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RESUMO

Da Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948 até os dias atuais foram celebrados diversos acordos internacionais, por meios das 
principais organizações internacionais universais e regionais, com o propósito de proteger os direitos humanos e com o objetivo de controle e 
supervisão.  A partir do estudo da matéria teve-se a oportunidade de analisar que a evolução da proteção internacional dos direitos humanos, 
especialmente dos direitos econômicos, sociais e culturais, nos sistemas regionais pode ser apreciada tanto à luz da doutrina quanto da 
jurisprudência e dos trabalhos dos órgãos de supervisão. Algumas questões discutidas no seio dos órgãos responsáveis pelo controle e supervisão 
demonstram os esforços desenvolvidos no continente europeu e latino-americano para uma proteção mais efetiva dos direitos econômicos, 
sociais e culturais, com base no reconhecimento do caráter indivisível dos direitos humanos. No continente americano a proteção ocorre por 
meio do Protocolo de San Salvador, instrumento adicional a Convenção Americana de Direitos Humana, criada pela Organização dos Estados 
Americanos.  O sistema de petições individuais ou comunicações individuais da Convenção Americana é reservado somente ao direito de 
associação e liberdade sindical e ao direito à educação, contidos, respectivamente, nos artigos 8°, 1, a, e 13, ambos do Protocolo de San Salvador.  
Atualmente, o procedimento perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos inicia-se por meio de uma petição escrita, que pode ser da 
autoria da própria vítima ou de terceiros, incluindo as organizações não-governamentais.  Na representação, o denunciante original  deve apontar 
os fatos que comprovem a violação de direitos humanos denunciada, assinalando, se possível, o nome da vítima e de qualquer autoridade que 
tenha travado conhecimento com os fatos.  A presente contribuição pretende fazer uma apreciação da proteção internacional dos direitos 
econômicos, sociais e culturais no sistema do continente americano por meio da analise do sistema de petições individuais da OEA, basenado-se 
nos relatórios de admissibilidade da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e na  jurisprudências da Corte Interamericana de Direitos 
Humanos.
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