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Pacto Internacional de Direitos Económicos Socias e Culturais 



Os	direitos	económicos,	sociais	e	culturais

Trabalho Saúde Sindicais Previdência 
social

Meio 
ambiente 

sadio

Alimentação 
/ Moradia/ 

Vestido
Educação Benefícios 

da Cultura



Nos	instrumentos	internacionais
Pacto Internacional de Direitos 
Económicos Socias e Culturais 

Convenção Americana 
sobre Direitos Humanos

Protocolo de San Salvador

- Adoptar medidas e lograr 
PROGRESSIVAMENTE a 
efetividade dos direitos.

- Garantir o exercício dos direitos 
sem discriminação. 

- Adotar providências, a fim 
de conseguir 
PROGRESSIVAMENTE a plena 
efetividade dos direitos. 

- Adotar as medidas necessárias a fim 
de conseguir, 
PROGRESSIVAMENTE a plena 
efetividade dos direitos.

- Adotar as medidas legislativas ou de 
outra natureza que forem necessárias 
para tornar efetivos esses direitos

- Garantir o exercício dos direitos nele 
enunciados, sem discriminação 
alguma



COMENTÁRIO	GERAL	N.º	3:	ARTIGO	2.º,	NÚMERO	1	(A	
NATUREZA	DAS	OBRIGAÇÕES	DOS	ESTADOS	PARTES)	
Quinta	sessão,	1990

• 1.Em particular, enquanto o Pacto prevê a realização progressiva
e admite restrições devido a limitações de recursos disponíveis,
também impõe várias obrigações que são de efeito imediato.
Dessas. (...) Uma dessas, (...) consiste no compromisso de
garantir que direitos relevantes sejam exercidos sem
discriminação. 2. A outra refere-se ao compromisso assumido
no artigo 2.o , n.º 1 relativo a “adoptar medidas”, o que, por si
só, não é qualificado nem limitado por outras considerações.



• 9. A principal obrigação de resultado refletida no artigo 2.º, n.º 1
é tomar medidas “de modo a assegurar progressivamente o
pleno exercício dos direitos reconhecidos” no Pacto. O termo
“progressiva realização” é muitas vezes usado para descrever a
intenção dessa expressão. O conceito de progressiva realização
constitui um reconhecimento do facto de que a plena
realização de direitos económicos, sociais e culturais não é
possível de ser alcançada num curto espaço de tempo. ( ...)
Assim, impõe uma obrigação de agir tão rápida e
efectivamente quanto possível em direcção àquela meta. Além
disso, qualquer medida que signifique deliberado retrocesso
deveria exigir a mais cuidadosa apreciação e necessitaria de ser
inteiramente justificada com referência à totalidade dos direitos
previstos no Pacto e no contexto do uso integral do máximo de
recursos disponíveis



Nas Constituicoes
Direito ao trabalho
• Argentina. Art. 14
• Bolivia. Art. 46

Direito à saúde
• Brasil. Art. 196
• Chile. Art. 09

Direitos sindicais
• Colômbia. Art. 39
• Equador. Art. 326.7

Direito à educação 
• Paraguay. Art. 73
• Peru Art. 13



Nas	políticas	públicas



Exemplo:	Comentário	Geral	N° 13	
CESCR- ONU		

Educação

DISPONIBILIDADE

ACCESIBILIDADE

ACEPTABILIDADE

ADAPTABILIDADE

As instituições de ensino em funcionamento e os
programas de ensino têm de estar disponíveis em
quantidade suficiente no âmbito da jurisdição do Estado
Parte. As condições para que funcionem dependem de
numerosos factores, entre outros, o contexto de
desenvolvimento no qual actuam; (...)CG. 13

As instituições e os programas de
ensino têm de ser acessíveis a todos,
sem discriminação, no âmbito do
Estado Parte. A acessibilidade consta
de três dimensões sobrepostas:
acessibilidade sem discriminação,
acessibilidade física, acessibilidade
económica.

A forma e a substância da educação, incluindo os
programas de estudo e os materiais de ensino, têm de ser
aceitáveis (por exemplo, relevantes, culturalmente
adequados e de boa qualidade) para os estudantes e, em
casos apropriados, para os pais; (…)

A educação tem de ter a
flexibilidade necessária para
adaptar-se às necessidades
da sociedade e comunidades
em transformação e
responder às necessidades
dos alunos em contextos
culturais e sociais diversos.



Número	de	Informes	ante	o	CESCR
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Revisão	da	Lista	de	questões	para	o	Brasil	
Lista de 2002 Lista de 2008

Representação das mulheres em cargos de
autoridades

Assassinatos de jovens de ascendência africana no 
Estado da Bahia.

Proteção dos povos frente as invasões de forasteiros
/ Uso ilegal de terras indígenas

Distribuição de títulos de propriedade correspondentes 
a comunidades quilombo. 

Representação de afro-brasileiros/as em cargos
públicos

Projeto do estatuto de igualdade racial 

Persecução e discriminação a homossexuais,
violência em mãos de autoridades policiais.

Violência em razão de orientação sexual.

Trabalho forçado / Tráfico de pessoas Informação sobre o número total de casos denunciados 
(Lei Nº 108/03 ) sobre delitos de escravidão. 

Violência sexual nos lares. Lei "Maria da Penha" 

Delinquência juvenil (detenção e reclusão) 

Homicídios como primeira causa de morte de 
jovens. 

Queixas ou denuncias nos últimos anos sobre o 
assassinato dos dirigentes e ativistas sindicais, ou outros 
atos de violência. 

Superlotação e violência nas cadeias. 



Recomendações 2003 Recomendações 2009

§. 47 Aplique o Plano Nacional para a erradicação
do trabalho em condições de escravidão e
empreenda medidas urgentes a este respeito, em
particular mediante a imposição de sanções
eficazes.

§. 8 Adopte todas as medidas necessárias para
combater a cultura da violência e impunidade e que
garanta a proteção dos defensores dos direitos
humanos contra todo tipo de violência, ameaça,
vingança ou pressão o qualquer medida arbitraria
como consequência de sus atividades.

§. 49 empreenda ações legais contra quem comete
delitos contra os afiliados aos sindicatos

§. 9. Termine rapidamente o processo de
demarcação e assinação das terras indígenas, de
conformidade com a Constituição e as leis vigentes.

§. 54 Aprove uma legislação específica em contra
do tráfico de pessoas e vele por sua aplicação
efetiva.

§. 15 b. velar porque se leve a justiça as violações
relativas as práticas laborais proibidas, como o
trabalho forçado

§. 58 Proporcione aos povos indígenas uma
verdadeira proteção contra ameaças e riscos para
suas vidas e contra a expulsão das suas terras.

§. 17 Adopte as medidas adequadas para proteger
aos membros e dirigentes dos sindicatos de todo
tipo de acosso e intimidação e investigue
exaustivamente as denuncias de toda forma de
violência.

§. 60 Melhora das condições de vida dos reclusos.

Revisão	das	Recomendações	do	Comité	ao	Brasil	



Comparação	das	recomendações	dos	Comités	
CCPR	e	CESCR	- Peru

N° CDESC
RECOMENDACIÓN

CDDHH
LISTA DE QUESTIONES

TEMA

1 Parágrafo 5 Parágrafo 6 Direitos das Pessoas LGTBI

2 Parágrafo 6 Parágrafo 19 Direitos da Pessoas com Necessidades Especiais

3 Parágrafo7 ------- Direito ao trabalho nas zonas rurais

4 Parágrafo 8 Parágrafo 18 Combate ao trabalho forçado

5 Parágrafo 9 Parágrafo 7 Igualdade entre homes e mulheres

6 Parágrafo 10 ------- Remuneração de assalariados. Reforçar Inspeções laborais

7 Parágrafo 11 ------- Salario de trabalhadores de regime agrário

8 Parágrafo 12 Parágrafos 5 y 17 Direito das Pessoas em mobilidade

9 Parágrafo 13 ------- Cobertura universal da previdência social

10 Parágrafo 14 Parágrafo 8 Combate a violência doméstica

11 Parágrafo 15 Parágrafo 22 Combate ao trabalho infantil



N° CDESC
RECOMENDACAO

CDDHH
LISTA DE QUESTOES

TEMA

12 Parágrafo16 -------- Crianças de rua: recuperação e reintegração social.

13 Parágrafo17,28 Parágrafo 
5,20,23

Direitos dos povos indígenas

14 Parágrafo 18 -------- Desnutrição infantil

15 Parágrafo 19 -------- Direito à Moradia e Direito à Agua

16 Parágrafo 20 -------- Acesso ao serviço de saúde de qualidade

17 Parágrafo 21 Parágrafo 13 Saúde sexual y reprodutiva

18 Parágrafo 22 Parágrafo 14 Empresas (extrativas) y Direitos humanos.

19 Parágrafo 23 Parágrafo 23 Direito à consulta previa dos povos indígenas

20 Parágrafo 24 Parágrafo 12 Esterilizações forçadas

21 Parágrafo 25 -------- Garantir medicamentos essências

22 Parágrafo 26 -------- Direito à educação

23 Parágrafo 27 ------- Preservação de línguas indígenas e seu uso.



N° CDESC
RECOMENDACAO

CDDHH
LISTA DE QUESTOES

TEMA

24 Parágrafo 28 Parágrafos 5,23 Direito das Pessoas afrodescendentes

25 Parágrafo 29 ------- Ratificação do Protocolo PIDESC

26 Parágrafo 30 Parágrafo 1 Difusão das Observações Finais

27 --------- Parágrafo 4 Estados de Emergência

28 ----- Parágrafo 10 Procura das Pessoas Desaparecidas

29 Parágrafo 24 Parágrafo 11 Reparação de vitimas da violência 1980-2000

30 ------ Parágrafos 
14,15,16 

Prevenção e Investigação da Tortura

31 Parágrafo 18 Combate ao Tráfico de Pessoas

32 Parágrafo 19 Direitos das Pessoas privadas de liberdade

33 Parágrafo 14 Parágrafo 20 Acesso à justiça

34 ------- Parágrafo 21 Liberdade de opinião e expressão

35 ------- Parágrafo 22 Certificados de nascimento



Ratificações	dos	Tratados	-DESC
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Protocolo adicional a Convenção Americana- Protocolo de San Salvador 



Indicadores do 
Primeiro e 
Segundo 

Agrupamento

• Elaborado pelo GTPSS, posteriormente validado pelos Estados membros da OEA.
• Resolução AG/RES. 2713 (XLII-O/12) aprovado 04 de junho de 2012 os indicadores do Primeiro

Agrupamento
• Resolução AG/RES. 2823 (XLIV-O/14) aprovado 04 de junho de 2014 os indicadores de Segundo

Agrupamento

• Objetivos: 1) Medir o cumprimento progressivo dos DESC; 2) Contribuir para que Estados tenham
ferramentas úteis para realizar diagnóstico da situação; 3) Estabelecer temas e agendas pendentes a
partir de um diálogo participativo com a sociedade civil; 4) Formular estratégias para satisfazer
progressivamente os direitos do PSS

• Indicadores: I) Estruturais, II) de Processo y III) de Resultados

• Categorias Conceituais: Recepção do direito; Contexto financeiro e Compromisso de Orçamento; e
Capacidades Estatais.

• Eixos Transversais: Igualdade e não discriminação; Acesso a justiça e a informação; e Participação
Política.



Informes	sobre	o	Protocolo	de	San	
Salvador	(PSS)	

Primeiro 
Agrupamento

Segundo 
Agrupamento

Informe 
Consolidado

ARGENTINA Sim Não Não 

BOLIVIA Sim Sim Não 

COLOMBIA Sim Não Não 

ECUADOR Sim Sim Não 

PARAGUAY Sim Sim Não 

PERÚ Sim Sim Não 

URUGUAY Sim Sim Não 

Primeiro
Agrupamiento (258)

•Educação (90)
•Saúde (98)
•Previdência Social (70)

Segundo 
Agrupamiento (359)

•Trabalho (67)
•Direitos Sindicais (46)
•Alimentação Adequada 
(67)

•Meio Ambiente Sadio 
(86)

•Beneficios da Cultura 
(93)



Mais	alguns	desafios...



Encontre	as	diferenças	
PICP PIDESC CADH PSS

ARTIGO 22º
1. Toda pessoa terá o

direito de associar-se
livremente a outras,
inclusive o direito de
construir sindicatos e de a
eles filiar-se, para a
proteção de seus
interesses. (...)

ARTIGO 8º
1. Os Estados Partes do
presente Pacto
comprometem-se a
garantir:
a) O direito de toda pessoa
de fundar com outras,
sindicatos e de filiar-se ao
sindicato de escolha,
sujeitando-se unicamente
aos estatutos da
organização interessada,
com o objetivo de
promover e de proteger
seus interesses econômicos
e sociais. (...)

ARTIGO 16º
1. Todas as 

pessoas têm o direito de 
associar-se livremente 
com fins ideológicos, 
religiosos, políticos, 
econômicos, trabalhistas, 
sociais, culturais, 
desportivos ou de 
qualquer outra natureza. 
(...)

ARTIGO 8º
1. Os Estados Partes

garantirão:
a. O direito dos

trabalhadores de organizar
sindicatos e de filiar-se ao
de sua escolha, para
proteger e promover seus
interesses. (...)



E	nos	estados	de	emergência?	
Artigo 27. Suspensão de garantias

1. Em caso de guerra, de perigo público, ou de outra emergência que ameace a
independência ou segurança do Estado Parte, este poderá adotar disposições que, na medida e
pelo tempo estritamente limitados às exigências da situação, suspendam as obrigações contraídas
em virtude desta Convenção, desde que tais disposições não sejam incompatíveis com as demais
obrigações que lhe impõe o Direito Internacional e não encerrem discriminação alguma fundada
em motivos de raça, cor, sexo, idioma, religião ou origem social.

2. A disposição precedente não autoriza a suspensão dos direitos determinados
seguintes artigos: 3 (Direito ao reconhecimento da personalidade jurídica); 4 (Direito à vida); 5
(Direito à integridade pessoal); 6 (Proibição da escravidão e servidão); 9 (Princípio da legalidade e
da retroatividade); 12 (Liberdade de consciência e de religião); 17 (Proteção da família); 18 (Direito
ao nome); 19 (Direitos da criança); 20 (Direito à nacionalidade) e 23 (Direitos políticos), nem das
garantias indispensáveis para a proteção de tais direitos.



El	Niño Costero Peru	2017	



Rompimento	de	Barragem	em	
Brumadinho	– Brasil	2019



Pobreza	– Direitos	Humanos


