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EPÍGRAFE

In Germany, the Nazis first came for the communists, and I did not speak up, because I
was not a Communist. Then they came for the Jews, and I did not speak up, because I was not a Jew.
Then they came for the trade unionists, and I did not speak up, because I was not a trade unionist.
Then they came for the Catholics, and I did not speak up, because I was not a Catholic. Then they
came for me... and by that time, there was no one to speak up for anyone.

Martin Niemoeller, Pastor,
Igreja Evangélica (Luterana) Alemã

(Na Alemanha, os Nazistas primeiro vieram pelos comunistas, e eu não protestei, porque
eu não era um comunista. Então vieram pelos Judeus, e eu não protestei, porque eu não era um
Judeu. Então vieram pelos sindicalistas, e eu não protestei, porque eu nãp era um sindicalista. Então
vieram pelos Católicos, e eu não protestei, porque eu não era um Católico. Então vieram por mim... e
nessa época, não havia mais ninguém para protestar por ninguém.) - tradução não oficial.
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RESUMO

A partir de um levantamento histórico, esta monografia discorre de uma forma crítica
acerca dos principais documentos que tratam de direitos humanos. Aborda os
dispositivos dos tratados mais relevantes, seu contexto histórico e conseqüências no
âmbito internacional. Apresenta a evolução da proteção do cidadão pertencente a um
país até a proteção dada a qualquer pessoa em qualquer lugar, inclusive de um cidadão
contra o seu próprio Estado de origem. Ilustra a proteção internacional, seu conceito,
os mecanismos de proteção desenvolvidos e meios de acesso, assim como a proteção
desenvolvida pelo Estado quando regulando seus próprios atos, como forma de
garantia do cidadão contra uma ação ilegal advinda de agentes oficiais. Finalmente,
apresenta observações sobre a Constituição Federal do Brasil, de 1988, e os
mecanismos de execução das garantias constitucionalmente previstas.

Palavras-chave: Direitos humanos; proteção intemacional; mecanismos de proteção;
pactos e tratados intemacionais.

vi



1. INTRODUÇÃO

Na vida cotidiana, o ser humano cresceu acostumado com a violência, a

discriminação, o descaso das autoridades públicas. Há pouco mais de cinco séculos, as

mulheres e crianças não tinham direito a nada, nem mesmo a serem ouvidas; os

escravos detinham o mesmo status que animais, como propriedades úteis a seus donos.

O reconhecimento da condição da mulher, do homem e da criança, embora

pareça óbvia, é resultado de batalhas entre tribos e países, lutas sociais, e mesmo de

conflitos políticos, uma vez que um padrão de serviço desumano é manipulável

ideologicamente e mais econômico.

Todavia, conforme a evolução histórica e as crescentes lutas sociais em

busca de condições decentes e igualitárias, o ser humano e o próprio Estado,

representação do conjunto de seres humanos, conscientizaram-se do total de pessoas

que formam o mundo em que todos vivem e da necessidade de igualdade daqueles que

estão ao seu lado. Individualmente ou em organizações não-govemamentais (ONGS),

buscam pela garantia de um padrão mínimo de tratamento junto ao Estado e exigem

deste sua proteção, gradualmente abrangendo uma perspectiva de que o ser humano

não precisa de uma escusa como nacionalidade para ser protegido.

Para ser protegido, basta ser uma pessoa, e para pleitear uma proteção, basta

saber que tal pessoa existe.
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2. LEVANTAMENTO HISTÓRICO

2.1. GRÉCIA E ROMA

Em Grécia e Roma entendia-se existir um direito superior formulado pelos

deuses, que o homem descobria através da razão. A escola jusnaturalista holandesa

entendia que o direito não é criado nem concedido pelo legislador, mas o legislador

identifica tais direitos, avaliando sua conveniência na vida em sociedade.

O império romano teve seus primeiros fundamentos na religião e construiu

se nos mesmos moldes de uma igreja, estando religião e Estado proftmdamente

ligados. Havia apenas duas classes: uma superior muito pequena, e uma inferior muito
×

grande, com estrutura de apadrinhamento entre as famílias aristocratas. O cidadão

romano estava sempre à disposição do Estado, pertencia à cidade. O Estado romano

interferia também na vida privada e nas suas relações, limitando o penteado das

mulheres, suas vestimentas e o nascimento de filhos com deformidades. Sob o cidadão

romano, pai de família e detentor do pátrio poder, estavam as mulheres e os filhos. As

mulheres ficavam confinadas ao serviço da casa e, assim como os filhos, estavam

submissas às vontades do pai de família. Às crianças não se reconhecia direito algum;

apenas se considerava suas qualidades potenciais, para manter a superioridade de sua

raça e a moral da comunidade em que viviam. Quanto à religião, a pessoa deveria

submeter-se à religião da própria cidade. Na concepção modema da palavra, não

existia liberdade nenhuma. A lei romana derivava da filosofia entre o justo, o direito e

a conseqüente justiça.

Não havia, na verdade, uma igualdade entre cidadãos em Roma; a

emancipação é um ideal grego, não romano. Os direitos humanos têm suas raízes

históricas no direito grego, a partir do qual todas as pessoas são iguais perante Deus.
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2.2. INFLUÊNCIA DAS PRINCIPAIS RELIGIÕES

As raízes dos direitos humanos estão na Grécia antiga e no início do

Cristianismo: com a noção de que todas as pessoas são criadas por Deus e à sua

semelhança. Desta forma, considerando as três principais religiões existentes na Idade

Média, é fácil observar a influência das religiões na construção dos princípios dos

direitos humanos.

No Judaísmo, inicialmente, o Deus considerado na Bíblia é um Deus de

guerra, cruel e violento, sendo mais tarde transformado ntun símbolo de

transcendência e misericórdia. Se no Êxodo trata-se de guerra, os livros seguintes

tratam da compaixão que se deve ter aos oprimidos e impotentes.

O Islamismo, por sua vez, tem um levantamento histórico encabeçado por

Maomé. Quando a cultura árabe estava em franca ascensão nos moldes capitalistas,

Maomé percebeu que este culto de independência pessoal levaria a desintegração das

tribos árabes. Como reflexo do nomadismo, era costume entre os árabes cuidar do

grupo, em especial das pessoas pobres e vulneráveis; dentro do sistema capitalista, o

acúmulo pessoal de riquezas representaria o abandono dos mais fi~acos. Maomé buscou

unir novamente as tribos com valores de coragem, paciência, resignação e dedicação

absoluta. Os muçulmanos tinham o dever de criar uma sociedade justa e igualitária,

incentivando a distribuição da riqueza pessoal aos necessitados, sem nunca abdicar da

razão. O islamismo é, sobretudo, tuna região de tolerância, igualando as mulheres aos

homens muito antes das civilizações ocidentais.

Finalmente, o Cristianismo é um desdobramento da Igreja Judaica,

desenvolvendo-se independentemente, mas mantendo uma forte relação de princípios e

bases ideológicas. Não é necessário discorrer a respeito da Igreja, visto que a história

da Idade Média é a história da Igreja Católica Cristã. Mas a partir da descoberta da

América e da Renascença, a Igreja foi obrigada a uma renovação completa. Houve

uma mudança de valores, passando por uma reforma intema baseada na pessoa e em
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seus direitos fundamentais.

Apesar de nem sempre defender arduamente os direitos humanos, hoje ela

representa um papel fundamental nessa defesa. Em várias publicações, a Igreja procura

estabelecer gradualmente seu conceito de direitos humanos, em uma relação homem

Igreja, opondo-se a regimes totalitários, condenando discriminações raciais e a

esterilização humana, afirmando o caráter individual e social da propriedade, a

necessidade do salário familiar e das associações de classe. Reconheceu os direitos do

homem e também sua liberdade, associando-a aos direitos invioláveis da pessoa

humana.

2.3. IDADE MÉDIA

J á no começo da Idade Média, eram conhecidos os forais e cartas de

fi'anquia, pelos quais senhores feudais ou reis determinavam direitos próprios e

peculiares a certas pessoas para que fossem conhecidos e respeitados.

O primeiro rompimento com o sistema feudal tradicional representou

também primeiro momento do aparecimento dos direitos humanos na Idade Média. No

século XIII, João Sem-Terra esteve face a face com barões ingleses, que buscavam

acabar com o despotismo do rei para instalar um sistema de fiscalização em equilíbrio,

pondo o costume e a lei acima do próprio rei. Assim foi redigida a Magna Carta,

datada de 1215.

A Magna Carta preocupava-se especificamente com o direito dos ingleses,

ao mesmo tempo em que determinava claramente uma limitação do poder com

mecanismos específicos em caso de violação dos direitos estabelecidos. Ela

claramente põe a necessidade de um juiz e de um julgamento para que um homem seja

preso. Estabeleceu também a liberdade de ir e vir, a propriedade privada, a graduação

da pena de acordo com o delito. Na verdade, a Carta era um pacto entre o rei e o povo

de um bom govemo em troca da continuidade da renda. Mas foi o primeiro



5

instrumento que sujeitou todos, inclusive as autoridades e o rei, à lei. Em seguida,

instrumentos como "Petition of Rights" (1628), "Habeas Corpus Act" (1679),

começaram a limitar a atuação do Estado em relação ao cidadão.

2.4. IDADE MODERNA E JUSNATURALISMO

Já nos meados do século 16, entendeu-se que os negócios do Estado

deveriam estar separados da influência da Igreja. A reforma protestante, iniciada por

Lutero, entendia que o príncipe de cada país deveria vigiar e governar também a Igreja

Cristã, e que o lucro advindo do êxito econômico era muito importante para Deus,

numa oposição à preguiça dos pobres; essa posição teve grande apoio por refletir a

burguesia de sua época.

A idéia modema de direitos humanos surgiu na Europa do Século XVII e

XVIII. Os direitos não são sinônimos de padrões de comportamento irrepreensíveis ou

relacionados a leis, já que as leis são elaboradas por legisladores, que nem sempre

expressam democraticamente a vontade do povo que govemam, e ainda podem ser

usadas como instrumento de repressão de minorias. As primeiras leis que procuraram

estabelecer padrões de comportamento recomendando ou proibido condutas sempre

levaram a conflitos. As melhores leis conhecidas ao homem, como as leis religiosas

que se baseiam na moral e as leis romanas e gregas, sempre consideraram a idéia de

dignidade do ser humano, considerando seus direitos e obrigações com outros seres

humanos. Todavia, até o século XVII, as leis e códigos sempre priorizaram o

relacionamento e o status entre as pessoas, nunca realmente se baseando na idéia de

direitos abstratos universais.

O jusnaturalismo exerceu uma importante influência no desenvolvimento dos

direitos humanos. O jusnaturalismo considerava como essenciais a propriedade e a

liberdade, sendo que os Estados deveriam proteger esses direitos naturais. E a partir do

jusnaturalismo e da idéia de bem-estar da sociedade, esses direitos foram considerados
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"direitos naturais" ou "direitos do homem". Os direitos espalharam-se na mesma

proporção que as fronteiras econômicas caíam.

O primeiro problema surgiu quando comparou-se a idéia de direitos naturais

com o rei _ uma pessoa na sua condição “natural” deveria ter uma liberdade ilimitada;

uma vez sob a autoridade de um rei, deveria abrir mão de uma parte ou de todo esse

“direito natural”. De quanto se deveria abrir mão? Essa questão tomou-se polêmica na

Inglaterra do século XVII, sendo que a proteção dos direitos do povo contra um

governo opressivo foi uma das principais causas para a rebelião da Revolução Inglesa

de 1640, a qual resultou na execução do rei, e para a “Revolução Gloriosa” de 1688,

que levou à “English Bill of Rights”, de 1689. O “Bill of Rights” pôs o rei sob o

domínio da lei, devendo respeitar um parlamento eleito pelo povo, sendo que este

parlamento controlava a propriedade e o dinheiro do Estado. Garantiu alguns direitos

básicos à justiça: júris, cortes imparciais e juízes independentes.

No final do Século XVIII, John Locke expôs que, segundo a lei natural,

ninguém deveria interferir na vida, saúde, liberdade ou possessões alheias, sendo estes

direitos indisponíveis, devendo ser protegidos a todo custo. Logo, a finalidade do

govemo era proteger esses direitos naturais; limitando atuação legítima do govemo

sobre seus cidadãos e dando aos cidadãos a capacidade de desafiar e derrubar um

govemo que excedesse sua limitação legal.

Os Estados Unidos, sendo a colônia inglesa, também absorveram essa busca

de direitos humanos, numa referência direta ao jusnaturalismo. Tanto que o “Virginia

Bill of Rights” e “American Declaration of Independence”, ambos de 1776, são

marcos históricos na defesa de direitos humanos. Entre os direitos da Virgínia estão o

direito à liberdade, propriedade e a liberdade, a liberdade de imprensa, direito a voto e

a proteção legal. A Declaração de Independência dos Estados Unidos, de 1776, tratou

todos os homens como iguais, com direitos inalienáveis, dando especial relevância ao

direito à vida e à liberdade. Apesar de parecer promissor, a Declaração não tratava

realmente todos os homens como iguais: ainda existia o estatuto da escravidão e as
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mulheres estavam inferiores aos homens. É necessário relevar que a diferença prática

na defesa dos direitos reflete a sociedade da época.

Em 1789, a Revolução Francesa, com a idéia de “Liberdade, Igualdade e

Fratemidade”, teve um impacto na Europa, culminando na “Declaração dos Direitos

do Homem e do Cidadão”, que também seguiu essa linha de direitos naturais

inspirados na Declaração da Independência. Embora quase todos os países europeus

tenham adotado esses princípios ainda no Século XIX, os direitos humanos apenas

atingiram implementação e foram englobados no plano político e legislativo no Século

XX. Ainda assim, havia um problema: a aplicação e extensão limitavam-se dentro das

fronteiras de cada país.

Essas proteções todas foram absorvidas pela política do liberalismo e

mantiveram-se nos sistemas jurídicos seguintes. Para enfrentar o arbítrio

govemamental, foram estabelecidos direitos políticos e civis; para enfrentar os

desníveis sociais, direitos econômicos e sociais; e hoje contra a deterioração da

qualidade de vida, os direitos de solidariedade.

2.5. OS DIREITOS HUIVIANOS APÓS A SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

Os direitos dos cidadãos começaram a ser inscritos nas cartas políticas das

nações ocidentais, apresentando não só os direitos mas também deveres em códigos de

conduta. Esses direitos e deveres refletem o homem dentro da comunidade de uma

forma dinâmica, moldando-se de acordo com o momento histórico e alterando o

conceito a cidadania. Na Segunda Guerra Mundial, os direitos foram esmagados pelas

ditaduras, para mais tarde serem novamente reivindicados.

Com os horrores da Primeira e Segunda Guerra Mundial, os direitos

humanos a entraram numa nova plataforma. A Organização das Nações Unidas,

trazendo uma noção de Comunidade Internacional de Estados, estabeleceu como uma

de suas metas a defesa dos direitos humanos. A Declaração Universal dos Direitos do
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Homem, de 10 de dezembro de 1948, representa o primeiro passo em busca de uma

implementação política e legal dos direitos humanos em todo mundo, ultrapassando a

resistência da validade local dos direitos humanos.
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3. A DECLARAÇÃO UNIVERSAL Dos DIREITOS DO HOMEM

3.1. INTRODUÇÃO

Quem tem direitos humanos? Todo ser humano, pelo simples fato de ser um

ser humano. São inafastáveis e aplicáveis sempre.

A Carta das Nações Unidas de 1945 marcou um novo momento na

consideração intemacional dos direitos humanos, embora não tivesse normas de

procedimento muito claras. Há uma transição muito peculiar: do momento em que o

Estado protege a pessoa até o momento em que o próprio Estado é posto em questão

como o agressor, devendo pessoa ser protegida dele. É diflcil tratar de nonnas
`

intemacionais que regulem iguahnente todas as culturas, visto que cada cultura tem

sua consideração a respeito de determinado assunto, como casamento, filhos,

tratamento aos idosos, trabalho infantil, distribuição de renda, etc. As interferências

intemacionais que buscam os direitos humanos, especialmente quando feitas por

grandes Estados dotados de poderio político e militar, geralmente ocultam uma

segunda intenção, fortemente econômica.

A Declaração Universal dos Direitos do Homem, datada de 1948, é o

principal docmnento que trata dos direitos humanos. Havia outros tratados, como a

Magna Carta de 1215, a Declarações de Independência dos Estados Unidos de 1778, a

Declaração Inglesa de 1689, e a Declaração Francesa de 1789; todos buscaram de uma

forma ou de Outra tratar dos direitos do homem frente a direitos do Estado. Mas foi a

partir da Declaração Universal, das Nações Unidas, que muitas convenções, tratados e

declarações, a maioria vindo da ONU, abordaram o tratamento dos direitos humanos.

Como reflexo, muitas nações incorporaram os direitos em suas constituições nacionais,

reconhecendo que os direitos existem e são inafastáveis, e que não foram criados

exclusivamente pelas suas leis.

A Declaração Universal de 1948 contém direitos de duas espécies: os
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direitos civis e políticos e os direitos econômicos, sociais e culturais. Além destes,

também foram incluídos direitos de solidariedade, relativos ao direito do homem a um

meio ambiente saudável. Também chamados de direitos de terceira geração, esses

“direitos de solidariedade” geralmente são extensões de antigos conceitos ou

interpretações de novos aspectos da ordem social.

Dentro do Sistema Nações Unidas, a política sempre foi um fator

determinante na assinatura de tratados; não foi diferente na assinatura da Declaração

Universal dos Direitos do Homem. A Grã-Bretanha buscava um tratado de

cumprimento obrigatório que combatesse ativamente violações aos direitos humanos;

por outro lado os Estados Unidos buscavam um tratado mais vago, considerado como

simples acordo. Prevaleceu a posição norte-americana, tanto que a doutrina é unânime

ao afirmar que este tratado e as resoluções seguintes não são de implementação

obrigatória, e os Estados continuam tendo o direito de regular suas relações sociais

como bem entendem.

Para que a Declaração Universal obtivesse o status de direito intemacional

costumeiro, foi necessária a adoção de vários tratados pela Comissão de Direitos

Humanos das Nações Unidas; mas entre o início dos trabalhos e seu final muitas

colônias e territórios estavam independentes, estruturando-se. O resultado foi uma

nova perspectiva nos direitos humanos até então retratados: os direitos políticos e

civis, direitos econômicos, sociais e relativos ao desenvolvimento precisavam ser

englobados. Se antes havia uma ressalva pelos países desenvolvidos em respeitar um

tratado tão universal, esta ampliação e redefinição do que seriam direitos humanos foi

levada com ainda mais insegurança. Portanto, embora o Pacto Intemacional de

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, o Pacto Intemacional de Direitos Civis e

Políticos e o Protocolo Facultativo relativo ao Pacto Intemacional de Direitos Civis e

Políticos foram adotados em 1966, eles somente foram ratificado mais tarde - mesmo

o Brasil somente o ratificou em 1992, embora tenha participado nas suas elaborações.

Para a proteção nos direitos humanos ainda falta um mecanismo apropriado,
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que ofereça recursos e jurisdições especiais, com sanções e meios de contenção.

Todavia, o acesso a cortes intemacionais que resolvam tal questão depende de uma

evolução histórica. Desde a década de 60 já há uma interpretação de um direito extra

nacional, que ultrapassa as fironteiras dos Estados. Mas isso requer do Estado uma ação

positiva, ou seja, a adoção de medidas que possibilitem o pleno gozo dos direitos

humanos; e uma ação negativa, que retire qualquer impedimento a seu pleno gozo.

Todavia, muitos Estados que se subscrevem a tratados intemacionais fecham-se sob o

princípio da soberania, não reconhecendo as decisões das cortes intemacionais, o que

resulta numa medida intemacional inócua. As cortes intemacionais acabam

desempenhando um papel meramente consultivo. À Comissão Interamericana de

Direitos Htunanos cabe o papel de, dentro de seus relatórios, aplicar uma censura

moral com peso intemacional - o que acaba não tendo grande repercussão ou poder

sancionador.

3.2. os DIREITOS clvls E PoLÍT1cos

A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, é a mais

famosa das declarações, sendo modelo de qualquer constituição que releve a liberdade

e os direitos do homem. As declarações americanas (“Virginia Bill of Rights” e

“American Declaration of Independence”, ambas de 1776) influenciaram a Declaração

Francesa, elas próprias muito semelhantes ao sistema inglês de proteção. Com o claro

objetivo de proteger os homens contra os atos do govemo, a Declaração Francesa

busca especialmente ensinar aos indivíduos seus direitos, “relembrando-os” de que os

direitos existem. Abrangendo todos os homens e não apenas os franceses, os direitos

declarados são imprescritíveis, inalienáveis, individuais e universais. O texto

estabelece os direitos especialmente em liberdades (locomoção, segurança, opinião,

expressão, propriedade, presunção de inocência, legalidade criminal, legalidade

processual, resistência à opressão). Os direitos do cidadão são poderes, ou seja, meios
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de participação no exercício político. O limite do gozo dos direitos está exatamente no

direito de uso do outro cidadão, cabendo somente à lei a limitação do exercício de

liberdade.

Os direitos individuais (ou “liberdades públicas”, no dizer de FERREIRA

FILHO, 1995, p. 28) são o centro dos direitos fundamentais, sendo que os demais lhe

completam. São poderes de agir subjetivos, protegidos pela ordem jurídica a todos

seres humanos, oponíveis ao Estado, assim como a qualquer outro indivíduo, público

ou privado. Em se considerando o Estado, pode-se analisar por três ângulos: exigindo

uma abstenção do Estado no exercício desses direitos, exigindo uma ação preventiva

para evitar que sejam desrespeitados, ou exigindo uma ação repressiva para restaurar

os direitos se violados, punindo os responsáveis pela violação. ,Dessa idéia de direitos

individuais advém os direitos de primeira geração, também chamados de direitos da

personalidade. Eles buscam principahnente buscam proteger a pessoa e sua dignidade.

A afronta pode ser plenamente representada pela punição moral e/ou corporal como

pena criminal, e ainda pode ser vista na forma da tortura como punição legal.

Os direitos de primeira geração referem-se ao direito de liberdade da pessoa

humana contra a ação do Estado, que tem a obrigação de se abster de qualquer ato que

viole tais direitos. Abrangem o direito à vida, a uma nacionalidade, a liberdade de

movimento, o direito de asilo, a proibição da escravidão, a liberdade de opinião,

atividades políticas e trabalhistas etc.

Os chamados “direitos civis e políticos” buscam também assegurar que a

pessoa possa participar da vida política de sua comunidade, com liberdade de

expressão e de imprensa; esses direitos refletem principalmente a democracia e o

acesso da população ao poder.

A origem destes direitos segue duas correntes: para os jusnaturalistas, o

fundamento dos direitos é a natureza humana; para os que negam o jusnaturalismo,

parte acredita na experiência comum das sociedades contemporâneas e outros num

ideal comum a ser atingido pelo mundo inteiro.
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O reconhecimento dos direitos pelo Estado, vindo a serem garantidos pela

ordem jurídica, significa que são coercitivos, imponíveis, devendo o Estado repará-los

mesmo que o órgão violador seja ligado ao Estado.

3.3. os DIREITOS ECONÔMICOS E soC1A1s

Após a Primeira Guerra Mundial, o quadro social da Europa estava

desgastado, num fenômeno que Marx chamou de "luta de classes". Após um período

de ausência extrema do Estado, segundo a política implantada pelo liberalismo, houve

um enriquecimento súbito de uma classe muito restrita da sociedade; ao mesmo tempo,

a classe trabalhadora estava num estado de miséria extrema, visto que não havia

proteção nenhuma por ninguém, nem sindicatos, nem Estado, nem corporações. As

condições de trabalho eram terríveis, e a marginalização extrema acabou causando

revoltas contra aqueles que detinham recursos, a tal ponto de ameaçar a estabilidade

das instituições liberais. Na época, a parte empobrecida buscava muito alguns direitos,

em especial ao direito de votar, já que “os homens nascem e permanecem livres e

iguais em seus direitos”, segundo o artigo primeiro dos Princípios de 1789. A partir

desse momento, havia dois caminhos a seguir: reconciliar o proletariado com classe

burguesa e o Estado ou adotar a linha revolucionária marxista, extinguindo a classe

exploradora e o Estado. Optou-se pela reconciliação das camadas para formar uma só

sociedade.

Nesse contexto surgiram os chamados “direitos de segunda geração”, que

relevam os direitos econômicos, sociais e culturais, e representam a dívida do Estado

para com a pessoa; requerem de tal forma a participação do Estado que somente

podem ser desfiutados com a interferência deste. Buscam garantir o acesso ao

necessário para desenvolvimento de toda a sociedade, com o objetivo de um mundo

mais humano e igualitário.

Além do Estado, a Igreja, na sua doutrina social explicitada na publicação
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Rerum Novarum, posicionou-se no sentido de dignidade do trabalho e do trabalhador,

e da necessidade de direitos que entendessem e refletissem o ser humano e seu

trabalho.

Muitas constituições acabaram antecipando reconhecimento dos direitos

econômicos e sociais: a Constituição Francesa de 1848 contém uma clara conotação

social, quando trata que República deve proteger o cidadão, sua família e seu trabalho,

devendo também prestar assistência aos cidadãos necessitados; a Constituição

Mexicana de 1917 observa o nacionalismo e a reforma agrária; a Declaração dos

Direitos do Povo Trabalhador e Explorado, da Rússia de janeiro de 1918 busca

retomar o poder ao proletariado; e o Tratado de Versalhes de 1919 contém a

constituição da Organização Intemacional do Trabalho, que busca proteger os direitos
do trabalhador.

Mas o documento mais marcante é a Constituição Alemã de 1919

(Constituição de Weimar), que dedicou um capítulo inteiro apenas para tratar do

indivíduo e suas relações privadas, sociais e econômicas. É primeira vez que se trata

da função social da propriedade, pelo qual a sociedade tem grande interesse no uso da

propriedade individual. Esta constituição estabeleceu um novo modelo para todas as

constituições estabelecidas na Europa.

Os direitos sociais são direitos subjetivos, sendo poderes de exigir, e as

constituições tendem a observar tais direitos como uma prestação exigível do Estado.

A natureza desses direitos advém da vida em sociedade, pelo qual todos devem ajudar

se para atingir um objetivo comum: o desenvolvimento social. Finalmente protegidos

pela Declaração Universal dos Direitos do Homem, das Nações Unidas, busca

especialmente definir um padrão de vida adequado, saudável e digno a todos os

habitantes de todas as nações.



15

3.4. OS DIREITOS DE SOLIDARIEDADE

Apesar de se tratar de um tema bastante recente, pode-se dizer que

completaria o lema da Revolução Francesa, juntamente com os outros direitos: a

primeira geração de direitos seria a liberdade, a segunda a igualdade, e a terceira a

fiatemidade. Os direitos de solidariedade desenvolveram-se principalmente no plano

intemacional, em reuniões da ONU e da UNESCO (Organização Educacional,

Científica e Cultural das Nações Unidas). Sua existência não é pacífica entre a

doutrina, mas para que os que reconhecem os direitos de terceira geração, citam o

direito à paz, o direito ao desenvolvimento, o direito ao meio ambiente e o direito aos

bens que constituem o patrimônio comum da humanidade, ,embora alguns autores
\

acrescentem o direito à autodeterminação dos povos e o direito à comunicação. A

princípio, são direitos de titularidade coletiva, exercidos pela sociedade, entes públicos

e entes privados, embora em alguns aspectos como direito à comunicação, possam ser

exercidos individualmente. Geralmente exercidos contra os Estados.

Os direitos humanos não têm uma natureza rígida e desenvolvem-se, mudam

constantemente. Refletem o dia-a-dia, além de envolverem os direitos relacionados ao

desenvolvimento, envolvem também o direito ao meio ambiente (abordado com

especial relevância durante a ECO 92, reunião realizada no Rio de Janeiro).

Principalmente tratam dos direitos de solidariedade: paz, desenvolvimento e meio

ambiente saudável.

ACCIOLY (2000, p. 341) menciona que "na prática nem sempre será

possível dizer se direito humano em questão deve figurar dentre aqueles que o Estado

tem o dever de respeitar, ou se se trata de um direito a ser cobrado do próprio Estado”.



16

4. OS INSTRUMENTOS DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS

4.1. A DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS DO HoMEM

Os direitos básicos muitas vezes são a expressão dos direitos humanos dentro

de cada sistema nacional, sendo pleiteado através das ações garantidas pela lei

nacional e protegidos pelas constituições locais.

Os principais órgãos na luta pelos direitos humanos são a Organização das

Nações Unidas (ONU) e as Organizações Não-Govemamentais (ONGs). As ONGs

trabalham intemacionalmente através de uma rede e relatam violações, apesar da

represália de muitos govemos. As violações dos direitos humanos são um dos piores

crimes que o Estado pode cometer contra seus cidadãos, visto que os cidadãos estão

submissos ao poder do Estado e somente podem defender-se com os instrumentos que

o próprio Estado fomece. As violações podem ser executadas pelo Estado em si

(através de seus agentes), com aprovação do Estado ou mesmo serem tolerados pelo

Estado, arriscando a segurança intema e extema do país.

A formulação da Declaração Intemacional dos Direitos do Homem trouxe

consigo uma pesada carga histórica: devido aos movimentos religiosos e de

desenvolvimento dos Estados nacionais desde a Renascença até o século XVIII,

surgiram os direitos civis e políticos, incorporados nas constituições em muitos

Estados; já no século XIX, devido aos progressos tecnológicos, industrialização e

problemas decorrentes, surgiram os direitos econômicos e sociais. Quando o

documento final foi adotado e proclamado pela Assembléia Geral das Nações Unidas,

sua intenção era ser apenas uma Carta geral, a ser complementada por uma convenção

ou convenções (pactos) e posteriores medidas de implementação. O valor desta Carta é

inegável, especialmente quando se consideram que muitos países em desenvolvimento

foram influenciados, tratando da questão dos direitos humanos de forma a incluí-los

em suas legislações e no tratamento de seus nacionais e estrangeiros. Quanto a essa
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intemalização, ela foi primeiramente considerada de forma negativa (como, por

exemplo, “a ninguém se negará o direito de educação”), para depois ser considerada de

forma positiva (por exemplo, “os Estados assegurarão o direito de educação”).

Para a proteção dos direitos humanos, o direito intemacional exige do

reclamante o esgotamento dos recursos intemos, e dos Estados a existência destes

recursos. A Comissão Européia de Direitos Humanos defendeu, no caso S. E. Golder

versus Reino Unido que seu objetivo era proteger os indivíduos, sem se preocupar com

as obrigações interestatais e suas restrições advindas de soberania. Quando se fala de

direitos humanos, a nacionalidade é irrelevante para a proteção do indivíduo; a pessoa

não é protegida por ser nacional de um pais, mas por ser um ser humano. O vínculo

exigido para a propositura de ações direcionadas à Convenção Européia de Direitos

Humanos é o nexo entre o reclamante e o dano causado, independentemente de

nacionalidade. Qualquer pessoa pode peticionar, reclamando perante um órgão

intemacional mesmo contra seu próprio Estado de origem.

Quando ainda não existiam legisladores e órgãos de direito intemacional,

observou-se em vários casos a “intervenção humanitária”, especialmente no que

tratava no tráfico de escravos. Os particulares agiam peticionando a conferências

diplomáticas ad hoc; o status processual surgiu apenas após o Século XIX. Na época

da Liga das Nações, existiam dois sistemas: as minorias e os mandatos. Quanto ao

sistema das minorias, considerava-se que as minorias de certos países europeus

peticionariam aos Comitês de Minorias, ao Conselho da Liga, a um tribunal arbitral ou

a uma comissão mista. No sistema dos mandatos, as petições eram enviadas à

Comissão Permanente Dos Mandatos, através das autoridades dos Estados

mandatários.

A partir da década de 80, houve uma evolução nos direitos humanos: em vez

de legislação e tratados, aos poucos se entrou na fase de implementação dos direitos.

Por muito tempo, não havia órgãos intemacionais a quem recorrer, tampouco os

indivíduos possuíam capacidade processual para recorrer. As relações intemacionais
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eram exclusivamente interestatais, limitando-se a participação individual quanto ao

padrão intemacional de tratamento de estrangeiros e à proteção diplomática. A

proteção diplomática causou muita polêmica, considerando a que a arbitrariedade por

parte do Estado interventor e a abrangência extremamente limitada dos que recorriam

possibilitava muitos abusos.

Por muito tempo, entendeu-se que o sistema de proteção dos direitos

humanos e a proteção diplomática fossem complementares; todavia atualmente boa

parte da doutrina e identificou a existência dos dois sistemas.

TRINDADE (1981, p. 227) expõe que a Declaração Universal “não tem,

como jamais pretendeu ter, força jurídica obrigatória, muito embora seja inegável seu

impacto nas constituições, legislações e jurisprudências nacionais, assim como em

tratados intemacionais e demais resoluções da ONU”.

Para as medidas de implementação, a Comissão de Direitos Humanos

ocupou-se de trabalhos preparatórios de 1947 a 1966, divididos em quatro sessões. Na

sua segunda sessão, recomendou o reconhecimento do direito de petição a indivíduos

através de mecanismos de petições interestatais. Era consenso que o pacto (resultado

do trabalho) deveria ser um instrumento intemacional de implementação de cada

Estado. Mais tarde, optou-se pelo preparo de dois pactos: um sobre direitos civis e

políticos, e outro sobre os direitos econômicos, sociais e culturais. Em relação aos

primeiros, não há dúvidas quanto ao acesso de reclamações ou petições, mas aos

últimos, tal acesso não foi reconhecido devido à dificuldade de uma definição precisa 

esses direitos eram vistos como objetivos a serem cumpridos a longo prazo.

Os pactos deveriam ser implementados nacionalmente pelos próprios

Estados através de medidas legislativas e administrativas; desta forma, cabe aos

Estados o dever de assegurar a qualquer pessoa recursos internos e recursos judiciais

relativos aos direitos civis e políticos.

A partir da resolução 1503, adotada pelo ECOSOC (Conselho Econômico e

Social das Nações Unidas), sobre o procedimento para lidar com petições relativas a
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direitos humanos, a Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas recebeu

autoridade para estabelecer um mecanismo de proteção dos direitos humanos. Desta

forma, as petições que indiquem um padrão de violação comprovado são submetidas a

certos requisitos de admissibilidade, sendo selecionados por um grupo de trabalho

sobre petições e encaminhados à Sub-Comissão de Prevenção da Discriminação e

Proteção de Minorias, para depois serem enviadas à Comissão de Direitos Humanos.

Os governos são então informados de decisões da Comissão, sendo-lhes solicitados

documentos e depoimentos. Todavia, o objetivo não é tratar de violações individuais

de direitos humanos, especialmente porque tratam de situações que afetam grupos de

indivíduos; sua importância está na independência de ratificação dos Estados-membrosda ONU. ,
\

Na Europa, a proteção intemacional baseia-se na Convenção Européia para a

Proteção dos Direitos Humanos e Liberdades Fundamentais, assinado em Roma em

1950, que constituiu uma Comissão Européia de Direitos Humanos e uma Corte

Européia De Direitos Humanos. Qualquer pessoa, grupo de pessoas ou entidade não

govemamental podem dirigir-se à Comissão, por intermédio do Secretário-Geral do

Conselho da Europa.

Até o procedimento seguinte, o processo ocorre de forma idêntica no

continente americano. Todavia, a Europa vai mais além: o relatório da Comissão é

enviado ao Comitê de Ministros da Comunidade, que decidem se há ou não há alguma

violação. Se a Comissão não conseguir uma conciliação amigável, remete a questão à

Corte, que julgará o caso; se a violação for constatada, será determinada sua correção;

se a correção for impossível ou imperfeita, uma reparação será estabelecida. A Corte

Européia que busca proteger os direitos humanos está inclusive acima ao Poder

Judiciário dos Estados contratantes.

Já no continente americano, na falta de uma solução amistosa, a Comissão

Interamericana de Direitos Humanos encaminha um relatório ao Estado ou Estados

interessados, com proposições e recomendações apenas, podendo depois enviar a
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questão para apreciação da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que

determinará que se assegure uma ação ou omissão que garantam os direitos do

prejudicado.

4.2. o PACTO INTERNACIONAL DE DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS

De 1948 até 1976, quando a Convenção Intemacional Sobre Direitos Civis e

Políticos e a Convenção Internacional Sobre Direitos Econômicos, Políticos e

Culturais foram adotados, a Declaração Universal dos Direitos do Homem era o único

instrumento intemacional sobre o assunto, e todos os instrumentos internacionais que

tratassem deste tema tinham a Declaração Universal como referência. Ela estabeleceu
›.f

um padrão para várias outras convenções e muitas constituições, como O Conselho

Europeu e a Corte de Justiça. Essas duas Convenções têm, ainda hoje, forte influência

nas Constituições de muitos países e apresentam-se como referência de tratamento, aos

quais os Estados signatários submetem-se a várias obrigações, sob pena de serem

litigantes em processos perante Comissões Internacionais.

O Pacto Intemacional de Direitos Civis e Políticos protege direitos

fundamentais, como liberdade de detenção arbitrária, o tratamento humano a pessoas

presas, a proibição de tortura, de tratamento cruel e degradante, de trabalho escravo ou

forçado; garante um julgamento justo, o direito à privacidade e proteção à honra,

liberdade de pensamento, consciência e religião; o direito a reuniões pacífica.s e

liberdade de associação; e a preservação da cultura de minorias, entre outros. Contém

dois protocolos: o primeiro pemritindo que indivíduos (pessoa fisica e organizações

não-governamentais em oposição ao acesso de muitos instrumentos apenas aos

Estados) protocolem reclamações junto às Nações Unidas, e o segundo, adotado em

1989, busca eliminar a pena de morte.

Os países que participam do Pacto Intemacional de Direitos Civis e Políticos

garantem proteger todos os direitos abrangidos nesse instrumento, protegendo



21

qualquer indivíduo dentro de seus territórios, independentemente de seu status,

incluindo seu sexo, raça, nacionalidade, credo, posição econômica e social. Os

signatários prometem o remédio efetivo para sua violação, e vítimas de possíveis

violações que tenha exaurido estes remédios intemos podem levar sua reclamação ao

Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas.

4.3. o PAcTo 1NTERNAc1oNAL DE DIREITOS EcoNÔM1cos, soc1A1s E

CULTURAIS

O Pacto Intemacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais trata de

direitos que "têm custos": os alguém (nesse caso, os govemos) têm que gastar para a
1.

fomecer padrões de vida ou cumprir expectativas culturais. "Custam" porque

geralmente significa que necessitam de investimentos financeiros para atingir seus

fins. Protege o direito a um padrão de vida digno, o direito à educação, à previdência

social, o direito ao trabalho, a condições favoráveis de trabalho, o direito de participar

de sindicatos, o controle e beneñcios decorrentes do trabalho intelectual, o direito de

aproveitar os beneficios do progresso social, a proteção da família e da matemidade,

entre outros.

4.4. OUTROS PACTOS E CONVENÇÕES

Há também várias outras Convenções, organizadas principalmente pela

Organização das Nações Unidas, que acabaram estendendo e especificando certos

direitos e proteções. Essas Convenções buscam, como já foi comentado anteriormente,

proteger o cidadão da ação do próprio Estado, na ação direta do poder do Estado ou na

sua complacência diante de violações.

A “Convenção Contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis,

Desumanos ou Degradantes” requer dos govemos que proíbam e previnam a tortura. A
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tortura é a aplicação de dor ou sofrimento com o objetivo de conseguir uma confissão,

punição, intimidação ou coerção a qualquer pessoa por qualquer razão discriminatória,

desenvolvida por um oficial público ou com sua aquiescência. Pode também incluir a

modalidade de forçar alguém a Ver outra pessoa sendo ferida, para pressionar o

observador. A convenção não permite tortura sob qualquer circunstância, mesmo em

guerras ou emergências, ou mesmo na obediência de ordens superiores.

A “Convenção sobre os Direitos da Criança” busca, por sua vez, que os

govemos reconheçam que as crianças têm os mesmos direitos humanos que os adultos,

além de direitos especiais, devido à sua fiagilidade e desenvolvimento mental. É

notório que na Idade Média as crianças eram tratados como adultos de estatura

pequena, tendo as mesmas tarefas e deveres, porém sem o reconhecimento de direito

algum - é perfeitamente compreensível que famílias tivessem dezenas de filhos com o

objetivo de poucos chegarem à juventude vivos. As crianças, como já foi provado em

vários estudos feitos pelas Nações Unidas, são as maiores vítimas da pobreza e

subdesenvolvimento, estando mais sujeitas à fome (com as conseqüentes seqüelas

físicas, mentais e emocionais), maus tratos, trabalho exploratório e abandono.

A “Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de

Discriminação contra a Mulher” tem dois objetivos: proibir a discriminação das

mulheres e garantir sua igualdade. Proíbe distinção, exclusão ou restrição baseadas em

sexo ou status marital, na vida pública ou privada; proíbe também a discriminação

política (direito ao voto e cargos públicos), assegurando a igualdade de escolha de

trabalho, salário e condições, previdência social; fomecendo serviços especiais às

mulheres durante a gravidez; direito a escolher seu marido (assim como o marido tem

direito de escolher sua mulher), e igualdade perante a lei. Não admite discriminação

contra mulheres por qualquer motivo, seja cultural, tradição ou religião - os direitos da

mulher são direitos humanos. Ao contrário da Convenção Intemacional sobre a

Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, não admite a discriminação

nem mesmo em âmbito privado, já que as mulheres são constantes vítimas de
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violências cometidas por pais, irmãos, tios, padrastos, cônjuges e até filhos, dentro de

seu próprio lar.

A “Convenção Intemacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de

Discriminação Racial” proíbe todas as formas de discriminação ou de “preferência”:

todos devem ser iguais perante a lei, mesmo que protegidos por outros tratados de

direitos humanos. Protege a igualdade em lugares públicos e em serviços públicos,

não amparando a vida privada. A convenção garante três exceções:

- Um país pode decidir quem são seus cidadãos e não cidadãos, direito

decorrente do exercício de soberania de cada Estado;

- Um govemo pode legislar a respeito de nacionalidade, a cidadania e

naturalização, contanto que não discrimine :uma nacionalidade em

especial, direito também decorrente da soberania estatal;

- Uma discriminação é permitida contanto que seja descontinuada depois

de atingir seu objetivo, que deve ser o avanço de minorias raciais, e

nunca deve levar à separação de direitos, como por exemplo, direitos

de homens diferentes dos direitos das mulheres.

O objetivo da Convenção vai além de soluções individuais, já que

geralmente as práticas de discriminação racial raramente refletem situações isoladas,

mas contaminam segmentos minoritários da população de um país ou região. A

convenção trata de deveres não apenas negativos (não apoiar a prática de

discriminação racial), mas também de deveres positivos, como a revisão de políticas

govemamentais, anulação de leis que perpetuam a discriminação, a ação pelos Estados

de proibir práticas e discriminação racial, declarando ilegais os atos discriminatórios.

4.5. AS coRTEs INTERNACIONAIS E AS AGÊNCIAS EsI>EcIALIzAI>As

Como forma de garantir o cumprimento de tratados, a Organização das

Nações Unidas também estruturou dois órgãos de litígio intemacionais: a Corte
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Intemacional de Justiça e a Corte Criminal Internacional.

Em relação à Corte Intemacional de Justiça, muitos tratados estabelecem que

a Corte pode analisar uma questão se for requerida por uma das partes em litígio. Não

tem poder coercitivo para executar suas determinações, e também não tem jurisdição

sobre indivíduos, não recebendo petições ou reclamações de indivíduos; pode, todavia,

analisar reclamações de desrespeito dos direitos humanos se pleiteada por um Estado

contra outro.

Já a Corte Criminal Intemacional atua de forma complementar, exercendo a

jurisdição apenas quando os Estados não querem ou não podem lidar com casos em

particular, tendo também jurisdição em crimes de guerra cometidos em conflitos

armados intemos ou intemacionais. p,
Há, todavia, ainda dentro do Sistema Nações Unidas, mais institutos que

buscam a preservação dos direitos humanos e a melhoria das condições de vida.

Dentre esses institutos, pode-se destacar as chamadas “agências especializadas”, sendo

aqui expostas somente três: a Organização Intemacional do Trabalho (OIT), a

Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Organização Educacional, Científica e

Cultural Das Nações Unidas (UNESCO).

A Organização Intemacional do Trabalho (OIT), que trata dos direitos

relativos ao regime e condições do trabalho, observa juntamente com as demais

agências especializadas (UNESCO, OMS e FAO) a garantia de vários direitos

econômicos, sociais e culturais, e algtms direitos civis e políticos. Na OIT, quando um

Estado ratifica uma convenção sua, tal Estado deve encaminhar à OIT um relatório

indicando as medidas tomadas para implementar tal convenção. Ao mesmo tempo,

conta com reclamações não govemamentais (“representações”) encaminhadas por

qualquer associação de trabalhadores ou empregadores, tendo outro procedimento

especial relativo aos direitos sindicais.

A Organização Mundial Da Saúde (OMS) também requer relatórios anuais

dos Estados sobre as medidas tomadas relativas a convenções e recomendações para o
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aprimoramento da saúde pública mundial.

A UNESCO (Organização Educacional, Científica e Cultural Das Nações

Unidas) requer relatórios bienais aos Estados, para que estes indiquem seus programas

de ação educacionais, científicos e culturais, e relatórios periódicos especiais sobre

suas convenções e recomendações.
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5. A PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS

5.1. O BRASIL E A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

Hoje, entende-se que a cobrança internacional quanto aos assuntos de

direitos humanos não mais é uma interferência aos “asstmtos privados do Estado”. Os

Estados contraem os deveres de obrigação dos direitos humanos dentro do pleno

exercício de sua soberania. Os direitos humanos são maiores do que os assuntos

pertencentes ao domínio exclusivo dos Estados, sendo um assunto de “interesse

intemacional”. Há Luna tendência no sentido de responsabilizar os Estados por seus

comportamentos que afetem a sociedade intemacional, especialmente no que conceme
À

aos direitos dos desamparados.

É evidente que, se por um lado é relativamente fácil estabelecer tratados

genéricos que tratem da proteção dos direitos humanos, por sua vez a implementação

destes tratados, com mecanismos executores, dependem da abordagem filosófica,

ideológica, religiosa, política, jurídica, e da conveniência e oportunidade de se

implantar tal tratado. Ainda assim, devido às variações culturais dos diferentes países

do mundo, a implantação e execução dos mecanismos de defesa dos direitos humanos

podem ter resultados diferentes a partir de um mesmo tratado, inclusive no que diz

respeito ao acesso da população à defesa de seus direitos. Todavia, tem-se admitido

que o funcionamento dos mecanismos de proteção intemacional dos direitos hmnanos

dependem muito do funcionamento dos mecanismos intemos de proteção, portanto

inclusive os recursos intemos, característicos das esferas administrativas ou judiciais

de cada país, estão sujeitos à análise intemacional quando de uma reclamação

(especialmente porque o esgotamento de recursos intemos antes da reclamatória

intemacional é um pré-requisito). Aqui se constata que a questão do domínio

reservado dos Estados é um argumento inaceitável, visto que nem todos os países

contain com órgãos judiciários independentes e eficazes.
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Dentro do Brasil, por causa do pacto federativo, a União não pode interferir

naquilo que é de particular interesse dos Estados; assim, mesmo os órgãos federais

como o Poder Judiciário dificilmente podem intervir em violações de direitos

humanos. Apesar da repercussão nacional e intemacional, cabe à União o papel de

apresentar-se interessada na resolução dos crimes. Nesse sentido, há vários projetos

buscando federalizar delitos contra os direitos humanos, para serem julgados por

tribunais federais.

Apesar de a Constituição Federal em seu artigo 5° buscar arduamente

proteger os direitos humanos, não regulou instrumento nenhum para assegurar seu

exercício, resultando no Brasil de hoje, um verdadeiro tratado de desrespeitos diários.

5.2. A PROTEÇÃO CONTRA O ESTADO-LEGISLADOÍÉ

No âmbito intemacional, há uma grande diversidade de instrumentos

reguladores dos direitos humanos: há várias origens, âmbito de atuação, destinatários,

conteúdo, efeitos jurídicos, técnicas de controle e supervisão, etc. O importante é que

hoje se entende que a proteção dos direitos humanos não mais está limitada à atuação

dos Estados, como uma forma de manifestação de soberania.

Há que se destacar aqui que, em matéria de proteção contra a atuação do

Estado, é preciso separar seus componentes, a fim de encontrar um sistema que

garanta o cidadão contra a ação indiscriminada Estado, mas que ainda faça com que o

Estado cumpra seu papel social, agindo ativamente a favor dos interesses da sua

sociedade.

Quando se diz que o maior violador dos direitos humanos é o Estado, está-se

referindo em especial à atuação do Poder Legislativo e do Poder Executivo. Nesse

contexto, o direito constitucional tomou-se uma das principais fontes de proteção dos

direitos humanos, especialmente para regular a atuação do Estado dentro de suas

normas. Exige-se do Estado que atue de acordo com a constitucionalidade. E para que
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a constituição que funcione bem na proteção dos direitos humanos, é necessário um

sistema adequado de controle e anulação do ato inconstitucional.

O controle de constitucionalidade surgiu primeiro na jurisprudência norte

americana. Com cuidado para não interferir na função do Poder Legislativo, o Poder

Judiciário busca não aplicar a lei que seja contrária ao interesse da constituição. Na

Europa, é uma corte específica que, separada do Judiciário e especializada na questão

de constitucionalidade, faz esse controle. A França, destacando-se do resto do

continente europeu, estabeleceu um Conselho Constitucional, que é um órgão político,

composto de membros nomeados pelo Presidente da República, pelo Presidente da

Assembléia Nacional e pelo Presidente do Senado.

Em geral o controle de constitucionalidade acontece com a atividade

jurisdicional e a impossibilidade da lei significa a incompatibilidade da norma. Apesar

do magistrado ser imparcial e independente, o controle judicial não deixa de ter uma

conotação política, o texto pode ser uma forma de “reprovar” a existência de uma

norma. Mas a inconstitucionalidade pode decorrer não somente de uma norma auto

executável, mas pode também ocorre a inconstitucionalidade por omissão, quando não

se cumpre um mandamento constitucional.

5.3. A PROTEÇÃO CONTRA O ESTADO-ADMINISTRADOR

Concretamente, é o Poder Executivo o maior agente violador dos direitos

fundamentais. Há três sistemas principais para a proteção contra o administrador: o

judicial, o administrativo e o "ombudsman". Pode o Poder Judiciário ser o encarregado

de corrigir violações causadas pelo Poder Executivo e seus agentes, baseado no

princípio da independência, imparcialidade e vinculação à aplicação do direito. Os

tribunais ingleses, no começo de sua história, criaram várias ações especiais para

proteger direitos específicos, como o habeas corpus (contra a prisão arbitrária), a

prohíbítíon (limitando a autoridade a seus poderes designados), e outras ações
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antecedentes ao mandado de segurança.

5.4. A PROTEÇÃO CONTRA O ESTADO NO DIREITO ESTRANGEIRO

O direito fi'ancês contém o chamado "contencioso administrativo", que é um

corpo específico do Poder Executivo constituído para julgar atos do poder executivo.

Quem recorre à jurisdição do contencioso administrativo fica impedido de pleitear a

mesma ação na justiça comum.

Originário da Suécia, o “ombudsman” é um órgão de controle da atividade

estatal com os poderes de investigação e recomendação, não lhe cabendo corrigir atos

contra os direitos, mas reclamar ao poder competente que o faça. Foi adotado em
c.

vários países europeus, sob diferentes denominações. Na União Soviética, havia um

sistema semelhante, chamado “Procuratura”, que supervisionava a aplicação das leis e

poderia solicitar a revisão do ato em instância superior. No Brasil, o Ministério

Público também tem uma certa competência de controle administrativo, não a ponto de

rever as decisões tomadas na esfera administrativa, mas podendo levantar o controle

judicial sobre elas.

5.5. A PROTEÇÃO DIPLOMÁTICA

Finalmente, tratando da proteção dada ao Estado a seus nacionais no

exterior, é preciso comentar da proteção diplomática. A proteção diplomática sempre

pode ser suscitada quando um ato ou omissão de alguém ou um órgão, imputado ao

Estado reclamado, em violação de uma obrigação de direito intemacional, causa dano

a um estrangeiro. O estrangeiro deve usar todos os recursos intemos antes de

patrocinar a sua causa através do Estado do qual é nacional.

Vattel em 1758 declarava que os Estados soberanos eram os únicos sujeitos

de direito intemacional, devendo proteger seus nacionais, visto que esses não podem
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sozinhos relacionar-se com outros Estados. Posteriormente, o "direito e dever" do

Estado de proteger seus nacionais no exterior foi reforçado por outros autores (como

Fauchille, em T raité de a'roit international public; Oppenheim, em International Law;

e Holland, em Lectures on International Law). Portanto, antes de requerer a proteção

diplomática do Estado, desde o século XIX já se entendia a necessidade do

esgotamento dos recursos intemos.

A Corte permanente intemacional em 1924 já reconhecia, baseado em Vattel,

que quando o Estado patrocina a causa de um de seus cidadãos, está reafirmando seu

direito de assegurar a aplicação das regras de direito intemacional para seus cidadãos 

a origem privada era irrelevante; com a participação do Estado, este se tomava o único

reclamante. Assim, embora os litígios tivessem origem privada, e não a intervenção do

Estado, os litígios se "intemacionalizavam" quando pedida a proteção diplomática,

tornando-se litígios intemacionais ou interestatais.

A origem dessa proteção, considerada historicamente, provavelmente surgiu

como forma de resolver conflitos entre estrangeiros e seus Estados de domicílio, ou

ações de reparação de danos causados a estrangeiros.

O esgotamento de recursos intemos explica a natureza subsidiária da

proteção diplomática: esta ocorre apenas na falha do Estado no comprimento do

"intemational standard", o padrão intemacional no tratamento de estrangeiros. O

esgotamento de recursos intemos é um pré-requisito necessário, sendo que somente

após esse acesso poderia se formar uma responsabilidade intemacional.

A proteção diplomática geralmente abarca um grupo limitado de pessoas (os

nacionais no exterior); o esgotamento dos recursos intemos anterior à proteção

diplomática tem um manifesto caráter preventivo - ao insistir em uma solução local

evita possíveis tensões e danos aos estrangeiros. Oferece-se ao Estado no qual os

estrangeiros estão a possibilidade de reparar o dano causado antes de um conflito

intemacional, de forma pacífica, dentro da sociedade e das leis na qual o estrangeiro

está inserido. Todavia, a interferência do Estado de origem é impossível sem a ativa
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participação do estrangeiro. É dispensável relevar que a nacionalidade é um vínculum

necessário.
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6. CONCLUSÃO

No direito intemacional clássico costumava-se considerar o indivíduo como

um estranho, havendo somente relações entre Estados. Ainda hoje, apenas uma

proteção política é fornecida aos indivíduos e às entidades não-govemamentais. A

princípio, quando há uma queixa ao Comitê dos Direitos do Homem da ONU, o

máximo que poderá ser extraído do Comitê é apenas um parecer.

A grande questão que permeia as discussões a respeito de direitos humanos é

que, mesmo sendo asseguradas em Declarações de Direitos e Constituições dos

Estados nacionais e embora tendo inúmeras organizações de defesa desses direitos,

estes não são respeitados, sendo vários os motivos pelos quais não se consegue a sua
›.

efetivação.

É o campo onde aparece a maior defasagem entre a norma e sua efetiva

aplicação. Grande parte das vezes sua efetivação é negada pelo próprio poder público,

o qual é ao mesmo tempo protetor e adversário dos direitos humanos e o responsável

direto pela sua possível efetividade, uma vez que os direitos humanos de liberdade

normalmente buscam limitar o poder do Estado ou, então, os direitos sociais buscam a

ampliação desse poder ou, ainda, devido à falta de regulamentação por leis

complementares para dar vigência efetiva a direitos formais.

Dito de outro modo, como os direitos humanos são inseparáveis de sua

garantia, e como essas garantias são limitações normativas impostas pelo poder

constituinte ao poder público, na realidade eles somente têm condições de funcionar

através do próprio poder público.

É óbvio que os direitos humanos constitucionalizados dependem de uma

prévia regulamentação, por meio de leis ordinárias, pelos próprios organismos estatais

que as declarações de direitos visam controlar no exercício de suas funções em matéria

de políticas públicas. Na ausência de um amparo legal pela falta de regulamentação, há

uma garantia vazia, ou seja, uma norma intemacional com a qual ninguém tem
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compromisso nenhum. Essa ausência legal pode levar (e, como vemos diariamente,

leva) a um desrespeito generalizado causado justamente pela impunidade dos órgãos

oficiais, que não se submetem a normas não intemalizadas pelo direito nacional.

Os direitos humanos não podem ficar restritos à sua validade formal. É

necessária sua implantação de forma a proteger, através da lei, a pessoa do próprio

legislador e do executor da lei. A omissão da lei resulta na segmentação estratégica das

camadas mais vulneráveis (mais pobres e desprovidas de acesso ao poder) e sua

acomodação, visto que não possuem meio algum de exigir do Estado a prestação de

seus compromissos. Isso pode ser visualizado quando se fomece uma igualdade

perante a lei: na prática, quem sabe que a lei existe, usa-a a seu favor, mas para saber

que ela existe é necessário uma educação e conhecimento, além de poder aquisitivo

para pleiteá-lo.

Quando se fala em direito à educação, moradia, saúde, lazer, trabalho digno,

trata-se de normas tão genéricas que não há como pleitear o Estado: este mesmo não

fomece condição nenhuma para sua exigência, não há instrumento nenhum para lutar

contra o Estado em vista do desemprego. Como conseqüência, àquele que tem um

emprego, mesmo que exploratório, nada reclama, justamente para que esse pouco de

dignidade não lhe seja retirado.

No Brasil, são comuns as normas programáticas, que exigem lei

complementar ou uma regulamentação posterior para terem eficácia, que não recebem

complementação nenhuma e permanecem vazias; e direitos constitucionalmente

protegidos mas desprovidos de mecanismos assecuratórios, o que também lhes toma

inexigíveis. Um direito somente tem juridicidade se existe do outro lado da relação

jurídica alguém que tem um dever, de tal forma que a pessoa que sofreu a lesão desse

direito possa dele cobrar com relação ao direito lesado.

Contra especificamente a ação do Estado, pode-se citar como garantias

constitucionais o direito de petição, o habeas corpus, o habeas data, o mandado de

segurança, o mandado de injunção e a ação popular. Porém, eles apenas garantem
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alguns direitos. Ainda falta o mecanismo jurídico que garanta o cumprimento dessas

nonnas não só contra o Estado, mas também contra qualquer agente público ou

privado.

Embora muitas garantias estejam elencadas na Constituição Federal, elas

são apenas garantias formais constitucionais que o “cidadão” tem para buscar a

proteção de um direito lesado ou ameaçado de lesão, o que não é suficiente para

garantir a efetividade dos direitos hmnanos. Em outras palavras, por mais que muitos

direitos básicos estejam assegurados em nossa Carta Máxima, sua simples disposição

no texto constitucional não basta para que concretamente possa-se certificar o

cumprimento dos direitos humanos em Estado algum.
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Declaração Universal dos Direitos do Homem

Preâmbulo

Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros

da família humana e dos seus direitos iguais e inalienáveis constitui o fundamento da

liberdade, da justiça e da paz no mundo;

Considerando que o desconhecimento e o desprezo dos direitos do homem

conduziram a actos de barbárie que revoltam a consciência da Humanidade e que o

advento de um mundo em que os seres humanos sejam livres de falar e de crer, libertos

do terror e da miséria, foi proclamado como a mais alta inspiração do homem;

Considerando que é essencial a protecção dos direitos do homem através de um

regime de direito, para que o homem não seja compelido, em supremo recurso, à

revolta contra a tirania e a opressão;

Considerando que é essencial encorajar o desenvolvimento de relações

amistosas entre as nações;

Considerando que, na Carta, os povos das Nações Unidas proclamam, de novo,

a sua fé nos direitos fundamentais do homem, na dignidade e no valor da pessoa

humana, na igualdade de direitos dos homens e das mulheres e se declaram resolvidos

a favorecer o progresso social e a instaurar melhores condições de vida dentro de uma

liberdade mais ampla;

Considerando que os Estados membros se comprometeram a promover, em

cooperação com a Organização das Nações Unidas, o respeito universal e efectivo dos

direitos do homem e das liberdades fundamentais;

Considerando que uma concepção comum destes direitos e liberdades é da mais

alta importância para dar plena satisfação a tal compromisso:

A Assembleia Geral
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Proclama a presente Declaração Universal dos Direitos do Homem como ideal

comum a atingir por todos os povos e todas as nações, a fim de que todos os

indivíduos e todos os órgãos da sociedade, tendo-a constantemente no espírito, se

esforcem, pelo ensino e pela educação, por desenvolver o respeito desses direitos e

liberdades e por promover, por medidas progressivas de ordem nacional e

internacional, o seu reconhecimento e a sua aplicação universais e efectivos tanto entre

as populações dos próprios Estados membros como entre as dos territórios colocados

sob a sua jurisdição.

Artigo 1.°

Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos.

Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de

fratemidade.

Artigo 2.°

Todos os seres humanos podem invocar os direitos e as liberdades proclamados

na presente Declaração, sem distinção alguma, nomeadamente de raça, de cor, de sexo,

de língua, de religião, de opinião política ou outra, de origem nacional ou social, de

fortuna, de nascimento ou de qualquer outra situação. Além disso, não será feita

nenhuma distinção fundada no estatuto político, jurídico ou internacional do país ou do

território da naturalidade da pessoa, seja esse país ou território independente, sob

tutela, autónomo ou sujeito a alguma limitação de soberania.

Artigo 3.°

Todo o indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal.

Artigo 4.°

Ninguém será mantido em escravatura ou em servidão; a escravatura e o trato

dos escravos, sob todas as formas, são proibidos.



41

Artigo 5.°

Ninguém será submetido a tortura nem a penas ou tratamentos cruéis,

desumanos ou degradantes.

Artigo 6.°

Todos os indivíduos têm direito ao reconhecimento em todos os lugares da sua

personalidade jurídica.

Artigo 7 .°

Todos são iguais perante a lei e, sem distinção, têm direito a igual protecção da

lei. Todos têm direito a protecção igual contra qualquer discriminação que viole a

presente Declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação.Artigo 8.° I
Toda a pessoa tem direito a recurso efectivo para as jurisdições nacionais

competentes contra os actos que violem os direitos fundamentais reconhecidos pela

Constituição ou pela lei.

Artigo 9.°

Ninguém pode ser arbitrariamente preso, detido ou exilado.

Artigo 10.°

Toda a pessoa tem direito, em plena igualdade, a que a sua causa seja equitativa

e publicamente julgada por um tribunal independente e imparcial que decida dos seus

direitos e obrigações ou das razões de qualquer acusação em matéria penal que contra

ela seja deduzida.

Artigo 11.°

1. Toda a pessoa acusada de um acto delituoso presume-se inocente até que a sua

culpabilidade fique legalmente provada no decurso de um processo público em

que todas as garantias necessárias de defesa lhe sejam asseguradas.

2. Ninguém será condenado por acções ou omissões que, no momento da sua

prática, não constituíam acto delituoso à face do direito interno ou
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internacional. Do mesmo modo, não será infligida pena mais grave do que a

que era aplicável no momento em que o acto delituoso foi cometido.

Artigo 12.°

Ninguém sofrerá intromissões arbitrárias na sua vida privada, na sua família, no

seu domicílio ou na sua correspondência, nem ataques à sua honra e reputação. Contra

tais intromissões ou ataques toda a pessoa tem direito a protecção da lei.

1

2

1

2

1

2

1

2

Artigo 13.°

Toda a pessoa tem o direito de livremente circular e escolher a sua residência no

interior de um Estado.

Toda a pessoa tem o direito de abandonar o país em que se encontra, incluindo

o seu, e o direito de regressar ao seu país.

Artigo 14.°

Toda a pessoa sujeita a perseguição tem o direito de procurar e de

beneficiar de asilo em outros países.

Este direito não pode, porém, ser invocado no caso de processo realmente

existente por crime de direito comum ou por actividades contrárias aos fins e

aos princípios das Nações Unidas.

Artigo l5.°

Todo o indivíduo tem direito a. ter uma. nacionalidade.

Ninguém pode ser arbitrariamente privado da sua nacionalidade nem

do direito de mudar de nacionalidade.

Artigo 16.°

A partir da idade núbil, o homem e a mulher têm o direito de casar e de

constituir família, sem restrição alguma de raça, nacionalidade ou religião.

Durante o casamento e na altura da sua dissolução, ambos têm direitos iguais.

O casamento não pode ser celebrado sem o livre e pleno consentimento dos

futuros esposos.
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3. A fa.mília é o elemento natural e fundamental da sociedade e tem direito à

protecção desta e do Estado.

Artigo l7.°

1. Toda a pessoa, individual ou colectiva, tem direito à propriedade.

2. Ninguém pode ser arbitrariamente privado da sua propriedade.

Artigo 18.°

Toda a pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e de

religião; este direito implica a liberdade de mudar de religião ou de convicção, assim

como a liberdade de manifestar a religião ou convicção, sozinho ou em comum, tanto

em público como em privado, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pelos ritos.Artigo 19.° í
›.
I.

Todo o indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão, o que

implica o direito de não ser inquietado pelas suas opiniões e o de procurar, receber e

difundir, sem consideração de fronteiras, informações e ideias por qualquer meio de

expressão.

Artigo 20.°

1. Toda a pessoa tem direito à liberdade de reunião e de associação pacíficas.

2. Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação.

Artigo 21.°

1. Toda a pessoa tem o direito de tomar parte na direcção dos negócios públicos

do seu país, quer directamente, quer por intermédio de representantes

livremente escolhidos.

2. Toda a pessoa tem direito de acesso, em condições de igualdade, às funções

públicas do seu país.

3. A vontade do povo é o fundamento da autoridade dos poderes públicos; e deve

exprimir-se através de eleições honestas a realizar periodicamente por sufrágio

universal e igual, com voto secreto ou segundo processo equivalente que

salvaguarde a liberdade de voto.
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Artigo 22.°

Toda a pessoa, como membro da sociedade, tem direito à segurança social; e

pode legitimamente exigir a satisfação dos direitos económicos, sociais e culturais

indispensáveis, graças ao esforço nacional e à cooperação internacional, de harmonia

com a organização e os recursos de cada país.

Artigo 23.°

1. Toda a pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha do trabalho, a condições

equitativas e satisfatórias de trabalho e à protecção contra o desemprego.

2. Todos têm direito, sem discriminação alguma, a salário igual por trabalho igual.

3. Quem trabalha tem direito a uma remuneração equitativa e satisfatória, que lhe

permita e à sua família uma existência conforme com a dignidade humana, e
>.

completada, se possível, por todos os outros meios de protecção social.

4. Toda a pessoa tem o direito de fundar com outras pessoas sindicatos e de se

filiar em sindicatos para defesa dos seus interesses.

Artigo 24.°

Toda a pessoa tem direito ao repouso e aos lazeres e, especialmente, a uma

limitação razoável da duração do trabalho e a férias periódicas pagas.

Artigo 25.°

1. Toda a pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para lhe

assegurar e à sua família a saúde e o bem-estar, principahnente quanto à

alimentação, ao vestuário, ao alojamento, à assistência médica e ainda quanto

aos serviços sociais necessários, e tem direito à segurança no desemprego, na

doença, na invalidez, na viuvez, na velhice ou noutros casos de perda de meios

de subsistência por circunstâncias independentes da sua vontade.

2. A maternidade e a infância têm direito a ajuda e a assistência
especiais. Todas as crianças, nascidas dentro ou fora do matrimónio, gozam da

mesma protecção social.
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Artigo 26.°

Toda a pessoa tem direito à educação. A educação deve ser gratuita, pelo menos

a correspondente ao ensino elementar fundamental. O ensino elementar é

obrigatório. O ensino técnico e profissional deve ser generalizado; o acesso aos

estudos superiores deve estar aberto a todos em plena igualdade, em função do

seu mérito.

A educação deve visar à plena expansão da personalidade humana e ao reforço

dos direitos do homem e das liberda.des funda.mentais e deve fa.vorecer a

compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e todos os grupos

raciais ou religiosos, bem como o desenvolvimento das actividades das Nações

Unidas para a manutenção da paz. I
Aos pais pertence a prioridade do direito de escolher o género de educação a

dar a.os filhos

Artigo 27 .°

Toda a pessoa tem o direito de tomar parte livremente na vida cultural da

comunidade, de fruir as artes e de participar no progresso científico e nos

beneficios que deste resultam.

Todos têm direito à protecção dos interesses morais e materiais ligados a

qualquer produção científica, literária ou artística da sua autoria.

Artigo 28.°

Toda a pessoa tem direito a que reine, no plano social e no plano internacional,

uma ordem capaz de tomar plenamente efectivos os direitos e as liberdades enunciadas

na presente Declaração.

Artigo 29.°

1 O indivíduo tem deveres para com a comunidade, fora da qual não é possível o

livre e pleno desenvolvimento da sua personalidade.

2 No exercício deste direito e no gozo destas liberdades ninguém está sujeito

senão às limitações estabelecidas pela lei com vista exclusivamente a promover
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o reconhecimento e o respeito dos direitos e liberdades dos outros e a fim de

satisfazer as justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar numa

sociedade democrática.

3. Em caso algum estes direitos e liberdades poderão ser exercidos contrariamente

aos fins e aos princípios das Nações Unidas.

Artigo 30.°

Nenhuma disposição da presente Declaração pode ser interpretada de maneira a

envolver para qualquer Estado, agrupamento ou indivíduo o direito de se entregar a

alguma actividade ou de praticar algum acto destinado a destruir os direitos e

liberdades aqui enunciados.



ANEXO 2 - PACTO INTERNACIONAL DE DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS
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Protocolo F acultativo referente ao Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e

Politicos

Os Estados Partes no presente Protocolo, considerando que, para melhor

assegurar o cumprimento dos fins do Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e

Políticos (a seguir denominado ‹‹o Pacto››) e a aplicação das suas disposições, conviria

habilitar o Comité dos Direitos do Homem, constituído nos termos da quarta parte do

Pacto (a seguir denominado ‹‹o Comité››), a receber e examinar, como se prevê no

presente Protocolo, as comunicações provenientes de particulares que se considerem

vítimas de uma violação dos direitos enunciados no Pacto, acordam no seguinte:Artigo 1.° I
Os Estados Partes no Pacto que se tomem partes no rpresente Protocolo

reconhecem que o Comité tem competência para receber e examinar comunicações

provenientes de particulares sujeitos à sua jurisdição que aleguem ser Vítimas de uma

violação, por esses Estados Partes, de qualquer dos direitos enunciados no Pacto. O

Comité não recebe nenhuma comunicação respeitante a um Estado Parte no Pacto que

não seja parte no presente Protocolo.

Artigo 2.°

Ressalvado o disposto no artigo l.°, os particulares que se considerem vítimas

da violação de qualquer dos direitos enunciados no Pacto e que tenham esgotado todos

os recursos internos disponíveis podem apresentar uma comunicação escrita ao Comité

para que este a examine.

Artigo 3.°

O Comité declarará irrecebíveis as comunicações apresentadas, em virtude do

presente Protocolo, que sejam anônimas ou cuja apresentação considere constituir um

abuso de direito ou considere incompatível com as disposições do Pacto.
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Artigo 4.°

Ressalvado o disposto no artigo 3.°, o Comité levará as comunicações que lhe

sejam apresentadas, em virtude do presente Protocolo, à atenção dos Estados

Partes no dito Protocolo que tenham alegadamente violado qualquer disposição

do Pacto.

Nos 6 meses imediatos, os ditos Estados submeterão por escrito ao Comité as

explicações ou declarações que esclareçam a questão e indicarão, se tal for o

caso, as medidas que tenham tomado para remediar a situação.

Artigo 5.°

O Comité examina as comunicações recebidas em virtude do presente

Protocolo, tendo em conta todas as informações escritas que lhe são submetidas

pelo particular e pelo Estado Parte interessado.

O Comité não examinará nenhuma comunicação de um particular sem se

assegurar de que:

a. A mesma questão não está a ser examinada por outra instância

internacional de inquérito ou de decisão;

b. O particular esgotou todos os recursos internos disponíveis. Esta regra

não se aplica se os processos de recurso excederem prazos razoáveis.

O Comité realiza as suas sessões à porta fechada quando examina as

comunicações previstas no presente Protocolo.

O Comité comunica as suas constatações ao Estado Parte interessado e ao

particular.

Artigo 6.°

O Comité insere no relatório anual que elabora de acordo com o artigo 45.° do

Pacto um resumo das suas actividades previstas no presente Protocolo.

Artigo 7.°

Enquanto se espera a realização dos objectivos da Resolução 1514 (XV),

adoptada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 14 de Dezembro de 1960,
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referente à Declaração sobre a Concessão de Independência aos Paises e aos Povos

Coloniais, o disposto no presente Protocolo em nada restringe o direito de petição

concedido a estes povos pela Carta das Nações Unidas e por outras convenções e

instrumentos internacionais concluídos sob os auspícios da Organização das Nações

Unidas ou das suas instituições especializadas.

Artigo 8.°

3. O presente Protocolo está aberto à assinatura dos Estados que tenham assinado

o Pacto.

4. O presente Protocolo está sujeito à ratificação dos Estados que ratificaram o

Pacto ou a ele aderiram. Os instrumentos de ratificação serão depositados junto

do Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas. ,
s

5. O presente Protocolo está aberto à adesão dos Estados que tenham ratificado o

Pacto ou que a ele tenham aderido.

6. A adesão far-se-á através do depósito de um instrumento de adesão junto do

Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas.

7. O Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas informa todos os

Estados que assinaram o presente Protocolo ou que a ele aderiram do depósito

de cada instrumento de adesão ou ratificação.

Artigo 9.°

3. Sob ressalva da entrada em vigor do Pacto, o presente Protocolo entrará em

vigor 3 meses após a data do depósito junto do Secretário-Geral da Organização

das Nações Unidas do 1O.° instrumento de ratificação ou de adesão.

4. Para os Estados que ratifiquem o presente Protocolo ou a ele adiram após o

depósito do l0.° instrumento de ratificação ou de adesão, o dito Protocolo

entrará em vigor 3 meses após a data do depósito por esses Estados do seu

instrumento de ratificação ou de adesão.
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Artigo 10.°

O disposto no presente Protocolo aplica-se, sem limitação ou excepção, a todas

as unidades constimtivas dos Esta.dos Federais.

Artigo 11.°

4. Os Estados Partes no presente Protocolo podem propor alterações e depositar o

respectivo texto junto do Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas.

O Secretário-Geral transmite todos os projectos de alterações aos Estados Partes

no dito Protocolo, pedindo-lhes que indiquem se desejam a convocação de uma

conferência de Estados Partes para examinar estes projectos e submetê-los a

votação. Se pelo menos um terço dos Estados se declarar a favor desta

convocação, o Secretário-Geral convoca a conferência sob os auspícios da

Organização das Nações Unidas. As alterações adoptadas pela maioria dos

Estados presentes e votantes na conferência serão submetidas para aprovação à

Assembleia Geral das Nações Unidas.

5. Estas alterações entram em vigor quando forem aprovadas pela Assembleia

Geral das Nações Unidas e aceites, de acordo com as suas regras

constitucionais respectivas, por uma maioria de dois terços dos Estados Partes

no presente Protocolo.

6. Quando estas alterações entrarem em vigor tornam-se obrigatórias para os

Estados Partes que as aceitaram, continuando os outros Estados Partes ligados

pelas disposições do presente Protocolo e pelas alterações anteriores que

tenham aceitado.

Artigo 12.°

3. Os Estados Partes podem, em qualquer altura, denunciar o presente Protocolo

por notificação escrita dirigida ao Secretário-Geral da Organização das Nações

Unidas. A denúncia produzirá efeitos 3 meses após a data em que o Secretário

Geral tenha recebido a notificação.
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4. A denúncia não impedirá a aplicação das disposições do presente Protocolo às

comunicações apresentadas em conformidade com o artigo 2.° antes da data em

que a denúncia produz efeitos.

Artigo l3.°

Independentemente das notificações previstas no parágrafo 5 do artigo 8.° do

presente Protocolo, o Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas informará

todos os Estados referidos no parágrafo 1 do artigo 48.° do Pacto:

a. Das assinaturas do presente Protocolo e dos instrumentos de ratificação e de

adesão depositados de acordo com o artigo 8.°;

b. Da data da entrada em vigor do presente Protocolo de acordo com o artigo 9.° e

da data da entrada em vigor das alterações prevista no artigo l1.°;

c. Das denúncias feitas nos termos do artigo 12.°. P

Artigo 14.°

4. O presente Protocolo, cujos textos inglês, chinês, espanhol, francês e russo são

igualmente válidos, será depositado nos arquivos da Organização das Nações

Unida.s.

O Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas transmitirá uma cópia

autenticada do presente Protocolo a todos os Estados referidos no artigo 48.° do Pacto.
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ANEXO 2 - PACTO INTERNACIÕNAL DE DIREITOS ECONÔMICOS, SOCLAJS

E CULTURAIS
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Pacto Internacional sobre os

Direitos Económicos, Sociais e Culturais

Preâmbulo

Os Estados Partes no presente Pacto:

Considerando que, em conformidade com os princípios enunciados na Carta das

Nações Unidas, o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da

família humana e dos seus direitos iguais e inalienáveis constitui o fundamento da

liberdade, da justiça e da paz no Mundo;

Reconhecendo que estes direitos decorrem da dignidade inerente à pessoa

humana;

Reconhecendo que, em conformidade com a Declaração Universal dos Direitos

do Homem, o ideal do ser humano livre, liberto do medo e da miséria, não pode ser

realizado a menos que sejam criadas condições que permitam a cada um desfrutar dos

seus direitos económicos, sociais e culturais, bem como dos seus direitos civis e

políticos;

Considerando que a Carta das Nações Unidas impõe aos Estados a obrigação de

promover o respeito universal e efectivo dos direitos e liberdades do homem;

Tomando em consideração o facto de que o indivíduo tem deveres para com

outrem e para com a colectividade à qual pertence e é chamado a esforçar-se pela

promoção e o respeito dos direitos reconhecidos no presente Pacto:

Acordam nos seguintes artigos:

Primeira Parte

Artigo l.°

5. Todos os povos têm o direito a dispor deles mesmos. Em virtude deste direito,

eles determinam livremente o seu estatuto político e asseguram livremente o

seu desenvolvimento económico, social e cultural.
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Para atingir os seus fins, todos os povos podem dispor livremente das suas

riquezas e dos seus recursos naturais, sem prejuízo das obrigações que

decorrem da cooperação económica internacional, fundada sobre o princípio do

interesse mútuo e do direito internacional. Em nenhum caso poderá um povo

ser privado dos seus meios de subsistência.

Os Estados Partes no presente Pacto, incluindo aqueles que têm

responsabilidade pela administração dos territórios não autônomos e territórios

sob tutela, devem promover a realização do direito dos povos a disporem deles

mesmos e respeitar esse direito, em conformidade com as disposições da Carta

das Nações Unidas.

Segunda Parte

Artigo 2.°

Cada um dos Estados Partes no presente Pacto compromete-se a agir, quer com

o seu próprio esforço, quer com a assistência e cooperação internacionais,

especialmente nos planos económico e técnico, no máximo dos seus recursos

disponíveis, de modo a assegurar progressivamente o pleno exercício dos

direitos reconhecidos no presente Pacto por todos os meios apropriados,

incluindo em particular por meio de medidas legislativas.

Os Estados Partes no presente Pacto comprometem-se a garantir que os direitos

nele enunciados serão exercidos sem discriminação alguma baseada em

motivos de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou qualquer outra

opinião, origem nacional ou social, fortuna, nascimento, ou qualquer outra

situação.

Os países em vias de desenvolvimento, tendo em devida conta os direitos do

homem e a respectiva economia nacional, podem determinar em que medida

garantirão os direitos económicos no presente Pacto a não nacionais.
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Artigo 3.°

Os Estados Partes no presente Pacto comprometem-se a assegurar o direito

igual que têm o homem e a mulher ao gozo de todos os direitos económicos, sociais e

culturais enumerados no presente Pacto.

Artigo 4.°

Os Estados Partes no presente Pacto reconhecem que, no gozo dos direitos

assegurados pelo Estado, em conformidade com o presente Pacto, o Estado só pode

submeter esses direitos às limitações estabelecidas pela lei, unicamente na medida

compatível com a natureza desses direitos e exclusivamente com o fim de promover o

bem-estar geral numa sociedade democrática.

Artigo 5.°

8. Nenhuma disposição do presente Pacto pode ser interpretada como implicando

para um Estado, uma colectividade ou um indivíduo qualquer direito de se

dedicar a uma actividade ou de realizar um acto visando a destruição dos

direitos ou liberdades reconhecidos no presente Pacto ou a limitações mais

amplas do que as previstas no dito Pacto.

9. Não pode ser admitida nenhuma restrição ou derrogação aos direitos

fundamentais do homem reconhecidos ou em vigor, em qualquer país, em

virtude de leis, convenções, regulamentos ou costumes, sob o pretexto de que o

presente Pacto não os reconhece ou reconhece-os em menor grau.

Terceira Parte

Artigo 6.°

5. Os Estados Partes no presente Pacto reconhecem o direito ao trabalho, que

compreende o direito que têm todas as pessoas de assegurar a possibilidade de

ganhar a sua vida por meio de um trabalho livremente escolhido ou aceite, e

tomarão medidas apropriadas para salvaguardar esse direito.

6. As medidas que cada um dos Estados Partes no presente Pacto tornará com vista

a assegurar o pleno exercício deste direito devem incluir programas de
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orientação técnica e profissional, a elaboração de políticas e de técnicas capazes

de garantir um desenvolvimento económico, social e cultural constante e um

pleno emprego produtivo em condições que garantam o gozo das liberdades

políticas e económicas fundamentais de cada individuo.

Artigo 7.°

Os Estados Partes no presente Pacto reconhecem o direito de todas as pessoas de

gozar de condições de trabalho justas e favoráveis, que assegurem em especial:

a Urna remuneração que proporcione, no mínimo, a todos os trabalhares:

I. Um salário equitativo e uma remuneração igual para um trabalho de

valor igual, sem nenhuma distinção, devendo, em particular, às mulheres

ser garantidas condições de trabalho não inferiores àquelas de que

beneficiam os homens, com remuneração igual para trabalho igual;

II. Uma existência decente para eles próprios e para as suas famílias, em

conformidade com as disposições do presente Pacto;

Condições de trabalho seguras e higiénicas;

Iguais oportunidades para todos de promoção no seu trabalho à categoria

superior apropriada, suj eito a nenhuma outra consideração além da antiguidade

de serviço e da aptidão individual;

Repouso, lazer e limitação razoável das horas de trabalho e férias periódicas

pagas, bem como remuneração nos dias de feriados públicos.

Artigo 8.°

Os Estados Partes no presente Pacto comprometem-se a assegurar:

a. O direito de todas as pessoas de formarern sindicados e de se filiarem no

sindicato da sua escolha, sujeito somente ao regulamento da organização

interessada, com vista a favorecer e proteger os seus interesses

económicos e sociais. O exercício deste direito não pode ser objecto de

restrições, a não ser daquelas previstas na lei e que sejam necessárias
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numa sociedade democrática, no interesse da segurança nacional ou da

ordem pública, ou para proteger os direitos e as liberdades de outrem;

b. O direito dos sindicatos de formar federações ou confederações nacionais

e o direito destas de formarem ou de se filiarem às organizações

sindicais internacionais;

c. O direito dos sindicatos de exercer livremente a sua actividade, sem

outras limitações além das previstas na lei e que sejam necessárias numa

sociedade democrática, no interesse da segurança social ou da ordem

pública ou para proteger os direitos e as liberdades de outrem;

d. O direito de greve, sempre que exercido em conformidade com as leis de

cada país.

O presente artigo não impede que o exercício desses direitos seja submetido a

restrições legais pelos membros das forças armadas, da polícia ou pelas

autoridades da administração pública.

Nenhuma disposição do presente artigo autoriza os Estados Partes na

Convenção de 1948 da Organização Internacional do Trabalho, relativa à

liberdade sindical e à protecção do direito sindical, a adoptar medidas

legislativas, que prejudiquem -- ou a aplicar a lei de modo a prejudicar -- as

garantias previstas na dita Convenção.

Artigo 9.°

Os Estados Partes no presente Pacto reconhecem o direito de todas as pessoas à

segurança social, incluindo os seguros sociais.

Artigo l0.°

Os Estados Partes no presente Pacto reconhecem que:

4 Uma protecção e uma assistência mais amplas possíveis serão proporcionadas á

família, que é o núcleo elementar natural e fundamental da sociedade,

particularmente corn vista à sua formação e no tempo durante o qual ela tem a
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responsabilidade de criar e educar os filhos. O casamento deve ser livremente

consentido pelos futuros esposos.

Uma protecção especial deve ser dada às mães durante um periodo de tempo

razoável antes e depois do nascimento das crianças. Durante este mesmo

período as mães trabalhadoras devem beneficiar de licença paga ou de licença

acompanhada de serviços de segurança social adequados.

Medidas especiais de protecção e de assistência devem ser tomadas em

benefício de todas as crianças e adolescentes, sem discriminação alguma

derivada de razões de paternidade ou outras. Crianças e adolescentes devem ser

protegidos contra a exploração económica e social. O seu emprego em trabalhos

de natureza a comprometer a sua moral ou a sua saúde, capazes de pôr em

perigo a sua vida, ou de prejudicar o seu desenvolvimento normal deve ser

sujeito à sanção da lei. Os Estados devem também lixar os limites de idade

abaixo dos quais o emprego de mão-de-obra infantil será interdito e sujeito às

sanções da lei.

Artigo 1l.°

Os Estados Partes no presente Pacto reconhecem o direito de todas as pessoas a

um nível de vida suficiente para si e para as suas famílias, incluindo

alimentação, vestuário e alojamento suficientes, bem como a um melhoramento

constante das suas condições de existência. Os Estados Partes tornarão medidas

apropriadas destinadas a assegurar a realização deste direito reconhecendo para

este efeito a importância essencial de uma cooperação internacional livremente

consentida.

Os Estados Partes no presente Pacto, reconhecendo o direito fundamental de

todas as pessoas de estarem ao abrigo da fome, adoptarão individualmente e por

meio da cooperação internacional as medidas necessárias, incluindo programas

concretos:
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a. Para melhorar os métodos de produção, de conservação e de distribuição

dos produtos alimentares pela plena utilização dos conhecimentos

técnicos e científicos, pela difusão de princípios de educação nutricional

e pelo desenvolvimento ou a reforma dos regimes agrários, de maneira a

assegurar da melhor forma a valorização e a utilização dos recursos

naturais;

b. Para assegurar uma repartição equitativa dos recursos alimentares

mundiais em relação às necessidades, tendo em conta os problemas que

se põem tanto aos países importadores como aos países exportadores de

produtos alimentares.

Artigo l2.°

Os Estados Partes no presente Pacto reconhecem o direito de todas as pessoas

de gozar do melhor estado de saúde fisica e mental possível de atingir.

As medidas que os Estados Partes no presente Pacto tomarem com vista a

assegurar o pleno exercício deste direito deverão compreender as medidas

necessárias para assegurar:

a. A diminuição da mortalidade e da mortalidade infantil, bem como o são

desenvolvimento da criança;

b. O melhoramento de todos os aspectos de higiene do meio ambiente e da

higiene industrial;

c. A profilaxia, tratamento e controlo das doenças epidémicas, endémicas,

profissionais e outras;

d. A criação de condições próprias a assegurar a todas as pessoas serviços

médicos e ajuda médica em caso de doença.

Artigo l3.°

Os Estados Partes no presente Pacto reconhecem o direito de toda a pessoa à

educação. Concordam que a educação deve visar ao pleno desenvolvimento da

personalidade humana e do sentido da sua dignidade e reforçar o respeito pelos
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direitos do homem e das liberdades fundamentais. Concordam também que a

educação deve habilitar toda a pessoa a desempenhar um papel útil numa

sociedade livre, promover compreensão, tolerância e amizade entre todas as

nações e grupos, raciais, étnicos e religiosos, e favorecer as actividades das

Nações Unidas para a conservação da paz.

Os Estados Partes no presente Pacto reconhecem que, a lim de assegurar o

pleno exercício deste direito:

a. O ensino primário deve ser obrigatório e acessível gratuitamente a todos;

b. O ensino secundário, nas suas diferentes formas, incluindo o ensino

secundário técnico e profissional, deve ser generalizado e tomado

acessível a todos por todos os meios apropriados e nomeadamente pela

instauração progressiva da educação gratuita;

c. O ensino superior deve ser tornado acessível a todos em plena igualdade,

em função das capacidades de cada um, por todos os meios apropriados e

nomeadamente pela instauração progressiva da educação gratuita;

d. A educação de base deve ser encorajada ou intensificada, ern toda a

medida do possível, para as pessoas que não receberam instrução

primária ou que não a receberam até ao seu termo;

e. É necessário prosseguir activamente o desenvolvimento de uma rede

escolar em todos os escalões, estabelecer um sistema adequado de bolsas

e melhorar de modo contínuo as condições materiais do pessoal docente.

Os Estados Partes no presente Pacto comprometem-se a respeitar a liberdade

dos pais ou, quando tal for o caso, dos tutores legais, de escolher para seus

filhos (pupilos) estabelecimentos de ensino diferentes dos poderes públicos,

mas conformes às normas mínimas que podem ser prescritas ou aprovadas pelo

Estado em matéria de educação, e de assegurar a educação religiosa e moral de

seus filhos (ou pupilos) ern conformidade com as suas próprias convicções.
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Nenhuma disposição do presente artigo deve ser interpretada como limitando a

liberdade dos indivíduos e das pessoas morais de criar e dirigir

estabelecimentos de ensino, sempre sob reserva de que os princípios enunciados

no parágrafo l do presente artigo sejam observados e de que a educação

proporcionada nesses estabelecimentos seja conforme às normas mínimas

prescritas pelo Estado.

Artigo 14.°

Todo o Estado Parte no presente Pacto que, no momento em que se toma parte,

nao pôde assegurar ainda no território metropolitano ou nos territórios sob a sua

Jurisdição ensino primário obrigatório e gratuito compromete-se a elaborar e adoptar,

num prazo de dois anos, um plano detalhado das medidas necessárias para realizar

progressivamente, num número razoável de anos, fixados por esse plano, a aplicação

do princípio do ensino primário obrigatório e gratuito para todos.

Artigo 15.°

4 Os Estados Partes no presente Pacto reconhecem a todos o direito:

a. De participar na vida cultural;

b. De beneficiar do progresso científico e das suas aplicações;

c. De beneficiar da protecção dos interesses morais e materiais que

decorrem de toda a produção científica, literária ou artística de que cada

um é autor.

As medidas que os Estados Partes no presente Pacto tomarem com vista a

assegurar o pleno exercício deste direito deverão compreender as que são

necessárias par assegurar a manutenção, o desenvolvimento e a difusão da

ciência e da cultura.

Os Estados Partes no presente Pacto comprometem-se a respeitar a liberdade

indispensável à investigação científica e às actividades criadoras.
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O Estados Partes no presente Pacto reconhecem os beneficios que devem

resultar do encorajamento e do desenvolvimento dos contactos internacionais e

da cooperação no domínio da ciência e da cultura.

Quarta Parte

Artigo l6.°

Os Estados Partes no presente Pacto comprometem-se a apresentar, em

conformidade com as disposições da presente parte do Pacto, relatórios sobre as

medidas que tiverem adoptado e sobre os progressos realizados com vista a

assegurar o respeito dos direitos reconhecidos no Pacto.

a. Todos os relatórios serão dirigidos ao Secretário-Geral das Nações

Unidas, que transmitirá cópias deles ao Conselho Económico e Social,

para apreciação, em conformidade com as disposições do presente Pacto;

b. O Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas transmitirá

igualmente às agências especializadas cópias dos relatórios, ou das

partes pertinentes dos relatórios, enviados pelos Estados Partes no

presente Pacto que são igualmente membros das referidas agências

especializadas, na medida em que esses relatórios, ou partes de

relatórios, tenham relação a questões relevantes da competência das

mencionadas agências nos termos dos seus respectivos instrumentos

constitucionais.

Artigo l7.°

Os Estados Partes no presente Pacto apresentarão os seus relatórios por etapas,

segundo um programa a ser estabelecido pelo Conselho Económico e Social, no

prazo de um ano a contar da data da entrada em vigor do presente Pacto, depois

de terem consultado os Estados Partes e as agências especializadas interessadas.

Os relatórios podern indicar os factores e as dificuldades que impedem estes

Estados de desempenhar plenamente as obrigações previstas no presente Pacto.
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6. No caso em que informações relevantes tenham já sido transmitidas á

Organização  Nações Unidas ou a uma agência especializada por um Estado

Parte no Pacto, não será necessário reproduzir as ditas informações e bastará

uma referência precisa a essas informações.

Artigo l8.°

Em virtude das responsabilidades que lhe são conferidas pela Carta das Nações

Unidas no domínio dos direitos do homem e das liberdades fundamentais, o Conselho

Económico e Social poderá concluir arranjos com as agências especializadas, com

vista à apresentação por estas de relatórios relativos aos progressos realizados no

observância das disposições do presente Pacto que entram no quadro das suas

actividades. Estes relatórios poderão compreender dados sobre as decisões e

recomendações adoptadas pelos órgãos competentes das agências especializadas sobre

a referida questão da observância.

Artigo 19.°

O Conselho Económico e Social pode enviar à Comissão dos Direitos do

Homem para fins de estudo e de recomendação de ordem geral ou para informação, se

for caso disso, os relatórios respeitantes aos direitos do homem transmitidos pelos

Estados, em conformidade com os artigos l6.° e l7.° e os relatórios respeitantes aos

direitos do homem comunicados pelas agências especializadas em conformidade com

o artigo l8.°.

Artigo 2G.°

Gs Estados Partes no presente Pacto e as agências especializadas interessadas

podem apresentar ao Conselho Económico e Social observações sobre todas a

recomendações de ordem geral feitas em virtude do artigo l9.°, ou sobre todas as

menções de uma recomendação de ordem geral figurando num relatório da Comissão

dos Direitos do Homem ou em todos os documentos mencionados no dito relatório.
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Artigo 21.°

O Conselho Económico e Social pode apresentar de tempos a tempos à

Assembleia Geral relatórios contendo recomendações de carácter geral e um resumo

das informações recebidas dos Estados Partes no presente Pacto e das agências

especializadas sobre as medidas tomadas e os progressos realizados com vista a

assegurar o respeito geral dos direitos reconhecidos no presente Pacto.

Artigo 22.°

O Conselho Económico e Social pode levar à atenção dos outros órgãos da

Organização das Nações Unidas, dos seus órgãos subsidiários e das agências

especializadas interessadas que se dedicam a fornecer assistência técnica quaisquer

questões suscitadas pelos relatórios mencionados nesta parte do presente Pacto e que

possam ajudar estes organismos a pronunciarem-se, cada um na sua própria esfera de

competência, sobre a oportunidade de medidas internacionais capazes de contribuir

para a execução efectiva e progressiva do presente Pacto.

Artigo 23.°

Os Estados Partes no presente Pacto concordam que as medidas de ordem

internacional destinadas a assegurar a realização dos direitos reconhecidos no dito

Pacto incluem métodos, tais corno a conclusão de convenções, a adopção de

recomendações, a prestação de assistência técnica e a organização, em ligação com os

governos interessados, de reuniões regionais e de reuniões técnicas para fins de

consulta. e de estudos.

Artigo 24.°

Nenhuma disposição do presente Pacto deve ser interpretada como atentando

contra as disposições da Carta das Nações Unidas e dos estatutos das agências

especializadas que definem as respectivas responsabilidades dos diversos órgãos da

Organização das Nações Unidas e das agências especializadas no que respeita às

questões tratadas no presente Pacto.
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Artigo 25.°

Nenhuma disposição do presente Pacto será interpretada como atentando contra

o direito inerente a todos os povos de gozar e a usufruir plena e livremente das suas

riquezas e recursos naturais.

Quinta Parte

Artigo 26.°

O presente Pacto está aberto à assinatura de todos os Estados Membros da

Organização das Nações Unidas ou membros de qualquer das suas agências

especializadas, de todos os Estados Partes no Estatuto do Tribunal Internacional

de Justiça, bem como de todos os outros Estados convidados pela Assembleia

Geral das Nações Unidas a tornarem-se partes no presente Pacto.

O presente Pacto está sujeito a ratificação. Os instrumentos de ratificação serão

depositados junto do Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas.

O presente Pacto será aberto à adesão de todos os Estados referidos no

parágrafo l do presente artigo.

A adesão far-se-á pelo depósito de um instrumento de adesão junto do

Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas.

O Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas informará todos os

Estados que assinaram o presente Pacto ou que a ele aderiram acerca do

depósito de cada instrumento de ratificação ou de adesão.

Artigo 27.°

O presente Pacto entrará em Vigor três meses após a data do depósito junto do

Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas do trigésimo quinto

instrumento de ratificação ou de adesão.

Para cada um dos Estados que ratificarem o presente Pacto ou a ele aderirem

depois do depósito do trigésimo quinto instrumento de ratificação ou de adesão,

o dito Pacto entrará em vigor três meses depois da data do depósito por esse

Estado do seu instrumento de ratificação ou de adesão.
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Artigo 28.°

As disposições do presente Pacto aplicam-se, sem quaisquer limitações ou

excepções, a todas as unidades constitutivas dos Estados Federais.

Artigo 29.°

1. Todo o Estado Parte no presente Pacto pode propor uma emenda e depositar o

respectivo texto junto do Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas.

O Secretário-Geral transmitirá então todos os projectos de emenda aos Estados

Partes no presente Pacto, pedindo-lhes que indiquem se desejam que se

convoque uma conferência de Estados Partes para examinar esses projectos e

submetê-los à votação. Se um terço, pelo menos, dos Estados se declararem a

favor desta convocação, o Secretário-Geral convocará a conferência sob os

auspícios da Organização das Nações Unidas. Toda a emenda adoptada pela

maioria dos Estados presentes e votantes na conferência será submetida para

aprovação à Assembleia Geral das Nações Unidas.

2. As emendas entrarão em vigor quando aprovadas pela Assembleia Geral das

Nações Unidas e aceites, ern conformidade com as respectivas regras

constitucionais, por uma maioria de dois terços dos Estados Partes no presente

Pacto.

3. Quando as emendas entram em vigor, elas vinculam os Estados Partes que as

aceitaram, ficando os outros Estados Partes ligados pelas disposições do

presente Pacto e por todas as emendas anteriores que tiverem aceite.

Artigo 30.°

Independentemente das notificações previstas no parágrafo 5 do artigo 26.°, o

Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas informará todos os Estados

visados no parágrafo l do dito artigo:

a. Acerca das assinaturas apostas ao presente Pacto e acerca dos instrumentos de

ratificação e de adesão depositados em conformidade com o artigo 26.°.
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Acerca da data em que o presente Pacto entrar em vigor em conformidade com

o artigo 27.° e acerca da data em que entrarão em Vigor as emendas previstas no

artigo 29.°.

Artigo 3l.°

O presente Pacto, cujos textos em inglês, chinês, espanhol, francês e russo

fazem igual fé, será depositado nos arquivos das Nações Unidas.

0 Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas transmitirá cópias

certificadas do presente Pacto a todos os Estados Visados no artigo 26.°.


