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APRESENTAÇÃO 

A consolidação dos Direitos humanos no Brasil depende de uma série de fatores, 

dentre eles o fortalecimento de instituições nacionais que fomentem a aplicação 

de tratados sobre a matéria, exigindo dos poderes instituídos a observância de 

parâmetros internacionais na consecução de suas atividades. Nesse contexto, as 

defensorias públicas do Brasil surgem de fato como importantes instituições que 

realizam a proteção dos direitos humanos. A instituição tem inclusive fomentado 

o controle de convencionalidade  do direito produzido internamente, com a 

aplicação de tratados internacionais na prática cotidiana, bem como o 

desenvolvimento de teses fundamentadas no Direito Internacional dos Direitos 

humanos.  

Além disso, algo muito peculiar do Brasil é a atribuição legal explícita às 

defensorias para atuação tanto no contencioso, com denúncias de demandas 

individuais e coletivas perante os sistemas internacionais de proteção dos 

direitos humanos, como na produção de relatórios e participação em audiências 

solicitadas por organismos internacionais.    

Assim, o presente protocolo tratará da atribuição sui generis das defensorias que 

permite o acionamento de organismos internacionais. O modelo de trabalho 

proposto compila informações sobre como submeter casos para os Comitês de 

Tratados de Direitos Humanos da ONU e para a Comissão Interamericana de 

Direitos Humanos. O objetivo deste protocolo é o de incentivar a exploração da 

potencialidade das defensorias em realizar uma litigância estratégica utilizando-

se do sistema internacional de proteção dos direitos humanos no Brasil.  

Vale destacar que o Brasil está submetido ao sistema interamericano e ao 

sistema universal de proteção dos direitos humanos. Nesse sentido, o artigo 46, 

“c”, da Convenção Americana sobre direitos humanos, estipula que a parte 

interessada deve escolher um sistema ou outro, quando deseja submeter um caso 

para algum organismo internacional de proteção dos direitos humanos. Isto pode 

gerar uma série de dúvidas sobre qual sistema é o mais adequado e quais 

vantagens e desvantagens na escolha de um em detrimento do outro. A própria 

parte, quando opta por um Comitê em determinado caso, pese a indivisibilidade 

dos direitos humanos, pode estar diante de uma escolha difícil, considerando a 

profusão de questões passíveis de análise em cada caso e que são igualmente 

abrangidas dentro do escopo de proteção de diferentes tratados.  

A escolha entre o mecanismo de comunicações individuais do sistema universal 

em comparação ao sistema regional (interamericano) de proteção dos direitos 

humanos não é uma escolha fácil. Critérios de duração razoável dos 

procedimentos, concretização das decisões, dificuldade de acesso, custos são 

todos válidos para avaliar determinado caso, bem como o próprio perfil da 

vítima e os padrões internacionais de proteção que serão usados como 

paradigma, a depender do direito violado. 

O presente protocolo, desse modo, propõe uma forma de litigância estratégica e 

de atuação internacional em casos individuais para as defensorias públicas. 

Buscou-se destacar as limitações e o alcance do sistema de comunicações 

individuais dos Comitês de tratados de direitos humanos da ONU como 



 
instrumento de litigância estratégica em comparação ao sistema interamericano e 

desenvolver uma proposta factível de atuação estratégica. 

  

A COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA HUMANA, instituída 

pelo COLÉGIO NACIONAL DOS DEFENSORES PÚBLICOS GERAIS, após reunião 

ordinária realizada em 26/03/2021, por meio virtual, RESOLVE, em cumprimento aos 

artigos 1º, II e III, 3º, I, 4º, II, 5º, II, III, IV, IX, XVI, LXI, LXIV e 134, da Constituição 

Federal, ao artigo 3º-A, 4º, III, VI, X,  e XVIII, da Lei Complementar 80/94, e à 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos, ao Pacto Internacional sobre Direitos 

Civis e Políticos, ao Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais 

e demais tratados de direitos humanos ratificados pelo Brasil, formular o presente 

PROTOCOLO DE ATUAÇÃO, com o intuito de aprimorar, uniformizar e fortalecer a 

atuação institucional dos(as) Defensores(as) Públicos(as) em todo País, propondo-o nos 

seguintes termos:  

 

PROTOCOLO DE ATUAÇÃO INTERNACIONAL EM CASOS INDIVIDUAIS 

PARA DEFENSORES(AS) PÚBLICOS(AS)1 

 

A) ORIENTAÇÕES SOBRE ATUAÇÃO EM CASOS INDIVIDUAIS COM 

POTENCIAL DE SUBMISSÃO AO SISTEMA INTERNACIONAL DE 

PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS  

1. Ao tomar conhecimento da existência de caso de grave violação de direitos humanos, 

o (a) Defensor (a) Público (a), ou órgão com atribuição para tanto, após atendimento do 

indivíduo ou grupo de indivíduos, preferencialmente in loco na comunidade 

potencialmente afetada para apropriação de suas demandas, além da identificação dos 

agentes públicos ou privados envolvidos, e a instauração de PROCEDIMENTO 

ADMINISTRATIVO para acompanhar e apurar suposta violação de direitos humanos 

que tenha ocorrido, orienta-se a coleta das seguintes informações e tomada das 

seguintes providências: 

1.1. Com vistas à internacionalização do caso, sugere-se que em todas as 

manifestações cabíveis seja exercido o controle de convencionalidade e o pedido 

expresso de aplicação dos parâmetros internacionais de proteção. 

                                                           
1 A elaboração de um protocolo de atuação internacional das Defensorias Públicas foi aprovada na 

reunião da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana do CONDEGE, ocorrida em 17/10/2019, 

em Goiânia-GO, com relatoria dos representantes da Defensoria de São Paulo, Rio de Janeiro e Acre.  



 
1.2. Recomenda-se analisar se dentre os indivíduos afetados há comunidades 

tradicionais, povos indígenas ou quilombolas, com vistas a garantir formas 

especializadas de tratamento e mitigação de violações, conforme a identidade do 

grupo afetado e em atenção às particularidades do modo de vida de tal 

coletividade. 

1.3. Caso infrutíferas as tentativas de composição extrajudicial, poderá ser 

analisada a viabilidade de propositura de medida judicial, se ao final dos 

procedimentos investigatórios for constatada a prática de ato ilegal por parte de 

agente público ou privado. 

1.3.1 Sugere-se a adoção de todas as medidas internas cabíveis com a maior 

prontidão possível, inclusive as de caráter administrativo, judicial, 

correcional/disciplinar, tanto na área cível quanto criminal. 

  

B) MEDIDAS DE URGÊNCIA 

2. Caso existam lideranças comunitárias/defensores (as) de direitos humanos envolvidos 

na defesa de direitos violados e que estejam sofrendo ameaças ou alguma forma de 

criminalização, o (a) Defensor (a) Público (a) garantirá a inserção na rede de proteção, 

podendo adotar as seguintes medidas: 

2.1. Orientar sobre a necessidade de registro de ocorrência na esfera criminal e 

administrativa, perante a Polícia, Ministério Público, e, se o caso envolver 

agente estatal, Ouvidoria e Corregedorias das Polícias; 

2.2. Observar a possibilidade de ingresso no Programa de Proteção aos 

Defensores de direitos humanos (PPDDH) para comunicadores e ambientalistas 

que se encontram ameaçados em decorrência de atuarem na defesa de direitos. 

2.3. Caso insuficientes as medidas internas de proteção ao (à) Defensor (a) de 

direitos humanos, analisar a viabilidade de acionamento do setor de Medidas 

Cautelares da Comissão Interamericana de direitos humanos (CIDH), conforme 

artigo 25 do Regulamento da CIDH, ou ainda Medida Interina/Provisória 

(Interim Measures) perante algum dos Comitês de Tratados de direitos humanos 

da ONU, sem prejuízo de eventual Apelo Urgente ao (à) Relator (a) Especial da 

ONU sobre a Situação dos Defensores dos Direitos Humanos. 



 
 

C) ORIENTAÇÕES PARA SUBMISSÃO DE UMA COMUNICAÇÃO 

INDIVIDUAL A UM DOS COMITÊS DE TRATADOS DE DIREITOS 

HUMANOS DA ONU 

3. O(a) Defensor(a) deverá analisar a pertinência de acionamento do mecanismo de 

comunicações individuais dos Comitês de Tratados de direitos humanos da ONU para 

apresentação da demanda, com a submissão de COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL, 

considerando os seguintes critérios: 

3.1) a probabilidade de obter uma decisão favorável; 

3.2) o alcance material/de conteúdo de determinado tratado; 

3.3) a competência de um órgão específico para lidar com a questão material, 

atentando-se à data de reconhecimento da competência do Comitê; 

3.4) a prática passada do organismo em lidar com casos semelhantes; 

3.5) a probabilidade de que o Estado Parte implemente a decisão de um 

organismo em particular; 

3.6) a probabilidade de obter medidas cautelares sob a forma de pedidos de 

medidas provisórias no contexto de emergências; 

3.7) a celeridade do processo; 

3.8) o custo do procedimento; 

3.9) a disponibilidade de audiências orais; e 

3.10) prazo decorrido após o esgotamento dos recursos internos2; 

                                                           
2 Sobre o prazo para envio da denúncia consistente em uma Comunicação Individual, o Alto 

Comissariado considera importante apresentar a denúncia o quanto antes após o esgotamento dos recursos 

internos. Há também advertência de que o atraso na apresentação do caso pode dificultar que o Estado 

Parte responda adequadamente e que o órgão do tratado avalie detalhadamente o contexto factual. Assim, 

em alguns casos, a apresentação após um período prolongado pode resultar no caso ser considerado 

inadmissível pelo Comitê em questão. Não há um prazo máximo unificado para o envio de casos. A 

seguir estão algumas considerações a respeito dos Comitês que o Brasil aceitou ter casos individuais 

analisados (o Brasil não aceitou ainda o envio de casos para o Comitê sobre Direitos Econômicos Sociais 

e Culturais, embora tenha ratificado o tratado em 1992, mas não o protocolo facultativo que prevê tal 

possibilidade. Não houve ratificação da Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos de Todos 

os Trabalhadores Migrantes e dos Membros das suas Famílias. 1) O Comitê de Direitos Humanos não 

tem um prazo certo para submissão, entretanto, uma Comunicação pode constituir um abuso do direito de 

submissão quando é apresentada após 5 anos do esgotamento dos recursos internos pelo autor da 

Comunicação ou, quando aplicável, após 3 anos da conclusão de outro procedimento de comunicação 

internacional, investigação ou acordo, a menos que existam razões que justifiquem o atraso, tendo em 

conta todas as circunstâncias da Comunicação. Os fatos do caso devem ter ocorrido depois de 25/09/2009, 

quando a competência do Comitê para casos individuais foi reconhecida 2) Para o Comitê sobre os 



 
c.1) Requisitos da Petição 

4. O(a) Defensor (a) deve fornecer cópias de todos os documentos  relevantes para as 

suas reivindicações e argumentos, especialmente decisões administrativas ou judiciais 

sobre os seus pedidos emitidos pelas autoridades nacionais. 

4.1 Se os documentos ou a própria comunicação individual não estiverem em um 

idioma oficial das Nações Unidas (árabe, chinês, inglês, francês, russo e 

espanhol), uma tradução completa ou resumida também deve ser enviada. 

4.2 Os documentos devem ser listados em ordem por data, numerados 

consecutivamente e acompanhados por uma descrição concisa de seu conteúdo; 

4.3 A denúncia não deve exceder 50 páginas (excluindo anexos). Quando 

exceder 20 páginas, deve também incluir um breve resumo de até cinco páginas 

destacando seus principais elementos 

4.4. Se houver questões particularmente sensíveis de natureza privada ou pessoal 

que surjam na denúncia, o(a) defensor (a) poderá solicitar que o Comitê não 

divulgue o nome da suposta vítima e/ou identifique elementos em sua decisão 

final, para que a identidade da suposta vítima não se torne pública. 

                                                                                                                                                                          
Direitos da Criança, a denúncia deve ser apresentada dentro de 1 ano do esgotamento dos recursos 

internos, exceto nos casos em que o autor possa demonstrar que não foi possível apresentar a denúncia 

dentro desse prazo. O caso deve ter ocorrido depois de 29/09/2017, quando o Brasil reconheceu a 

competência do Comitê para análise de casos individuais. 3) Para o Comitê Contra a Tortura e outros 

Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, não há a previsão de um prazo, mas o 

regulamento interno estabelece que uma queixa pode ser rejeitada como inadmissível se o tempo 

decorrido desde o esgotamento dos recursos internos for tão injustificadamente prolongado a ponto de 

tornar a consideração da Comunicação pelo Comitê ou pelo Estado Parte indevidamente difícil. 4) Em 

relação ao Comitê para Eliminação da Discriminação Racial, há previsão de que a comunicação seja 

submetida dentro de seis meses após o esgotamento de todos os recursos internos disponíveis, exceto no 

caso de circunstâncias excepcionais devidamente verificadas. O caso deve ter ocorrido depois de 

17/06/2002, quando o Brasil reconheceu a competência do Comitê para comunicações individuais; 5) A 

respeito do Comitê sobre a Eliminação da Discriminação Contra a Mulher, não há um prazo 

estabelecido, mas Atrasos muito longos na apresentação da Comunicação podem ser considerados como 

fator que diminui a credibilidade da denúncia. A denúncia deve ser feita após 28/06/2002, quando o 

Brasil ratificou o protocolo facultativo que prevê a possibilidade de envio de casos individuais. 6) Do 

mesmo modo, o Comitê sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência também não tem um prazo fixo 

para envio de casos, sendo que os fatos devem ser anteriores a  01/08/2008, quando ocorreu a ratificação 

do protocolo facultativo que admite comunicações individuais. 7) Para o Comitê para a Proteção de Todas 

as Pessoas Contra o Desaparecimento Forçado, não há limite de tempo para a apresentação de uma 

Comunicação, mas, assim como para outros Comitês, recomenda-se que as reclamações sejam feitas 

prontamente, após o esgotamento dos recursos internos. O caso deve ser enviado após 29/1102010. Sobre 

o assunto, veja UNITED NATIONS. OFFICE OF THE HIGH COMISSIONER. 23 FAQ about Treaty 

Body complaints procedures. Disponível em: . 

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/IndividualCommunications.aspx#procedureCE

D.  Acesso em: 14 maio 2019. 

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/IndividualCommunications.aspx#procedureCED
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/IndividualCommunications.aspx#procedureCED


 
  

5. Devem ser observados os seguintes requisitos de admissibilidade da comunicação 

individual; 

5.1 Autorização para representação, atentando-se que a petição pode ser 

autorizada por terceiros em nome de indivíduos, desde que tenham dado seu 

consentimento por escrito, recomenda-se que a vítima autorize expressamente 

por escrito o acionamento do caso pelo sistema de comunicações individuais; 

5.2. Individualização da vítima, uma vez que não basta simplesmente contestar 

uma lei ou política ou prática do Estado em abstrato (a chamada actio popularis) 

sem demonstrar como a suposta vítima é individualmente afetada; 

5.3 Esgotamentos dos Recursos Internos, levando-se em conta as seguintes 

razões que excetuam tal regra: 1) não há um juiz independente disponível; 2) a 

jurisprudência anterior relativa à violação do direito que é objeto da denúncia 

indica que não há possibilidade real de um recurso; 3) existe um padrão 

consistente de violações que torna o recurso a processos judiciais sem sentido; 

ou 4) por qualquer outro motivo, é improvável que os procedimentos disponíveis 

proporcionem reparação efetiva; 5) usar os procedimentos domésticos 

envolveria atrasos irracionais ou os tribunais têm demorado dar seguimento a 

uma queixa por um período não razoável 

5.4. Litispendência Internacional, considerando que um mesmo caso não pode 

estar pendente no sistema interamericano de direitos humanos; 

  

6. Para elaboração da Comunicação Individual, sugere-se o uso de dados estatísticos, 

leitura de decisões sobre casos individuais e dos Comentários Gerais, nos quais os 

Comitês interpretam o significado dos dispositivos previstos nos tratados, e suas 

observações finais sobre relatórios submetidos periodicamente pelo Brasil sobre o 

tratado em questão. 

  

c.2) Pedidos de reparação 

7. Nos pedidos de reparação, sugere-se que Defensor (a) Público (a) observe: 



 
7.1. A reparação integral dos danos envolve restituição, indenização, 

reabilitação, satisfação e garantias de não repetição. 

7.1.1. Qualquer forma de reparação observará sempre a tomada de decisão 

participativa com a população e com os indivíduos afetados pela violação, 

promovendo-se mecanismos de democracia participativa que abranjam a 

construção de espaços públicos de discussão e deliberação informada, atentando-

se, sempre, para a mais adequada metodologia de consulta popular pertinente ao 

caso. 

7.1.2. A mensuração e valoração dos danos sofridos por determinada 

comunidade precisam ser construídas com a sua ativa participação 

devidamente assessorada e conduzida com absoluta transparência, 

atentando-se para a dificuldade probatória comum em comunidades 

vulneráveis e cuja atividade econômica é em sua integralidade praticamente 

informal, podendo, se o caso, basear-se na auto declaração para mensuração dos 

danos sofridos; 

  

c.3) Orientações durante o processamento de uma comunicação individual 

8. No decorrer do processamento do caso, o (a) Defensor deverá observar: 

8.1 Se, nos termos do seu regulamento interno, o Comitê pode solicitar 

documentação de organizações dentro do sistema das Nações Unidas ou outros 

organismos que possam ser úteis para a consideração da Comunicação pelo 

Comitê; 

8.2  Se há possibilidade de um acordo amigável a ser tentado a qualquer 

momento do procedimento e antes que uma decisão final sobre o mérito seja 

alcançada. 

8.3 Se há previsão de audiências de modo a fornecer, pessoalmente ou por meio 

de vídeo ou teleconferência, esclarecimentos adicionais ou responder a 

perguntas sobre o mérito do caso; 

 

D) ORIENTAÇÕES PARA SUBMISSÃO DE UMA PETIÇÃO À COMISSÃO 

INTERAMERICANA  



 
9. O(a) Defensor(a) deverá analisar a pertinência de acionamento do sistema 

interamericano, submetendo um caso à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, 

com o envio de PETIÇÃO INDIVIDUAL, considerando os seguintes critérios: 

9.1. a probabilidade de obter uma decisão favorável; 

9.2 o alcance material/de conteúdo de determinado tratado do sistema 

interamericano3;  

9.3. a prática passada do sistema em lidar com casos semelhantes; 

9.4. a probabilidade de obter medidas cautelares na Comissão e medidas 

provisórias na Corte, no contexto de emergências; 

9.5. a celeridade do processo; 

9.6. o custo do procedimento; 

9.7. a disponibilidade de audiências orais; e 

9.8. prazo decorrido após o esgotamento dos recursos internos (seis meses); 

  

d.1) Requisitos da Petição4 

10. O(a) Defensor (a) deve fornecer cópias de todos os documentos  relevantes para as 

suas reivindicações e argumentos, especialmente decisões administrativas ou judiciais 

sobre os seus pedidos emitidos pelas autoridades nacionais. 

10.1 Os documentos e a própria petição individual deve estar em um dos 

idiomas oficiais (português, espanhol, francês ou inglês); 

                                                           
3 Observar que, apesar de a Convenção Interamericana não permitir o acionamento direto para questões 

envolvendo direitos socioambientais, sendo que o Protocolo de San Salvador a respeito de tais direitos só 

admitir o acionamento em relação aos direitos estabelecidos na alínea “a” do artigo 8 (direito sindical dos 

trabalhadores organizar sindicatos e de filiar‑se ao de sua escolha), e no artigo 13 (direito à educação), há 

jurisprudência no sentido de a indivisibilidade e interdependência dos direitos civis, políticos, 

econômicos, sociais e culturais, sem que haja qualquer hierarquia entre tais categorias (Caso Lagos del 

Campo vs. Peru e Caso Trabalhadores demitidos da Petroperú vs Peru, Caso Poblete Vilches vs. Chile). 

Atentar-se que, pese o fato de o artigo 8º da Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura 

(CIPPT) dar a entender que, para além da ratificação da convenção, o Estado deveria realizar um outro 

ato volitivo que então configuraria o aceite da jurisdição do sistema. No entanto, não se trata de hipótese 

de cláusula de reconhecimento facultativo de jurisdição internacional obrigatória, de modo que uma vez 

que a Convenção foi ratificada pelo Estado brasileiro sem ressalvas em 09/06/1989, pelos princípios da 

boa-fé, da transparência e da efetividade, o aceite não precisa ser expresso. Tal entendimento já foi 

utilizado pela corte nos casos Brasil vs. Favela Nova Brasília e Brasil vs. Herzog: 
4 Elaborado com base em REINSBERG, Lisa J. Preventing and Remedying Human 

Rights Violations through the International Framework Advocacy before the Inter-American 

System: A Manual for Attorneys and Advocates. 2ª ed. P. 26. Disponível em 

https://ijrcenter.org/wp-content/uploads/2014/03/Manual-Advocacy-before-the-Inter-American-System-

2014.pdf. Acesso em 03/01/2020. 

https://ijrcenter.org/wp-content/uploads/2014/03/Manual-Advocacy-before-the-Inter-American-System-2014.pdf
https://ijrcenter.org/wp-content/uploads/2014/03/Manual-Advocacy-before-the-Inter-American-System-2014.pdf


 
11. Devem ser observados os seguintes requisitos de admissibilidade da petição 

individual;  

11.1 identidade e informações para contato do peticionário;  

11.2. se a identidade do peticionário deve ser omitida do Estado e, em caso 

positivo, o por quê; 

11.3. a data, local e detalhes da suposta violação de um direito protegido pelos 

organismos Interamericanos; 

11.4. se possível, o nome da vítima e o nome de alguma autoridade pública que 

possua conhecimento da situação;  

11.5. o Estado responsável pela violação alegada, devido a suas ações, anuência 

ou omissão;  

11.6. as medidas tomadas para esgotar os recursos internos, ou uma indicação de 

que a exaustão é impossível;  

11.7. que a petição seja apresentada dentro de seis meses a contar da notificação 

da decisão que esgota os recursos internos ou num prazo razoável;  

11.8. Se a petição foi submetida a outro mecanismo internacional de resolução 

de conflitos 

12. Para elaboração da Petição Individual, sugere-se o uso de dados estatísticos, leitura 

de decisões sobre casos que tiveram curso na Comissão e na Corte, bem como 

documentos oficiais de relatorias e opiniões consultivas da Corte;  

  

d.2) Pedidos de reparação 

13. Nos pedidos de reparação, sugere-se que Defensor (a) Público (a) observe, além do 

já considerado no item 7, as seguintes medidas já sedimentadas na jurisprudência do 

sistema interamericano: 

13.1. Medidas de Restituição: Restauração, na medida do possível, da situação 

anterior à violação; 

13.2. Medidas de Reabilitação: fornecer às vítimas cuidados médicos, 

psicológicos e / ou psiquiátricos; 



 
13.3. Medidas de Satisfação: atos ou obras de âmbito público ou comemoração 

orientada para o impacto das vítimas ou os fatos do caso, o reconhecimento de 

sua dignidade e de consolação aos seus familiares; 

13.4. Garantias de Não Repetição: medidas com vistas a garantir que não se 

repitam violações de direitos humanos como as ocorridas nos casos que foram 

objeto de estudo da Corte, atentando-se à possibilidade de solicitar alteração das 

regras legais ou práticas dos Estados que são contrárias à Convenção; emissão 

de normas legais ou desenvolvimento de práticas para proteger e garantir direitos 

humanos; treinamento em direitos humanos para funcionários públicos; e 

conscientização ou educação da sociedade em matéria de direitos humanos, bem 

como disseminação de tal conhecimento 

13.5. Medidas de Compensação, o que inclui indenização por Danos Materiais, 

Imateriais/Morais e Reembolso de custas e gastos. 

13.6. Medidas para dar cumprimento à Obrigação de investigar, processar e, se 

adequado, punir os responsáveis pelas violações de direitos humanos 

  

d.3) Orientações durante o processamento de uma petição individual 

14. No decorrer do processamento do caso, o (a) Defensor deverá observar: 

14.1  Se há possibilidade de um acordo amigável a ser tentado a qualquer 

momento do procedimento e antes que uma decisão final sobre o mérito seja 

alcançada. 

14.2 A possibilidade de participação dos períodos de sessões, solicitando 

reuniões com Comissários (as) para tratar do caso em andamento, com especial 

atenção ao (à) relator (a) pertinente; 

 

E) ORIENTAÇÕES SOBRE O PROCEDIMENTO DE ACOMPANHAMENTO 

APÓS DECISÃO DO COMITÊ OU DA COMISSÃO INTERAMERICANA 

15. O (a) Defensor (a) deverá manter contato permanente com o Comitê, Grupo de 

Trabalho ou Relator Especial para o acompanhamento das medidas de seguimento das 

recomendações exaradas pelo Comitê, o que inclui o envio de relatórios periódicos; 



 
15.1. A Instituições nacionais deverão ser provocadas também pelo (as) defensor 

(a) público (a) a fim de dar efetividade às recomendações exaradas pelo Comitê; 

15.2. Em relação à condenação de reparação pecuniária, atentar-se sobre a 

possibilidade de execução conforme artigo 68 da Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos, o qual determina que a execução será conforme regras do seu 

direito interno previstas para a execução de sentenças contra o Estado para 

executar a parte indenizatória das sentenças da Corte; 

 

F) ESCOLHA ENTRE O SISTEMA INTERAMERICANO E ONUSIANO 

16. O (a) Defensor (a) deverá, o mais breve possível, cientificar a vítima sobre eventual 

necessidade de acionamento dos sistemas internacionais de proteção dos direitos 

humanos conforme a perspectiva de êxito no plano interno; 

17. Esgotados os recursos internos, a vítima deverá ser orientada sobre a possibilidade 

de acionamento de um ou de outro sistema, em linguagem simples e acessível, 

esclarecendo sobre as barreiras e incentivos para o acionamento do sistema 

interamericano ou onusiano, com especial atenção aos seguintes pontos: 

17.1. Análise do contexto político atual e possibilidade de trabalhar o caso com 

maior ou menor celeridade, conforme o sistema onusiano (geralmente mais 

célere) ou interamericano (geralmente mais demorado)5; 

17.2. Articulação com ONGs com atuação no sistema e articulação maior ou 

menor em determinado Comitê ou na Comissão Interamericana, bem como 

com relatores temáticos; 

17.3. Necessidade de tradução da petição e documentos do caso, na hipótese da 

escolha do sistema onusiano, atentando-se para a existência de recursos 

informáticos que podem auxiliar sobremaneira nessa tarefa6; 

                                                           
5 Em questões de tempo e celeridade, há dados apontando que o sistema interamericano leva em média 6 

a 7 anos para a resolução de um caso, podendo chegar a 11 anos ou mais (BASCH, Fernando, et al. A 

Eficácia do Sistema Interamericano de Proteção de Direitos Humanos: Uma Abordagem Quantitativa 

sobre seu Funcionamento e sobre o Cumprimento de suas Decisões. In: SUR. Revista Internacional de 

Direitos Humanos. v. 1, n.1, jan.2004 – São Paulo, 2004). Já no Sistema Universal o prazo máximo seria 

de 3 anos e meio para a solução de uma demanda, variando de acordo com o Comitê em análise. Confira: 

PILLAY, Navanethem. Stregthening the United Nations Human Rights Body System – A report by the 

United Nations High Comissioner for Human Rights. United Nations Human Rights – Office of the High 

Commissioner. 2012, p. 16.  



 
17.4. Tempo disponível para elaboração da petição, considerado o tempo do 

esgotamento dos recursos internos e que o sistema interamericano tem prazo 

decadencial mais curto (6 meses) do que os Comitês; 

17.5. A natureza do direito violado e se a vítima faz parte de um grupo 

específico, sendo esperado que um caso envolvendo questões de gênero, 

raça/etnia, ou  tenha uma análise mais aprofundada  

17.6. A possibilidade de cisão do caso e submissão a mais de um Comitê, com 

enfoques diferentes conforme a violação ocorrida, dado a existência de 

diferentes tratados voltados a proteção de grupos específicos e que possuem 

direitos superpostos, de modo que o mesmo direito possui previsão em tratados 

diversos; 

17.7. O status jurídico conferido pelo STF, a partir do Caso Lula, a 

recomendação do Comitê de Direitos Humanos, bem como ausência do decreto 

do executivo, o que pode constituir eventual óbice para execução interna de 

decisões do órgão de tratado, devendo a vítima ser orientada que o 

acionamento do referido Comitê é recomendável para potencial maior 

repercussão, exposição ou outros fins políticos;  

17.8. A natureza jurídica de sentença internacional às sentenças da Corte 

Interamericana e possibilidade de execução da parte pecuniária de maneira 

simples (art. 68 da CADH), salientando-se que as medidas estruturais não são 

de fáceis execução e que há precedente de descumprimento (Caso Gomes Lund 

vs. Brasil). Nesse sentido, se o interesse da vítima for estritamente pecuniário, 

o sistema interamericano pode ser mais indicado em comparação ao sistema 

onusiano, que não conta com dispositivo semelhante ao artigo 68 da CADH, 

mas conta com precedente de pagamento voluntário pelo Estado brasileiro 

(Caso Alyne Pimentel); 

17.9. Tempo de tramitação dos casos; 

17.10. Os temas que estão na pauta prioritária de um sistema e de outro, casos 

semelhantes que estão em trâmite (com eventual possibilidade de junção de 

                                                                                                                                                                          
6 Há ferramenta de conversão de documentos digitalizados em arquivo de texto, com posterior tradução 

em programas de acesso livre, como o Google docs.  



 
casos), e a existência, no sistema interamericano, do estudo antecipado de 

petições ou per saltum, em particular os casos em que a decisão possa 

comprovadamente remediar situações estruturais graves que tenham impacto 

no exercício dos direitos humanos, ou outras situações em que a passagem do 

tempo possa privar a decisão de seu efeito útil. 

17.11. Explanar a jurisprudência de um e de outro sistema para casos 

semelhantes, ou mesmo de outros documentos em que houve manifestação 

sobre o tema objeto do caso, observando-se também que a ONU se insere em 

um contexto global e o sistema interamericano, por ser regional pode estar 

mais próximo da realidade local e traças parâmetros mais específicos, a 

depender do tipo de violação;  

 

 

REFERÊNCIAS E SUGESTÕES DE LEITURA 

ALSTON, Philip; GOODMAN, Ryan; STEINER, Henry J. International Human Rights in 

Context: Law, Politics, Morals. 3. ed. New York: Oxford Universety Press Inc., 2007 

ALVES, Henrique Napoleão. Introdução ao Sistema ONU de solução de controvérsias em 

direitos humanos. Revista do CAAP, v. XVIII, p. 189-234, 2009. 

BASCH, Fernando, et al. A Eficácia do Sistema Interamericano de Proteção de Direitos 

Humanos: Uma Abordagem Quantitativa sobre seu Funcionamento e sobre o Cumprimento de 

suas Decisões. In: SUR. Revista Internacional de Direitos Humanos. v. 1, n.1, jan.2004 – São 

Paulo, 2004. 

BAYEFSKY, Anne F. The United Nations Human Rights Treaties. How to Complain to the Un 

Human Rights treaty System. 2012. Website. Disponível em: . Acesso em: 22 jun. 2019 

CARVALHO RAMOS, André de. Curso de Direitos Humanos. 6. ed. Saõ Paulo: Saraiva, 2019. 
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