
Americana em Bogotá. Disponível em: < 
http://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/b.Declaracao_Americana.htm> Acessado em 30 de março de 2014. 
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Posteriormente, no ano de 1969 foi assinada a Convenção Americana de Direitos 

Humanos, também conhecida como Pacto San José da Costa Rica ou CADH, passando a 

vigorar somente no ano de 1978 – estabelecendo o Sistema Interamericano de Proteção dos 

Direitos Humanos. 

Em virtude do claro compromisso da região dos Estados Americanos com a proteção 

internacional dos direitos humanos, preparou-se o caminho para a alteração da Convenção 

Americana de Direitos Humanos, por meio de um Protocolo Adicional, que somente veio a 

ser adotado no ano de 1969, entrando em vigor em 1988. 

O Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em matéria de 

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, comumente conhecido como Protocolo de San 

Salvador, foi adotado pela Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos no ano 

de 1988 revendo, de forma expressa, a possibilidade de apresentação de petição individual em 

caso de violação aos direitos sociais.  

Até a edição do referido Protocolo, as possibilidades de exigibilidade e justiciabilidade, 

em âmbito internacional, eram reservadas aos direitos civis e políticos somente de forma que 

o documento em questão permite que tanto os direitos civis e políticos como os econômicos, 

sociais e culturais sejam monitorados pelo Sistema Interamericano visando a maior proteção 

dos direitos humanos. 

Torna-se exigível perante a Corte, então, análises de violações aos direitos sociais 

referentes à educação e ao direito dos trabalhadores de se organizarem em sindicatos, de 

forma já consolidada na jurisprudência. Da mesma forma, cabe à Corte Interamericana 

analisar os casos protegidos pela Convenção de Belém do Pará, acordo esse que previne, 

protege e erradica a violência contra a mulher55. Estes três direitos sociais já foram 

considerados para análise de casos relatados à Corte pela Comissão Interamericana. 

Quanto à competência material da Corte, duas posições merecem ser levantadas. Há 

parte da doutrina que compreende que nos termos dos arts. 61 ao art. 65 da Convenção 

Interamericana de Direitos Humanos, a competência material da Corte Interamericana seria 

aquela prevista somente na própria Convenção, dessa forma, caberia à Corte somente julgar 

casos referentes aos direitos civis e políticos, em outras palavras, direitos de primeira geração. 

                                                 
55 Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher “Convenção de Belém 
do Pará”. Disponível em: < http://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/m.Belem.do.Para.htm>. Acessado em 
30/01/2014. 
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Todavia, a melhor doutrina compreende que a competência material da Corte se refere 

tanto aos direitos previstos na Convenção como em seus protocolos adicionais, no caso em 

questão, no Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em matéria 

de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, comumente conhecido como Protocolo de San 

Salvador. 

 Entende-se, assim, que compete à Corte, então, analisar qualquer direito que lhe seja 

pleiteado desde que este esteja presente em um de seus documentos promulgados – seja 

Convenção, seja Protocolo Adicional. 

Entretanto, ao analisar a jurisprudência da Corte Interamericana56, dentre os casos em 

que o Brasil foi efetivamente condenado57 por violações aos direitos humanos, logo, direitos 

fundamentais protegidos em âmbito internacional, constata-se que, conforme disposto na 

Convenção da OEA (“Pacto de San José”), a competência material da Corte tem se restringido 

em analisar e julgar direitos civis e políticos de primeira geração, pois constituem um “não-

agir” do Estado, significando, então, um “não-impacto” no orçamento nacional do país 

condenado pela Corte. 

Neste momento alguns aspectos merecem ser relembrados. Como já mencionado, por 

orientação jurisprudencial da Corte, alguns direitos sociais referentes aos trabalhadores, à 

educação e à proteção à mulher foram entendidos como sendo de competência da Corte para 

tanto analisar como julgar. Convém dizer, entretanto, que tais diretos não se encontram 

presentes na Convenção da OEA (“Pacto de San José”), mas sim em Protocolos adicionais, 

porém, em se tratando de direitos sociais com respaldo real em direitos civis e políticos, 

entendeu a Corte por ter competência para as referidas análises. 

Dessa forma, entende-se que, somente por uma decisão jurisprudencial alguns direitos 

de segunda geração vêm sendo analisados pela Corte em detrimento de outros, apesar de 

haver competência material para tal análise. O motivo da não análise de demais direitos será 

tratado em capítulo próprio. 

                                                 
56 CEIA, Eleonora Mesquista. A Jurisprudencia da Corte Interamericana de Direitos Humanos e o 
Desenvolvimento da Proteção dos Direitos Humanos no Brasil. Revista EMERJ, Rio de Janeiro, vol. 6, nº 61, p. 
113-152, jan., fev., mar. 2013. 

57 A Corte Interamericana condenou o Brasil em quatro casos distintos, proferindo sentença válida e eficaz. São 
os casos: (1) Ximenes Lopes vs. Brasil em 4 de julho de 2006, (2) Escher e outros vs. Brasil em 06 de julho de 
2009, (3) Garibaldi vs. Brasil em 23 de setembro de 2009 e (4) Gomes Lund e outros vs. Brasil em 24 de 
novembro de 2010. 
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2.3.1 O Protocolo de San Salvador e os direitos sociais 
 

 

 A Convenção Americana de Direitos Humanos celebrada em São José, na Costa Rica, 

em 1969, entrou em vigor em 1978 prevendo, tão-somente, direitos civis e políticos. Isto 

levou a Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos a adotar um Protocolo 

Adicional à Convenção relativo aos direitos sociais, econômicos e culturais, denominado de 

Protocolo de San Salvador. Este passou a vigorar internacionalmente em 1989. 

 Há que se ressaltar que as obrigações dos Estados partes não se confinam somente ao 

dever de respeitar os direitos nela previstos.58 Em determinadas hipóteses deve garantir, de 

forma positiva, os direitos protegidos. 

 Dessa forma, não obstante as disposições trazidas pela Convenção (“Pacto San José da 

Costa Rica”), o Protocolo de San Salvador trouxe aos Estados-membros disposições 

especificas acerca dos direitos sociais, econômicos e culturais, de forma que estes passariam a 

ser observados mais atentamente pelos Estados participantes da OEA. 

 Entretanto, como bem destacado por Flávia Piovesan59, com a entrada em vigor do 

Protocolo, constatou-se, mais uma vez, a ambivalência dos Estados no diverso tratamento 

conferido aos direitos civis e políticos, direitos de primeira geração, e aos direitos sociais, 

direitos de segunda geração. Afirma a autora que “enquanto os primeiros foram consagrados 

exaustivamente pela Convenção Americana de Direitos Humanos em 1969 (contando hoje 

com 25 Estados-partes), os segundo só vieram consagrados pelo Protocolo de San Salvador 

em 1988 – quase vinte anos depois, contando com apenas 14 Estados-partes”.60 

 Nestes termos, afirma: 

“A mesma ambivalência há no sistema europeu, em que a 

Convenção Europeia de Direitos Humanos, que prevê 

exclusivamente direitos civis e políticos, apresenta 47 
                                                 
58 AMARAL JUNIOR, Alberto do. Introdução do direito internacional público. Editora Atlas. São Paulo: 
2008, p. 461 

59 PIOVESAN, Flávia. “Direitos sociais: proteção no sistema internacional e regional interamericano” Revista 
Internacional de Direito e Cidadania, n.5, p. 67-80, outubro de 2009. 

60 Ibidem. 
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Estados-partes, ao passo que a Carta Social Europeia 

apresenta somente 27 Estados-partes (dados de 2009)”61. 

 Apesar da aparente não receptividade dos Estados-membros em aderir à 

implementação dos direitos sociais, o Protocolo de San Salvador, tal como o Pacto dos 

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais do Sistema das Nações Unidas, reforça os deveres 

jurídicos dos Estados-membros no que se refere aos direitos sociais, que, por sua vez, devem 

ser aplicados progressivamente, sem recuos e retrocessos, para que assim possa ser alcançada 

a sua plena efetividade62. 

 O Protocolo de San Salvador elenca um amplo rol de direitos tanto econômicos como 

sociais e culturais, como, por exemplo, direito à saúde, à educação, à cultura e adere à 

concepção de que é dever dos Estados empenhar seu esforço máximo em termos de recursos 

disponíveis para que alcance, progressivamente, a referida efetividade. 

 Flávia Piovesan afirma que, no que se refere à jurisprudência da Corte Interamericana 

de Direito Humanos na proteção de direitos sociais, pode-se criar “uma tipologia de casos 

baseada em decisões que adotam 03 (três) diferentes estratégias de argumentos”. São elas (a) 

dimensão positiva de direito à vida; (b) aplicação do princípio da aplicação progressiva dos 

direitos sociais especialmente para a proteção de grupos socialmente vulneráveis63; (c) 

proteção indireta dos direitos sociais (mediante a proteção de direitos civis), consagrando 

assim a indivisibilidade e interdependência dos direitos humanos64. 

                                                 
61 Ibidem. 

62 Ibidem. 

63 Nesse sentido PIOVESAN, Flávia. Revista Internacional de Direito e Cidadania, n.5, p. 67-80, outubro de 
2009: “No caso da comunidade indígena Yakye Axa versus Paraguai (2005)38, a Corte sustentou que os povos 
indígenas têm direito a medidas específicas que garantam o acesso aos serviços de saúde, que devem ser 
apropriados sob a perspectiva cultural, incluindo cuidados preventivos, práticas curativas e medicinas 
tradicionais. Adicionou que para os povos indígenas a saúde apresenta uma dimensão coletiva, sendo que a 
ruptura de sua relação simbiótica com a terra exerce um efeito prejudicial sobre a saúde destas populações. A 
Corte afirmou o dever do Estado de adotar medidas positivas apropriadas para assegurar o direito desta 
comunidade indígena à existência digna, com proteção às suas vulnerabilidades específicas; o direito à 
identidade cultural; o direito à saúde; o direito ao meio ambiente sadio; o direito à alimentação (incluindo o 
direito à água limpa); o direito à educação e à cultura, com fundamento no artigo 26 da Convenção Americana 
(aplicação progressiva dos diretos sociais) e no Protocolo de San Salvador”. 

64 No mesmo sentido, Ibidem: “No caso Albán Cornejo y otros versus Equador (2007) 40 referente à suposta 
negligência médica em hospital particular — mulher deu entrada no hospital com quadro de meningite 
bacteriana e foi medicada, vindo a falecer no dia seguinte, provavelmente em decorrência do medicamento 
prescrito —, a Corte decidiu o caso com fundamento na proteção ao direito à integridade pessoal e não no direito 
à saúde. No mesmo sentido, no caso Myrna Mack Chang versus Guatemala (2003) 41, concernente a danos à 
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 O Protocolo, então, foi responsável por, além de trazer à tona a importância dos 

direitos sociais ao mundo, demonstrar o caráter complementar entre os direitos humanos / 

direitos fundamentais, de forma que os direitos humanos / fundamentais não devem ser 

interpretados isoladamente, mas sim de forma conjunta, com a finalidade da sua plena 

realização e efetividade. 

 

2.3.2 Forma de fiscalização da proteção dos direitos previstos na Convenção 

 

  A Convenção Americana não possui mero caráter declaratório, ou seja, sua existência 

não se limita a declarar a existência de direitos. Possui, em verdade, força normativa e, para 

que os direitos nela elencados venham a ter efetividade, a própria Convenção cria um aparato 

de monitoramento e implementação dos mencionados direitos.  

Esse sistema de proteção é composto dela Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos - que atua na promoção dos direitos humanos e na investigação das denuncias – e 

também pela Corte Interamericana de Direitos Humanos – órgão autônomo primordialmente 

judicial do sistema. 

 Dessa forma, a Convenção (“Pacto de San José”) estabeleceu dois órgãos distintos 

visando zelar pela correta aplicação das normas positivadas, a Comissão e a Corte 

Interamericana de Direitos Humanos. 

 A primeira é incumbida de promover o respeito e a proteção dos direitos humanos 

efetuando recomendações aos Estados e sugerindo medidas que considerar necessárias. 

Também é responsável por preparar estudos e relatórios, principalmente relatórios anuais à 

Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos. Por fim, mas não menos 

importante, dedica-se ao exame das reclamações apresentadas por indivíduos, grupos de 

indivíduos ou entidades não governamentais acerca da violação das normas da Convenção 

Americana de Direitos Humanos65. 

                                                                                                                                                         
saúde decorrentes de condições de detenção, uma vez mais a proteção ao direito à saúde deu-se sob o argumento 
da proteção do direito à integridade física”. 

65 AMARAL JUNIOR, Alberto do. Introdução do direito internacional público. Editora Atlas. São Paulo: 
2008, p. 462 
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 A forma de fiscalização da proteção dos direitos previstos tanto na Convenção como 

em seus protocolos adicionais tem início aqui. Os Estados-membros sujeitam-se, 

automaticamente, à competência da Comissão, não sendo, então, necessária qualquer 

declaração de vontade expressa66. 

 Uma vez admitida a denúncia, a Comissão solicitará ao governo informações a fim de 

verificar a procedência da reclamação. Fará investigações e examinará o alegado buscando, 

eventualmente, uma solução amistosa. Se esta for impossível, elaborará um relatório com 

recomendações para que o Estado venha a cumprir e se não for cumprido a Comissão 

submeterá o caso à Corte Interamericana67. 

 A Corte, recebido o caso para análise, exercerá sua função jurisdicional elucidando o 

significado das regras contidas na Convenção (“Pacto de San José”). Entendido pela 

existência de alguma violação determinará ao Estado-membro que adote as providências 

necessárias para restaurar o status quo violado ou indenizar as vítimas caso a restauração não 

seja possível68. 

 Dessa forma, a fiscalização se dá tanto por meio da Corte quanto por meio da 

Comissão, sendo certo que o mais interessante é a solução amigável entre os envolvidos, 

porém, quando esta se trona inviável, a participação da Corte é a forma pela qual o problema 

provavelmente será solucionado. 

2.3.3 Panorama dos casos envolvendo o Brasil na Corte 

 

Corte Interamericana analisou, por remessa da Comissão, e sentenciou, cinco casos 

envolvendo o Brasil até os dias atuais69. Convém analisar brevemente os casos para se chegar 

                                                 
66 A denúncia, entretanto, somente poderá ser proposta após o prévio esgotamento dos recursos internos do 
Estado. A exceção ocorre somente no caso de excessiva e injustificada lentidão processual ou se houver 
ausência, na legislação doméstica, dos recursos cabíveis, para a reparação do direito violado. AMARAL 
JUNIOR, Alberto do. Ibidem. 

67 Convém ressaltar que a legitimidade para propor um caso à Corte Interamericana de Direitos Humanos 
pertence, exclusivamente, à Comissão e aos Estados-membros. 

68 AMARAL JUNIOR, Alberto do. Introdução do direito internacional público. Editora Atlas. São Paulo: 
2008, p. 464 

69 Por ordem cronológica de remessa à Corte: Damião Ximenes Lopes, Caso 12.237, 01/10/2004; Gilson 

Nogueira de Carvalho, Caso 12.058, 13/01/2005; Sétimo Garibaldi, Caso 12.478, 24/12/2007; Arley José Escher 
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a conclusão lógica dos julgados da Corte. Foram selecionados os casos envolvendo o Brasil 

somente para que se pudesse realizar um corte metodológico regional de forma a compreender 

as decisões da Corte frente a um único país. 

O primeiro caso e objeto do trabalho foi de Damião Ximenes, terá, portanto, tratamento 

especial na próxima sessão. Entretanto, assenta introduzir o tema afirmando que a vítima era 

paciente de uma Casa de Repouso no Nordeste do Brasil e foi cruelmente assassinado por 

possuir deficiência mental. A Corte analisou o caso com base nos direitos garantidos na 

Convenção e não no Protocolo de San Salvador, se valendo de uma aplicação indireta dos 

direitos sociais. 

O segundo caso, Gilson Nogueira de Carvalho, remeteu-se à investigação do homicídio 

do advogado Francisco Gilson Nogueira de Carvalho, defensor de direitos humanos que 

lutava contra a impunidade imperante no Rio Grande do Norte, em particular, denunciando as 

atividades criminais de um grupo de extermínio da polícia que se dedicava a sequestrar, 

assassinar e torturar com total impunidade70. 

Ao analisar o caso, entretanto, a Corte entendeu que não restou demonstrado que o 

Estado tenha violado os direitos às Garantias Judiciais e à Proteção Judicial consagrados nos 

artigos 08 e 25 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos71, arquivando, assim, o 

expediente. 

O terceiro caso refere-se ao Sétimo Garibaldi. No caso em comento, a Corte investigou 

o homicídio do Senhor Sétimo Garibaldi, ocorrido em 27 de novembro de 1998. Conforme 

relatado pela Comissão à Corte, “nessa data um grupo de aproximadamente 20 pistoleiros 

realizou uma operação extrajudicial de despejo das famílias de trabalhadores sem terra que 

ocupavam uma fazenda no Município de Querência do Norte, Estado do Paraná”.  

Os fatos foram denunciados à polícia, sendo instaurada uma investigação policial que 

foi arquivada “sem terem sido removidos os obstáculos e mecanismos que mantêm a 

impunidade no caso, nem concedidas as garantias judiciais suficientes para diligenciar o 
                                                                                                                                                         
y Otros, Caso 12.353, 20/12/2007; Julia Gomes Lund y Otros (Guerrilha do Araguaia), Caso 11.552, 

26/03/2009. 
70 ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS. Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Demanda 
perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Caso 12.058. Gilson Nogueira de Carvalho contra a República 
Federativa do Brasil. Disponível em <http://www.oas.org/pt/cidh/decisiones/corte/Caso12058port.doc> Acessado em 09 
de março 2014. 

71 Conforme se pode analisar nos parágrafos 74 a 81 da Sentença do presente caso.  
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processo e sem se conceder uma reparação adequada aos familiares do Senhor Sétimo 

Garibaldi - a Senhora Iracema Garibaldi e os filhos do Senhor Sétimo Garibaldi”72. 

Ao sentenciar, a Corte Interamericana manifestou entendimento de forma a condenar o 

Estado Brasileiro pelo descumprimento da obrigação de investigar e punir os responsáveis 

pelo homicídio de Garibaldi, concluindo que as autoridades estatais não atuaram com a devida 

diligência que lhe era esperada no inquérito policial. Segundo a Corte, o Estado violou os 

direitos às garantias judiciais e à proteção judicial (arts. 8.1 e 25.1 da CADH). 

 

“O Estado violou os direitos às garantias judiciais e à proteção 

judicial reconhecidos nos artigos 8.1 e 25.1 da Convenção 

Americana, em relação com o artigo 1.1 da mesma, em prejuízo de 

Iracema Garibaldi, Darsônia Garibaldi, Vanderlei Garibaldi, 

Fernando Garibaldi, Itamar Garibaldi, Itacir Garibaldi e Alexandre 

Garibaldi, nos termos dos parágrafos 111a 141da presente 

Sentença”73. 

Restando, então, ao Estado somente o dever de ressarcir as vítimas pelos danos 

causados no prazo de um ano. Em momento algum mencionou direitos sociais como 

fundamentação da sentença. 

Por sua vez, o quarto caso remetido à Corte, Arley José Escher y Otros, analisou a 

interceptação e monitoramento ilegal das linhas telefônicas de Arley José Escher, Dalton 

Luciano de Vargas, Delfino José Becker, Pedro Alves Cabral, Celso Aghinoni e Eduardo 

Aghinoni, membros das organizações sociais Associação Comunitária de Trabalhadores 

Rurais e Cooperativa Agrícola de Conciliação Avante Ltda., duas organizações associadas ao 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), realizados entre abril e junho de 

1999 pela Polícia Militar do Estado do Paraná, bem como pela denegação de justiça e 

reparação adequada, em detrimento das vítimas74. 

                                                 
72 Demanda da Comissão Interamericana de Direitos Humanos ante a Corte Interamericana de Direitos Humanos contra a 
República Federativa do Brasil. Disponível em < 
https://www.cidh.oas.org/demandas/12.478%20Setimo%20Garibaldi%20Brasil%2024%20diciembre%202007%20PORT
.pdf> Acessado em 09 de março 2014. 

73 Sentença Sétimo Garibaldi. Disponível em <http://www.sdh.gov.br/sobre/sentencas-da-corte-interamericana/sentenca-
garibaldi> Acessado em 09 de março 2014. 

74 ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS. Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Demanda 
perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Caso 12.353. Arley José Escher y Otros contra a República 
Federativa do Brasil. Disponível em 
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Ao proferir sentença, a Corte manifestou entendimento no sentido de ter havido 

violação ao direito à vida privada e o direito à honra e à reputação, reconhecidos no artigo 11 

da Convenção Americana. Acrescentou “em relação com o artigo 1.1 da mesma, em prejuízo 

dos senhores Arlei José Escher, Dalton Luciano de Vargas, Delfino José Becker, Pedro Alves 

Cabral e Celso Aghinoni, pela interceptação, gravação e divulgação das suas conversas 

telefônicas, nos termos dos parágrafos 125 a 146 e 150 a 164 da presente Sentença”.  

Ainda afirmou, em sua sentença, que o Estado violou o direito à liberdade de associação 

reconhecido no artigo 16 da Convenção Americana, “em relação com o artigo 1.1 da mesma, 

em prejuízo dos senhores Arlei José Escher, Dalton Luciano de Vargas, Delfino José Becker, 

Pedro Alves Cabral e Celso Aghinoni, pelas alterações no exercício desse direito, nos termos 

dos parágrafos 169 a 180 da presente Sentença (...)”75. 

Entendeu também por terem sido violados dos direitos às garantias judiciais e a 

proteção judicial em relação às vítimas. Mais uma vez, a Corte manifestou sem entendimento 

somente com base em direitos de primeira geração garantidos na Convenção Americana. 

O quinto e último caso remetido à Corte em março de 2009, Julia Gomes Lund e outros. 

(Guerrilha do Araguaia), se deu em virtude da possível responsabilidade do Brasil pela 

detenção arbitrária, tortura e desaparecimento forçado de 70 pessoas, entre membros do 

Partido Comunista do Brasil (“PCdoB”) e camponeses da região, como resultado de 

operações do Exército brasileiro empreendidas entre 1972 e 1975 com o objetivo de erradicar 

a Guerrilha do Araguaia, no contexto da ditadura militar do Brasil (1964 – 1985)76. 

No texto da sentença prolatada, a Corte manifestou entendimento no sentido de que “as 

disposições da Lei de Anistia brasileira que impedem a investigação e sanção de graves 

violações de direitos humanos são incompatíveis com a Convenção Americana”. Isso porque 

“carecem de efeitos jurídicos e não podem seguir representando um obstáculo para a 

                                                                                                                                                         
<http://www.cidh.org/demandas/12.353%20Arley%20Escher%20y%20otros%2020%20diciembre%202007%20PORT.pd
f > Acessado em 09 de março 2014. 

75 Sentença Arley José Escher y Otros. Disponível em < http://portal.mj.gov.br/sedh/oea/Escher.pdf > Acessado em 13 de 
março 2014. 

76 ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS. Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Demanda 
perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Caso 11.552. Julia Gomes Lund e outros. (Guerrilha do Araguaia) 
contra a República Federativa do Brasil. Disponível em http://www.oas.org/pt/cidh/decisiones/corte/Caso11552port.doc> 
Acessado em 09 de março 2014. 
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investigação dos fatos do presente caso, nem para a identificação e punição dos 

responsáveis, e tampouco podem ter igual ou semelhante impacto a respeito de outros casos 

de graves violações de direitos humanos consagrados na Convenção Americana ocorridos no 

Brasil”. 

Entendeu, dessa forma, que o Estado seria responsável pelo desaparecimento forçado e, 

portanto, “pela violação dos direitos ao reconhecimento da personalidade jurídica, à vida, à 

integridade pessoal e à liberdade pessoal, estabelecidos nos artigos 3, 4, 5 e 7 da Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos, em relação com o artigo 1.1 desse instrumento, em 

prejuízo das pessoas indicadas no parágrafo 125 da presente Sentença, em conformidade 

com o exposto nos parágrafos 101 a 125 da mesma”.  

Atuou de forma bastante efetiva quando afirmou que o Estado “descumpriu a obrigação 

de adequar seu direito interno à Convenção Americana sobre Direitos Humanos, contida em 

seu artigo 2, em relação a os artigos 8.1, 25 e 1.1 do mesmo instrumento, como consequência 

da interpretação e aplicação que foi dada à Lei de Anistia a respeito de graves violações de 

direitos humanos”. 

Concluiu, dessa forma, que o Estado seria responsável: 

“pela violação dos direitos às garantias judiciais e à proteção judicial 

previstos nos artigos 8.1 e 25.1 da Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos, em relação a os artigos 1.1 e 2 desse instrumento, 

pela falta de investigação dos fatos do presente caso, bem como pela 

falta de julgamento e sanção dos responsáveis, em prejuízo dos 

familiares das pessoas desaparecidas e da pessoa executada; 

responsável pela violação do direito à liberdade de pensamento e de 

expressão consagrado no artigo 13 da Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos, em relação com os artigos 1.1, 8.1 e 25 desse 

instrumento, pela afetação do direito a buscar e a receber 

informação, bem como do direito de conhecer a verdade sobre o 

ocorrido77”.  

 Senão a condenação mais relevante sofrida pelo Brasil equiparou-se à do caso Damião 

Ximenes imiscuindo-se em política interna brasileira de forma efetiva impedindo a aplicação 

                                                 
77 Sentença Julia Gomes Lund e outros. (Guerrilha do Araguaia). Disponível em < 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_219_por.pdf> Acessado em 13/03/2014 
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da lei da anistia em benefício dos indiciados para eximi-los da obrigação de responder aos 

atos praticados. 

Este panorama demonstra que a Corte Interamericana se valeu de direito de primeira 

geração para a elaboração de suas sentenças, usando, quando cabível a aplicação indireta dos 

direitos sociais inviabilizando, assim, uma parte dispositiva com fundamentação integral nos 

direitos de segunda geração. 

Outra observação que merece ser trazida à tona é a atuação ostensiva e direta que a 

Corte ora possui ora afasta. Como se vê, tanto no caso Damião Ximenes quanto no caso da 

Guerrilha do Araguaia a Corte se manifestou mais pró-ativamente de forma a garantir uma 

condenação mais penosa ao Estado Brasileiro. Não por isso, o segundo caso mencionado 

trouxe ainda uma questão a ser enfrentada (2014) pelo Supremo Tribunal Federal – o valor da 

decisão da sentença internacional frente à legislação brasileira (Lei da Anistia). 

 

2.3.3.1 O Caso Damião Ximenes 

 

O caso objeto do estudo em questão é o de Damião Ximenes e sua trágica morte em 

uma casa de repouso no Ceará, como já mencionado. 

A Comissão apresentou a demanda com o objetivo de que a Corte decidisse se o 

Estado era responsável pela violação dos direitos à vida, à integridade pessoal, às garantias 

judiciais e à proteção judicial previstos na Convenção Americana frente ao senhor Damião 

Ximenes, portador de deficiência mental, “pelas supostas condições desumanas e 

degradantes da sua hospitalização; pelos alegados golpes e ataques contra a integridade 

pessoal de que se alega ter sido vítima por parte dos funcionários da Casa de Repouso 

Guararapes; por sua morte enquanto se encontrava ali submetido a tratamento psiquiátrico; 

bem como pela suposta falta de investigação e garantias judiciais que caracterizam seu caso 

e o mantém na impunidade”78.  

Em 1º de outubro de 1999, Albertina Ximenes recorreu à internação de seu filho 

Damião Ximenes, por ser portador de transtorno mental, na Casa de Repouso Guararapes 

                                                 
78 Corte Interamericana de Direitos Humanos. Caso Ximenes Lopes versus Brasil. Sentença de 4 de Julho de 
2006. Introdução da Causa, pp. 02. 
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(única clinica psiquiátrica da região de Sobral e que operava no âmbito do sistema público de 

saúde do Brasil, Sistema Único de Saúde - SUS). 

Poucos dias após a internação se seu filho retornou a Casa para visitá-lo, porém, foi 

impedida por um dos funcionários a pretexto de que seu filho não estaria em condições de 

receber visitas. Não satisfeita com tal informação, chamou pelo filho que veio em estado 

deplorável, com mãos amarradas e sangrando bastante. Ao chamar por um médico, este 

sequer avaliou o paciente e apenas receitou-lhe alguns medicamentos. 

Ao retornar à Casa pouco tempo depois, por um telefonema recebido do referido local, 

foi informada da morte de seu filho. Seu cadáver, como afirma a Comissão, apresentava 

marcas de tortura; seus punhos estavam dilacerados e totalmente roxos e suas mãos estavam 

perfuradas com sinais de unhas. 

O primeiro laudo pericial afirmou que a causa da morte seria uma parada 

cardiorrespiratória. O segundo laudo afirmou que a causa da morte seria indeterminada. O 

aparto estatal brasileiro assim como a justiça brasileira se mostrou inoperante e morosa 

permitindo a impunidade da morte de Damião por muitos anos. 

Somente em meados de 2004, cinco anos após o ocorrido, a Comissão submeteu o 

caso à análise da Corte Interamericana. 

A sentença que foi proferida pela Corte no âmbito do Sistema Interamericano de 

Proteção dos Direitos Humanos no Caso Damião Ximenes expôs, claramente, as 

enfermidades do Brasil. Foi a primeira vez que a Corte Interamericana decidiu um caso sobre 

o Brasil, entretanto, a condenação veio somente sete anos depois do ocorrido, em 04 de julho 

de 2006. 

A Corte, ao proferir sua sentença, declarou que o Estado Brasileiro violou sua obrigação 

geral de respeitar e garantir direitos humanos; violou o direito a integridade pessoal do 

cidadão lesado bem como violou a integridade de sua família; violou as garantias judiciais e a 

proteção judicial a que tinha direito seus familiares. 

A sentença, como prontos principais, trouxe à tona o reconhecimento da 

responsabilidade do Estado brasileiro por ato de particular sob a supervisão e fiscalização do 

poder público, bem como o reconhecimento de que as pessoas com deficiência, por sua 

grande vulnerabilidade, exigem do Estado maior zelo e prestações positivas em via de obter a 

promoção de seus direitos.  
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Outro ponto de extrema relevância trazido pela sentença foi o reconhecimento de que a 

Convenção Interamericana sobre os Direitos das Pessoas Portadoras de Deficiência, 

comumente conhecida como Convenção de Guatemala, seria, na verdade, içada juntamente 

com o Pacto San José da Costa Rica e por isso não haveria qualquer limitação à condenação 

de um Estado se valendo da Convenção de Guatemala, mas sim do Pacto San José. Com isso, 

a violação de um dos direitos elencados na Convenção de Guatemala, acarretaria na violação 

de um direito elencado no Pacto San José, sendo possível processar, então, o Estado 

signatário. 

Apesar de inúmeros outros argumentos terem sido levantados no momento de proferir a 

sentença, como, violação à integridade psíquica dos familiares, direitos à vida como direito 

que exige políticas públicas visando implementar o mínimo existencial ou demora do 

judiciário Estatal para a punição penal como violação dos direitos humanos, em momento 

algum um direito de segunda geração, ou seja, um direito prestacional, principalmente o 

direito à saúde, foi trazido ao debate. 

Questiona-se o motivo. 
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3. A (Precária) Justiciabilidade dos Direitos Sociais no Sistema Interamericano 

 

 A positivação de direitos e garantias individuais, nos diplomas constitucionais, é 

fenômeno ainda muito recente. A soberania do Estado era, em tempos remotos, considerada 

por absoluta, ainda que no cenário internacional coexistissem duas modalidades de 

convivência, essencialmente opostas, entre os países: a convivência harmônica e o respeito 

entre as nações bem como as intervenções bélicas com a prevalência dos países mais fortes 

sobre os mais frágeis79. 

Não por isso, considerando a notória evolução dos direitos fundamentais no âmbito 

internacional, há que se questionar a sua justiciabilidade frente aos Estados membros de 

decisões proferidas pela Corte Interamericana, como vem analisando o presente trabalho. 

A soberania do Estado, em um primeiro momento, deve ser considerada por dois 

prismas, o interno e o externo. O prisma interno reflete que o poder Estatal é o mais elevado 

existente dentro do Estado. Por outro lado, o prisma externo reflete que, nas relações 

recíprocas entre os Estados, não há subordinação nem dependência entre um e outro, mas sim 

igualdade entre todos, não havendo que se falar em superioridade de um sobre o outro. 

 Entretanto, justamente visando uma maior proteção internacional de pessoas - e não 

somente de cidadãos - é que a soberania nacional buscou a sua relativização. A adesão do 

Estado Nacional é a explicita manifestação de relativização da soberania estatal frente a um 

objetivo maior de valorização e proteção do ser humano. 

 Em outras palavras, com o fortalecimento do Sistema Global de Proteção aos Direitos 

Humanos (Sistema ONU) e a criação dos Sistemas Regionais de Proteção aos Direitos 

Humanos (Interamericano, Árabe, Africano e Europeu), por meio de Tratados Internacionais, 

os países, ao ratificarem os mencionados diplomas, anuem expressamente ao conteúdo dos 

mesmos, relativizando, assim, a sua soberania estatal, frente àquilo chamado de direitos 

humanos, frente à valorização do ser humano. 

 Em verdade, a regra do direito internacional da soberania nacional se refere, no âmbito 

tratado, à possibilidade de conferir ao Estado a oportunidade de reparar um suposto dano no 

                                                 
79 SILVEIRA. Daniel Barile da. Organizador. A Corte Interamericana de Direitos Humanos e sua 
jurisprudência, Birigui, SP: Boreal Editora, 2013, pp.31. 
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âmbito de seu próprio ordenamento jurídico interno antes que se possa invocar a 

responsabilidade internacional80. 

 Essa relativização, então, nada mais é do que uma parcela de poder que o Estado abre 

mão e oferece ao organismo internacional para que este passe a ter competência e 

legitimidade para apreciar lides que abordem temas relacionados aos direitos humanos, seja 

por própria ineficácia ou ineficiência do aparelho judicial interno81. 

 Convém, ainda, ressaltar que as decisões da Corte, além de inapeláveis e definitivas, 

possuem caráter vinculante aos tribunais judiciais dos Estados no âmbito do direito interno, de 

forma a corroborar com a tese da relativização da soberania nacional. 

 Nesse sentido; 

“A competência contenciosa da Corte é limitada aos Estados-partes 

da Convenção que reconheçam expressamente a sua jurisdição. Isso 

significa que um Estado-parte na Convenção Americana não pode ser 

demandado perante a Corte, se não tiver aceitado a sua competência 

contenciosa. Ocorre que, ao ratificarem a Convenção Americana, os 

Estados-partes já tem o direito automático de provocar a Corte 

relativamente à sua competência consultiva, o mesmo não valendo em 

relação à competência contenciosa do mesmo tribunal, a qual é 

facultativa (nos termos do art. 62 da Convenção) e poderá ser aceita 

posteriormente. Assim, se um Estado não aceitou ainda a competência 

contenciosa da Corte, não poderá ser julgado por ela por atos 

perpetrados antes desse reconhecimento. Esse foi o meio que a 

Convenção encontrou para fazer com que os Estados ratificassem a 

Convenção sem o receio de serem prontamente demandados82”. 

 Em outras palavras, esse foi o meio pelo qual a Convenção encontrou para fazer com 

que os Estados não entendessem como uma obrigação a relativização da sua soberania 

                                                 
80 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. Tratado internacional de direitos humanos. V.III. Rio Grande 
do Sul: Sergio Antônio Fabris, 2003, pp. 39. 

81 SILVEIRA. Daniel Barile da. Organizador. A Corte Interamericana de Direitos Humanos e sua 
jurisprudência, Birigui, SP: Boreal Editora, 2013, pp. 40; 

82 GOMES, Luiz Flávio. MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Comentários à Convenção Americana sobre Direitos 
Humanos: Pacto San José da Costa Rica. 3ª Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. 
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nacional, mas sim, faculdade esta que poderia ser ou não exercida em virtude de um bem 

maior, a defesa dos direitos humanos amplamente percebidos. 

 Entretanto, a hierarquia normativa das decisões da Corte Interamericana de Direitos 

Humanos no Brasil deve também ser trazida à tona. A Constituição brasileira de 1988 previu 

regra bastante relevante acerca da hierarquia dos tratados referentes aos direitos humanos, 

complementada pela EC 45/2004 que criou o § 3º do art. 5º, in verbis: 

§ 2º - Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem 

outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos 

tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. 

§ 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que 

forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por 

três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas 

constitucionais. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) (Grifou-

se). 

 Justamente por tais dispositivos, Flávia Piovesan83 manifesta entendimento no sentido 

de que “ao prescrever que ‘os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem 

outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados 

internacionais’ a contrario sensu, a Carta de 1988 está a incluir no catálogo de direitos 

constitucionalmente protegidos, os direitos enunciados nos tratados internacionais em que o 

Brasil seja parte”.   

Isso significa, d’outra forma, que esse processo de inclusão implica a incorporação 

pelo texto constitucional de tais direitos. Conclui a autora que “ao efetuar tal incorporação, a 

Carta atribui aos direitos internacionais uma natureza especial e diferenciada, qual seja, a 

natureza de norma constitucional”. 

 A incorporação na forma de Emenda Constitucional, todavia, se dá na forma do que 

dispõe o art. 5, §3, estabelecendo que os tratados de direitos humanos aprovados com o 

mesmo quórum exigido para a aprovação das emendas constitucionais passam a integrar a 

                                                 
83 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional, op. Cit., pp. 75; nesse 
mesmo sentido MAZZUOLI, Valerio Oliveira. Curso de Direito Internacional Público, op. Cit., pp. 385. 
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ordem jurídica brasileira com o mesmo status das emendas, ou seja, possuindo status de 

norma constitucional.  

 Somente no ano de 2006, no julgamento do RE nº 466.343-1 e 349.703 e dos HC nº 

87.585 e 92.56684, é que restou consagrada a tese da supralegalidade dos tratados 

internacionais que versem sobre direitos humanos, de modo que, quando não houver 

observância da norma do art. 5º § 3, estes tratados integrarão a ordem jurídica brasileira na 

forma de norma supralegal, estando, assim, abaixo da Constituição vigente. 

 Em virtude do exposto acima, resta somente entendimento no sentido de que se torna 

inafastável o dever de cumprimento das sentenças proferidas pela Corte Interamericana. Isto 

se dá porque, o Pacto San José da Costa Rica goza, ao menos, de status supralegal. Não há, 

dessa forma, que se questionar a oponibilidade da soberania estatal visando o não 

cumprimento de seus deveres internacionais. 

 Nesse contexto, torna-se relevante ressaltar que a edição de normas contrárias ao que 

prevê o Pacto San José é impedida, vez que seria passível da atuação do controle de 

constitucionalidade das leis, ou, como afirma parte da doutrina, a norma sofrerá o crivo do 

controle de convencionalidade85. 

 Em virtude do exposto, constata-se que a soberania nacional, fundamento da 

República Federativa do Brasil, em momento algum é afastada do campo da incidência, mas 

sim relativizada em virtude de uma escolha do próprio país.  

 Entretanto, apesar de superado o argumento da soberania nacional, há de se atentar a 

outro aspecto que obstaculiza as decisões da Corte Interamericana – agora não mais tratada de 

forma ampla, mas sim de decisões que mencionem direitos sociais. 

                                                 
84 SILVEIRA. Daniel Barile da. Organizador. A Corte Interamericana de Direitos Humanos e sua 
jurisprudência, Birigui, SP: Boreal Editora, 2013, pp. 101. 

85 MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Direito dos Tratados. São Paulo: RT, 2011, pp. 409 – 410. Nesse sentido 
afirma que tratados que abarquem o tema dos direitos humanos serão padrão para o controle de 
convencionalidade, pois não possuem status constitucional, mas sim supralegal, como entendeu o Supremo 
Tribunal Federal ao julgar os HC 87.585-TO e RE 466.343-SP. 
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 Decisões que mencionem direitos sociais tendem a ser entendidas como decisões 

custosas e de difícil cumprimento. A execução das sentenças condenatórias da Corte 

Interamericana possui grande dificuldade por conta das duas regras previstas na Convenção 

Americana de Direitos Humanos, quais sejam: (a) a execução das sentenças da Corte 

dependerá de normatividade interna de cada Estado-membro da Convenção, tratando-se de 

uma regra tradicional quanto ao tema da execução de sentenças internacionais; (b) e a 

utilização da normatividade interna de cada Estado, prevista para a execução de sentenças 

domesticas em face do próprio Estado, para a execução da parte indenizatória das sentenças 

da Corte Interamericana.  

 Até então, seria, de certa forma, razoável a facilidade do cumprimento das referidas 

sentenças condenatórias (leia-se aqui, condenação pecuniária ou de obrigação de fazer ou não 

fazer). Porém, tal ideia não passa de utopia. Não convém adentrar nas características que 

distinguem os tipos de sentença, mas sim no desafio que enfrentam: ao contrário de outros 

países da América Latina, o Brasil não conta ainda com uma disciplina jurídica que contemple 

mecanismos próprios para a execução de sentenças da Corte Interamericana ou de qualquer 

Tribunal Internacional. Estas são conhecidas por “enabling legislations”, ou, em outras 

palavras, legislações nacionais editadas com a finalidade de implementar as decisões de 

instancias internacionais de proteção dos direitos humanos86. 

 Já tendo em vista este obstáculo, há que se ressaltar que no momento em que as 

decisões se valerem de direitos sociais como fundamentação de sua parte dispositiva, o Estado 

impreterivelmente estará diante de um novo custo orçamentário. 

 Se os direitos civis e políticos devem ser assegurados de plano pelo Estado, sem 

escusa ou demora em virtude de sua autoaplicabilidade, os direitos sociais e econômicos, por 

sua vez, conforme os termos do Protocolo de San Salvador possuem “realização progressiva”, 

expressão esta mal compreendida pela doutrina, conforme leciona Flávia Piovesan, in verbis: 

“A expressão “aplicação progressiva” tem sido frequentemente mal 

interpretada. Em seu “General Comment n.03” (1990), a respeito da 

natureza das obrigações estatais concernentes ao artigo 2o, 

parágrafo 1o, o Comitê sobre Direitos Econômicos, Sociais e 

                                                 
86 SILVEIRA. Daniel Barile da. Organizador. A Corte Interamericana de Direitos Humanos e sua 
jurisprudência, Birigui, SP: Boreal Editora, 2013, pp. 107. 
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Culturais afirmou que, se a expressão “realização progressiva” 

constitui um reconhecimento do fato de que a plena realização dos 

direitos sociais, econômicos e culturais não pode ser alcançada em 

um curto período de tempo, esta expressão deve ser interpretada à luz 

de seu objetivo central, que é estabelecer claras obrigações aos 

Estados-partes, no sentido de adotarem medidas, tão rapidamente 

quanto possível, para a realização destes direitos. (General Comment 

n.3, UN doc. E/1991/23)87”. 

 Nesse sentido, direitos sociais estariam, então, condicionados à atuação do Estado, 

devendo este adotar medidas necessárias para a sua satisfação tanto de forma interna como 

externa, sendo por assistência ou cooperação internacional. Essa seria a forma de alcançar 

progressivamente a completa realização desses direitos de segunda geração ou dimensão. 

 A grande crítica trazida pela doutrina vem nesse sentido: tanto os direitos sociais como 

os direitos civis e políticos, ou seja, tanto direitos de primeira como de segunda e até de 

terceira geração, demandam do Estado prestações positivas e negativas sendo claramente 

ultrapassada e errônea a visão de que somente os direitos sociais demandariam do Estado 

prestações positivas enquanto os direitos de primeira geração demandariam prestações 

negativas. 

 Flávio Galdino ao analisar os ensinamentos de CASS SUNSTEIN assim leciona: 

“SUNSTEIN e HOLMES argumentam que não existe propriedade 

privada sem ação pública, sem prestações estatais positivas. Na 

verdade, a expressão ‘ respeito à propriedade’, enquanto dever 

negativo do Estado conduz a uma compreensão equivocada do 

fenômeno. Para os autores, o Estado não reconhece simplesmente a 

propriedade; o Estado verdadeiramente cria a propriedade. O direito 

de propriedade depende de um arsenal normativo de criação continua 

e perene por parte dos agentes políticos, em especial juízes e 

legisladores (trata-se, portanto, à evidencia de uma prestação fática). 

Ademais a proteção ao direito de propriedade depende diariamente 

da ação de agentes governamentais, como seja, por exemplo, 

                                                 
87 PIOVESAN, Flávia. Direitos sociais: proteção no sistema internacional e no regional interamericano. Revista 
Internacional de Direito e Cidadania, n. 5, p. 74, outubro de 2009. 
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bombeiros e policiais. Todos os agentes antes referidos, de soldados-

bombeiros a senadores da República, passando pelos magistrados, 

são mantidos (e pagos!) pelo Erário Púbico, com recurso levantados 

a partir da tributação imposta pelo Estado, consubstanciando o seu 

trabalho em uma prestação inequivocamente fática e manifestamente 

pública – principalmente: positiva – indispensável à configuração e 

manutenção daquele direito de propriedade88.” 

 Disso conclui-se que o direito de propriedade, classicamente e tipicamente tido como 

de prestação negativa, é irrenunciavelmente positivo.  

 Flávia Piovesan89, ainda nesse debate, indaga o custo do aparato de segurança 

mediante o qual se assegura direitos civis clássicos, como o de propriedade acima citado, ou 

ainda, o custo do aparato eleitoral, que viabiliza os direitos políticos ou mesmo do aparto da 

justiça, que garante o direito ao acesso Judiciário.  

 Esses exemplos deixam claro que os direitos de primeira geração não se restringem a 

demandar a mera omissão estatal, pois sua implementação requer algo essencial para a sua 

efetividade: politicas públicas direcionadas (que, por sua vez, também possuem um custo 

próprio). 

 Nesse diapasão, convém a compreensão de que a teoria dos custos do direito, a ser 

analisada em capítulo próprio, se aplica de forma bastante clara, pois cada direito garantido 

tanto na Convenção Interamericana quanto na Constituição Federal possui seu custo – uns 

mais, outros menos, porém este custo estará sempre presente. Dessa forma, não há que se falar 

que falar na não aplicação dos direitos sociais como fundamentação das decisões 

internacionais de forma a preservar os custos orçamentários dos Estados-membros, bem como 

no princípio da reserva do possível90. 

                                                 
88 GALDINO, Flávio. Introdução à teoria dos custos dos direitos; direitos não nascem em árvores. Editora 
Lumen Juris. Rio de Janeiro, RJ. 2005, pp. 207. 

89 PIOVESAN, Flávia. Direitos sociais: proteção no sistema internacional e no regional interamericano. Revista 
Internacional de Direito e Cidadania, n. 5, pp. 74, outubro de 2009. 

90 A reserva do possível, ou do economicamente viável, está associada ao binômio: razoabilidade da pretensão 
deduzida em juízo somada à possibilidade financeira do Estado. Como não adianta condenar o Estado àquilo que 
ele não possa suportar, é indispensável à análise objetiva acerca da pretensão deduzida. 
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 O princípio da reserva do possível, analisado conforme a doutrina brasileira, e com 

observações feitas em momento oportuno, deve ser estudado sob dois prismas distintos (a) 

razoabilidade da pretensão individual/coletiva deduzida em juízo; (b) possibilidade financeira 

do Estado. No caso em comento, estar-se-ia tratando de decisões internacionais que visem 

garantir direito individual ou coletivo frente à possibilidade financeira do Estado.  

 Da mesma maneira em que o Estado, uma vez condenado por sentença doméstica, 

deve cumprir o que foi concedido à parte, deve também cumprir o que foi determinado pelo 

tribunal internacional analisado, no caso, a Corte Interamericana. Não é razoável argumentar 

que não seria viável o cumprimento de decisões internacionais referentes aos direitos sociais 

pelo Estado membro em virtude do princípio da reserva do possível se, quando condenado por 

sentença doméstica, cumpre o determinado dentro de suas possibilidades orçamentárias. 

Não se está aqui apontando que o Estado-membro opte por cumprir uma ou outra 

sentença (doméstica ou internacional), mas sim que o cumprimento se dê de maneira justa a 

todos aquele que tiveram suas demandas garantidas pelos respectivos tribunais, seja interno 

ou não. 

 O Estado, visando o não cumprimento de decisões internas ou externas referentes aos 

direitos sociais se valerá de argumentos como ausência de previsão na lei orçamentária; 

ausência de capital para suprir tal condenação; ou mesmo que norma de conteúdo 

programático não gera direito públicos subjetivos que podem vir a ser reivindicado em juízo, 

entre outros. Porém, tais argumentações são, em verdade, contradições latentes com o direito 

constitucional contemporâneo, direito este que visa sempre à progressividade do cumprimento 

dos direitos sociais.  

 Além dos argumentos acima colacionados, resta lembrar-se do poder obrigatório e 

vinculante que as decisões da Corte possuem, além de serem irrecorríveis e inapeláveis, não 

havendo que se falar, então, do não cumprimento de uma sentença que se valha como 

fundamento de um direito social. 
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3.1 Teoria dos Custos dos Direitos 

 

Quanto à teoria dos custos dos direitos, melhor análise deve lhe ser dispensada. O 

argumento da referida teoria vem à tona por um simples motivo: estaria a Corte 

Interamericana fugindo de fundamentar suas decisões com base em direitos sociais, apesar de 

possuir competência, por simples questões politicas? Em outras palavras, seria sua limitação 

existente por conta do não desejo de trazer ao Estado condenado custos maiores do que 

aqueles já suportados por conta das condenações de direito material/moral? 

Há quem entenda que os direitos sociais têm custo muito maior do que os direitos civis e 

políticos de primeira geração, porém, todo direito tem um custo, seja ele de primeira, segunda 

ou terceira geração. 

Cass Sunstein e Stephen Holmes, ao escreverem The cost of rights91 buscaram demonstrar 

que todos os direitos são positivos, e, portanto, demandam algum tipo de prestação pública 

para a sua efetivação. Todo e qualquer direito ou liberdade depende fundamentalmente das 

instituições públicas sendo, portanto, igualmente custoso. 

Os autores afirmam claramente que não existiria propriedade privada sem a ação pública, 

sem prestações estatais positivas. Certamente, os direitos de primeira geração precisam de um 

arsenal normativo extremamente desenvolvido e monitorado para que estivessem sempre 

protegidos. E como se daria esse monitoramento e proteção? Por meio do Estado que, por sua 

vez, necessitaria de dinheiro suficiente para manter a referida proteção. 

O mesmo vale para liberdades que o cidadão comum considera tipicamente negativo 

como, por exemplo, a liberdade de expressão, a liberdade de contratar e também aos direitos 

políticos.  

A prova cabal de que todos os direitos seriam, afinal, prestacionais seria a de que todos 

necessitam sim da disponibilização de remédios jurídicos para a respectiva proteção em face 

de eventuais violações, conforme leciona Flávio Galdino92. 

Os remédios em questão, principalmente os judiciais, custam caro para serem iniciados, 

mantidos e analisados. Galdino assim leciona: 

                                                 
91 SUNSTEIN, C. HOLMES, S. The cost of rights. Cambridge: Harvard University Press, 1999. 

92 GALDINO, Flávio. Introdução à teoria dos custos dos direitos; direitos não nascem em árvores. Editora 
Lumen Juris. Rio de Janeiro, RJ. 2005, pp. 209. 
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“E os remédios jurisdicionais demandam a criação e manutenção de 

uma complexa estrutura pública (embora não necessariamente 

governamental, como a judiciária) de modo a assegurar o acesso dos 

indivíduos a uma esfera própria para a tutela dos direitos, o que não 

pode se dar – na formula deveres expressiva dos autores – em uma 

situação de vácuo orçamentário (budgetary vaccuum). Os direitos – 

todos eles – custam, no mínimo, os recursos necessários para manter 

essa complexa estrutura judiciária que disponibiliza aos indivíduos 

uma esfera própria para tutela de seus direitos93”. 

 Em virtude da teoria acima explicada, não haveria motivo pelo qual a Corte 

Interamericana não analisasse em suas decisões direitos fundamentais de segunda geração 

caso temesse pela incursão no orçamento público estatal. Todos os direitos teriam um custo 

para o Estado condenado, alegar, supostamente, o caráter prestacional dos direitos sociais 

como escusa para sua análise não teria fundamento real. 

 O ato de se imiscuir em políticas públicas internas acaba ocorrendo de uma forma ou 

de outra existindo condenação por parte da Corte, dessa forma, o suposto obstáculo de não 

invadir competência nacional, claramente, seria afastado. 

3.2 A cláusula da Reserva do Possível como obstáculo 

 

A cláusula da reserva do possível é usada, comumente, como argumento de defesa da 

Fazenda Pública para a não efetivação de determinados direitos sociais uma vez que alegaria 

não haver como, objetivamente, fazê-lo. 

Ingo Wolfgang Sarlet, ao lecionar sobre o referido princípio, afirma que este possui, ao 

menos, uma dimensão tríplice: 

 

“(...) que abrange (a)a efetiva disponibilidade fática dos recursos 

para efetivação dos direitos fundamentais; (b) a disponibilidade 

jurídica dos recursos materiais e humanos, que guarda íntima 

conexão com a distribuição das receitas e competências tributárias, 

orçamentárias, legislativas e administrativas, entre outras, e que além 

                                                 
93 Ibidem. 
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disso, reclama equacionamento, notadamente no caso do Brasil, no 

contexto do nosso sistema constitucional federativo; (c) já na 

perspectiva (também) do eventual titular de um direito a prestações 

sociais, a reserva do possível envolve o problema da 

proporcionalidade da prestação, em especial no tocante à sua 

exigibilidade e, nesta quadra, também de sua razoabilidade94”. 

 Nesse sentido, a cláusula em questão busca estabelecer alguns limites, sejam eles 

fáticos ou jurídicos, para obstaculizar a concretização de direitos sociais. Entretanto, frente a 

algum entre direitos sociais, vem a servir de forma a, conforme o caso, pelo princípio da 

razoabilidade e proporcionalidade, favorecer a escolha de um em detrimento ao outro. 

 Entretanto, há de ser feita a crítica de que a ausência de previsão orçamentária, como 

leciona o professo Sarlet, seria um fator relevante, porém não definitivo para a não 

concretização de um direito fundamental, principalmente se este for entendido como sendo 

essencialmente necessário para a sobrevivência do cidadão, como é o caso do direito à saúde. 

 A Corte Suprema brasileira já se manifestou quanto ao tema da cláusula em questão 

ser comumente usada para infringir obrigações tanto nacionais como internacionais – restando 

claro que a mesma não é um obstáculo. A cláusula da reserva do possível, como tratada pelo 

Ministro Celso de Mello no julgamento da ADPF 45/DF95 não pode ser invocada com a 

finalidade de exonerar-se do cumprimento de obrigações constitucionais principalmente pelo 

caráter da essencialidade do direito. 

 Sendo assim, não haveria que se falar em ausência de justiciabilidade ou mesmo 

ausência de exigibilidade dos direitos sociais frente à Corte Interamericana por uma 

observância indireta ao princípio da reserva do possível. Não caberia à Corte analisar o custo 

de um direito social frente à uma necessidade de prestação efetiva do mesmo. 

 

 

                                                 
94 SARLET, Ingo Wolfgang. Os direitos sociais como direitos fundamentais: contributo para um balanço 
aos vinte anos da Constituição federal de 1988. In SOUZA NETO, Cláudio Pereira de; SARMENTO, Daniel; 
BINENBOJM, Gustavo (Org.). Vinte anos da Constituição Federal de 1988. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, 
pp. 479479 – 510. 

95 ADPF nº 45, STF, Rel. Min. Celso de Mello, DJU 04/05/2004. 
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3.3 Inexistência de Órgão específico para a defesa dos direitos sociais 

 

Em sede internacional, no que se refere ao Sistema Interamericano, há que se constatar o 

óbvio – inexiste órgão específico para a defesa dos direitos sociais. Em outras palavras, ainda 

que qualquer Tribunal Internacional venha a proferir sentença garantindo a efetivação dos 

direitos sociais, não necessariamente esses direitos serão prestados de forma progressiva e 

continua, pois não há órgão algum internacional capaz de realizar tal atividade.  

O Sistema Interamericano simplesmente invoca um parâmetro de ação para o Estado, 

legitimando o encaminhamento de comunicações de indivíduos e entidades não 

governamentais se tais parâmetros (direitos previstos na Convenção e Protocolos) forem 

desrespeitados. Com isso, essa se torna a sistemática internacional regional de proteção, 

supervisão e monitoramento do modo pelo qual os Estados garantem os direitos humanos 

fundamentais. 

O Sistema de Proteção Global, por outro lado, conta com a participação da OMS/OPAS, 

como já analisado, para melhor prestar os direitos sociais no que se refere à saúde. Porém, 

somente o faz por meio de parcerias com o Ministério da Saúde, como já demonstrado, ou por 

meio de atividades voluntárias que visem à difusão dos direitos. 

O que se constata, então, é a lacuna normativa e institucional quanto a um órgão que tenha 

por objetivo especifico a defesa dos direitos sociais como um todo, principalmente o direito à 

saúde. Não por isso, o Brasil, apesar de possuir sistema precário de saúde, busca uma solução. 

A Constituição de 1998 ao positivar o direito à saúde em seu art. 196 e seguintes estipulou 

uma grande evolução na sua proteção. 

Estabeleceu o diploma constitucional que a saúde é dever do Estado, logo, é pilar da 

efetivação do direito à saúde essa atuação Estatal. Com isso, a prestação do direito à saúde é 

um real instrumento para, se ousa dizer, a prestação da justiça social tão defendida por José 

Afonso da Silva. 

O Estado, dessa forma, está juridicamente obrigado a exercer ações positivas que visem a 

progressividade e a continuidade da prestação desse direito, bem como demais direitos socais. 

Porém, o direito à saúde é uma condição mínima para a sobrevivência do ser humano, do 

cidadão, com isso seria correta a afirmação de que o direito à saúde faz parte de um mínimo 

existencial a ser prestado pelo Estado frente ao seu credor, o cidadão. 
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 A ação prevista para prestação desse direito pela CRFB/88, nos termos do art. 198 é 

uma ação integrada entre todos os entes da federação, ou seja, uma ação em um sistema único, 

sistema esse denominado por Sistema Único de Saúde – instituído por meio da Lei nº 

8.080/90. 

Ainda que não seja o objetivo do presente trabalho dissertar acerca do Sistema Único de 

Saúde, convém mencionar que esta, apesar de precária, é a forma pela qual o Estado 

Brasileiro cria sua defesa e proteção do direito social à saúde.  

Convém exemplificar que outros direitos sociais também teriam natureza de direito 

integrante do mínimo existencial, como educação e moradia. Justamente por isso, mediante 

políticas públicas e econômicas o Estado brasileiro busca o continuo desenvolvimento da 

prestação desses direitos sociais. 

 

3.4 Desafios e Perspectivas 

 

Os desafios da justiciabilidade dos direitos sociais como direitos fundamentais são 

inúmeros, entretanto, a jurisprudência internacional, principalmente no âmbito do Sistema 

ONU (Global) de Proteção dos Direitos Humanos, vem se valendo de quatro relevantes 

princípios concernentes aos direitos sociais visando garantir um mínimo de efetividade, são 

eles96: 

(a) Princípio da observância da prestação de um núcleo mínimo; 

(b) Princípio da aplicação progressiva dos direitos econômicos, sociais e culturais 

(vedação ao retrocesso social); 

(c) Princípio da inversão do ônus da prova; 

(d) Deveres dos Estados; 

 

O dever de observância do mínimo essencial, de prestação de um núcleo mínimo, 

concernente aos direitos sociais tem como pilar o princípio da dignidade da pessoa humana, 

                                                 
96 PIOVESAN, Flávia. Direitos sociais: proteção no sistema internacional e no regional interamericano. Revista 
Internacional de Direito e Cidadania, n. 5, pp. 76, outubro de 2009. 
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de forma que um mínimo existencial acerca dos direitos sociais deve ser garantido pelo 

Estado. 

Já a vedação ao retrocesso implica na impossibilidade de anular ou reduzir medidas que 

tenham visado a garantir os direitos sociais, sob pena de serem inconstitucionais. A liberdade 

do legislador, então, teria como limite o núcleo essencial já realizado97. 

O princípio da inversão do ônus da prova se refere à necessidade do Estado que alega 

não poder efetivar a realização dos direitos sociais o fardo de ter que provar o porquê e que 

não logrou êxito ao buscar assistência ou amparo internacional para a prestação dos referidos 

direitos. 

Por fim, os deveres do Estado na seara dos direitos sociais são os de respeitar, proteger 

e implementar estes. Na explicação de Flávia Piovesan “quanto à obrigação de respeitar, 

obsta ao Estado que viole tais direitos”. No que tange à obrigação de proteger, cabe ao Estado 

“evitar e impedir que terceiros (atores não estatais) violem estes direitos”. Finalmente, a 

obrigação de implementar demanda do Estado a adoção de medidas voltadas à realização 

destes direitos. 

Por meio desses princípios busca-se garantir uma maior efetividade aos direitos sociais 

de forma a protegê-los como dimensão dos direitos fundamentais e não como direitos 

independentes e desvinculados dos direitos de primeira geração – afinal, existe uma 

complementariedade entre todas as gerações/ dimensões.  

Ainda, a perspectiva de justiciabilidade dos direitos sociais tem cada vez mais se 

expandido dado as suas diferentes formas de aplicação. No que se refere à jurisprudência da 

Corte Interamericana de Direitos Humanos na proteção dos direitos sociais, é possível criar 

uma tipologia de casos baseada em decisões que adotam 03 tipos de estratégias e 

argumentos98. 

(a) Dimensão positiva do direito à vida; 

(b) Aplicação do princípio da aplicação progressiva dos direitos sociais, especialmente 

para proteção de grupos vulneráveis; 

                                                 
97 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição, Livraria Almedina, Coimbra, 
1998. 

98 PIOVESAN, Flávia. Direitos sociais: proteção no sistema internacional e no regional interamericano. Revista 
Internacional de Direito e Cidadania, n. 5, p. 78, outubro de 2009. 
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(c) Proteção indireta dos direitos sociais por meio dos direitos civis; 

 

Estes já foram analisados em momento anterior, mas devem aqui ser repetidos pelo fato 

de se estar analisando o fato sob outra ótica – a da viabilidade do uso dos direitos sociais para 

fundamentação das decisões internacionais. São, em suma, uma forma de compensação pela 

insuficiência e fragilidade do marco normativo internacional e regional da proteção dos 

direitos sociais. 

A Corte, por meio de uma interpretação dinâmica e evolutiva99, vem permitindo 

avanços na proteção dos direitos de segunda geração consagrando as três formas de 

estratégias acima referidas. Resta claro, então, que os direitos sociais são exigíveis, acionáveis 

e também justiciáveis frente ao Estado, entretanto, são direitos cuja aplicação progressiva 

deve estar sempre em mente, sob pena de um retrocesso social. 

Contata-se que o Sistema Interamericano está se consolidando, assim como o Global, 

como uma estratégia muito eficaz de proteção dos direitos humanos fundamentais de primeira 

dimensão, ainda que não tão diligentemente quanto aos direitos sociais. Ainda assim, o 

fortalecimento do Sistema Interamericano requer a adoção de medidas necessárias para maior 

proteção dos direitos humanos. Flávia Piovesan100 destaca algumas propostas relevantes para 

a maior efetividade. 

O acesso à Corte Interamericana é restrito, sendo assim, a democratização do sistema 

seria uma solução de trazer mais casos à tona. O acesso à jurisdição internacional pelos 

indivíduos deveria ser tão amplo quanto é o acesso interno à jurisdição, com isso, haveria uma 

arena mais participativa e aberta aos indivíduos. 

A autora também levanta a questão da composição da Corte e da Comissão de forma 

que deveriam possuir maior independência atuando a título pessoal e não governamental – 

entende-se aqui uma crítica implícita quanto à atuação politica do Sistema Interamericano e 

não tão-somente neutral e contencioso. 

A jurisdição automática e compulsória da Corte deveria ser regra e não exceção, como 

acontece. A cláusula facultativa de aceite da jurisdição obstaculiza a efetiva proteção dos 

direitos humanos. 
                                                 
99 Ibidem. 

100 PIOVESAN, Flávia; Temas de direitos humanos.  5ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, pp. 104 – 106. 
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A implementação das decisões tanto da Comissão quanto da Corte deveriam ter melhor 

supervisão e monitoramento, principalmente quanto aos direitos sociais, visto que, conforme 

analisado, inexiste órgão específico para a sua proteção. A Convenção possui uma lacuna 

quanto a um órgão próprio para a fiscalização das decisões proferidas no âmbito do seu 

Sistema de Proteção. Essa sugestão se desdobra na proposta de adoção de medidas internas 

visando à plena implementação das decisões internacionais no plano domestico.  

As decisões internacionais em matéria de direitos humanos devem produzir efeitos 

jurídicos imediatos e obrigatórios no âmbito do ordenamento jurídico interno, cabendo aos 

Estados a sua fiel e execução e cumprimento, com isso, a proteção dos direitos humanos está, 

claramente, condicionada ao aperfeiçoamento das medidas nacionais de implementação das 

decisões.  

Talvez mais importante de todas seja a proposta referente ao fortalecimento do regime 

doméstico de proteção dos direitos humanos. O desafio aqui é aumentar o comprometimento 

dos Estados para com a causa dos direitos humanos – principalmente por meio da criação de 

das referidas normas “enabling legislation”. Estes devem ser entendidos como incindíveis à 

democracia e ao Estado de Direito. O respeito aos direitos humanos é condição essencial para 

a sustentabilidade democrática e para a capilaridade do Estado de Direito na região. 

Neste cenário caótico e de pouco esforço para a real proteção dos direitos humanos é 

que o Sistema Interamericano visa ser a força catalizadora de promoção dos referidos direitos 

seja com o apoio do Estado ou somente com o apoio da sociedade civil. Apesar do caos, o 

Sistema Interamericano têm se mostrado como a forma decisiva de consolidação da 

democracia, do Estado de Direito e do comprometimento com a humidade como um todo. 

Ainda há muito que se batalhar, principalmente no que diz respeito aos direitos sociais, 

todavia, um grande caminho já começou a ser trilhado na proteção dos direitos humanos 

fundamentais. 
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Conclusão 

 

A situação caótica da ausência de justiciabilidade dos direitos sociais tanto em plano 

nacional como em plano internacional leva a uma grande descrença do constitucionalismo 

moderno global. A era dos princípios e árduas defesas dos direitos humanos, em verdade, não 

passa de um discurso juridicamente fundamentado que eleva a dignidade humana a patamares 

ainda não possíveis de serem efetivamente defendidos por conta da simples ausência de 

recursos para tal. 

O trabalho, em suma, buscou analisar, em um primeiro momento, como os direitos 

sociais se portam frente ao todo chamado de direitos fundamentais, sendo aquele somente 

uma espécie deste. Os direitos sociais, direito prestacionais de segunda geração, buscam não 

ampliar o rol de proteção da pessoa humana, mas sim garantir a ela direitos tão essenciais 

quanto os civis e políticos aclamados na primeira geração de direitos fundamentais.  

Na procura dessa proteção social de todos os lados, surgiram os Sistemas de Proteção de 

Direitos Humanos, específicos ou gerais, que buscavam tão-somente garantir uma proteção 

que caberia ao Estado, latu sensu, suprir. Não por isso, na ausência dessa proteção, vem a 

ONU, a Organização das Nações Unidas, em prol da humanidade como um todo, alertar aos 

países – tanto aqueles chamamos de desenvolvidos quanto os esquecidos à margem da 

sociedade – sobre a necessidade de implementar sistemas internos de proteção. 

Apesar do brilhantismo do Sistema Global, por conta de necessidades especificas de 

cada região, o Sistema Regional surgiu – e surgiu com muita determinação visando proteger 

aquilo que os Estados não dão tanto crédito. O Sistema Interamericano - senão o mais bem 

planejado, um deles – veio solucionar o problema das Américas por meio da Comissão e da 

Corte Interamericana, não buscando fazer as vezes de Corte Internacional de Justiça tampouco 

de Tribunal Penal Internacional, mas sim de bloco político, de apoio existencial dos países 

garantindo não somente punição em caso de descumprimento das normas da Convenção e dos 

Protocolos Adicionais, mas sim de apoio consultivo, seja por meio da provocação direta ou 

por meio dos relatórios recebidos a cada manifestação. 
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A Corte, por sua vez, ao ser provocada, apesar de possuir também uma função 

consultiva, já surge para chamar atenção do Estado e proteger o indivíduo quase de forma 

irrestrita.  

Por que não de forma irrestrita? 

A competência da Corte Interamericana hoje abarca os direitos humanos fundamentais 

como um todo, mas suas decisões raramente fazem menção àqueles direitos positivados em 

locais diversos da Convenção Interamericana de Direitos Humanos.  

Apesar da jurisprudência da Corte não tratar expressamente dos motivos dessa não 

análise, alguns possíveis obstáculos foram levantados ao longo do trabalho, como a soberania 

nacional absoluta, os custos de uma condenação social e também a suposta reserva 

orçamentaria de cada Estado-membro da Organização dos Estados Americanos. Todos eles, 

apesar de soarem justificáveis, não seriam reais obstáculos à Corte de defender irrestritamente 

direitos humanos sociais se violados pelo Estado. 

Assim como as Cortes Constitucionais ao longo dos anos, a Corte Interamericana é, 

irrenunciavelmente, um Tribunal politico que visa, antes de qualquer coisa, manter a paz entre 

seus membros (associados à OEA e cuja jurisdição por eles foi aceita) não agindo de maneira 

que lhe prejudique de forma evidentemente danosa, mas sim, condenando-os de maneira a, 

frente a sociedade global, evidenciar que caso seja descumprida sua norma, haverá sim uma 

sanção.  

O Brasil, ao ser condenado no caso Damião Ximenes, dentre diversas recomendações da 

Corte, logo deu à luz ao Decreto 6.949/2009, até o momento, o único ato internacional de 

direitos humanos aprovado nos termos do art. 5º, §3º da Constituição Federal e equivalente a 

emenda constitucional. A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas Com 

Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinado em Nova York em 30 de março de 2007, 

aprovado pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo nº 186/ 2008 e 

promulgado pelo Presidente por meio do Decreto nº 6949/2009 foi o a forma do Brasil se 

retificar frente à comunidade internacional por conta do “erro” cometido na Casa de Repouso 

Guararapes. 

Vale ressaltar: é o único ato internacional de direitos humanos aprovados nos termos do 

art. 5º, §3º da Constituição Federal. A represália da Corte Internacional no Caso Damião 

Ximenes pode ter parecer pequena, por conta da não análise dos direitos sociais na sentença, 

principalmente na não observância do direito à saúde, porém, em verdade, foi uma sentença 
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que atacou de maneira frontal a política brasileira que, não de outra maneira respondeu dando 

vida, finalmente, ao parágrafo 3º do artigo 5º. 

O Caso Ximenes, apesar de ter sido escolhido para mostrar como um direito social foi 

atrevidamente ignorado na análise da referida Corte, busca somente ser um exemplo de como 

este Tribunal poderia agir de maneira muito mais sensata e firme quando estiver diante de um 

caso como esse envolvendo direitos prestacionais, afinal, competência material não o falta. 

Lacunas jurídicas e políticas sempre existirão, afinal, a perfeição normativa seria uma 

utopia, todavia a meta deve ser sempre alcança-la, ainda mais quando o objeto da proteção é a 

própria humanidade.  
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