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RESUMO 

 

A proteção internacional dos direitos humanos pelo sistema das Nações Unidas vem sendo 

construída de maneira gradual pelos Comitês que realizam o monitoramento dos tratados 

instituídos no âmbito da ONU. O mapeamento das dificuldades, limites e alcances do acesso 

de vítimas de violação de direitos humanos por meio de Comunicações Individuais previstas 

nos Comitês permite delinear formas de litigância estratégica internacional. Nesse contexto, o 

levantamento da atuação das defensorias públicas, instituição que garante o acesso também à 

jurisdição internacional, tanto no sistema interamericano, como no sistema universal, mostra-

se relevante para aferir qual sistema tem sido mais acionado e de qual maneira. Por fim, a 

partir da análise do sistema onusiano de Comunicações Individuais e as estratégias de atuação 

das defensorias públicas do Brasil, propõe-se uma política institucional especificamente para 

o peticionamento de casos individuais, com ênfase no sistema universal.  
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SUMMARY 

 

The international protection of human rights by the United Nations system has been built 

gradually by the Committees that monitor the treaties established within the UN. The 

mapping of the difficulties, limits and scope of access of victims of human rights violations 

by means of Individual Communications, set forth in the Committees, allows the delineation 

of forms of international strategic litigation. In this context, the survey of the Public 

Defender's Office, an institution that guarantees access to international jurisdiction, both in 

the inter-American system and in the universal system, is relevant to assess which system has 

been most activated and in what way. Finally, based on the analysis of the Onusian system of 

Individual Communications and the strategies of the Public Defender's Office, an institutional 

policy is proposed specifically for the activation in individual cases, focusing the universal 

system. 
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INTRODUÇÃO  

 

Os direitos humanos são comumente conceituados como standards, princípios e 

valores internacionais que regulam a relação entre Estados e indivíduos, investindo nestes 

últimos um conjunto de direitos básicos que podem ser reclamados em relação aos primeiros1. 

São direitos inerentes a todos os seres humanos e se baseiam no respeito pela dignidade e 

valor de cada pessoa. Eles derivam de valores humanos estimados e que são comuns a todas 

as culturas e civilizações2.  

O Direito Internacional dos Direitos Humanos consiste no conjunto de normas 

internacionais que estipula direitos essenciais do ser humano e se beneficia de garantias 

internacionais institucionalizadas. Seu marco histórico inicial é a Carta de São Francisco, 

tratado que criou a Organização das Nações Unidas em 1945, sendo que para explicitar quais 

seriam esses “direitos humanos” previstos genericamente na Carta de São Francisco foi 

aprovada, sob a forma de Resolução da Assembleia Geral da ONU, em 10 de dezembro de 

1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos3. No âmbito das Nações Unidas, foi 

sendo desenvolvido um verdadeiro sistema universal ou onusiano de proteção dos Direitos 

Humanos, de modo a conferir efetividade aos direitos reconhecidos pelos Estados Partes. 

A parte I desta dissertação buscará desenvolver de maneira panorâmica o histórico e a 

forma de acionamento do sistema universal de proteção dos direitos humanos. A parte II se 

volta a aprofundar a análise dos mecanismos de comunicações individuais, com o 

desenvolvimento mais detido das formas de acesso e o procedimento dos Comitês que 

aceitam casos individuais, quais sejam: 1) Comitê de Direitos Humanos; 2) Comitê sobre os 

Direitos da Criança; 3) Comitê para a Eliminação da Discriminação Racial; 4) Comitê Contra 

a Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanas ou Degradantes; 5) Comitê sobre 

                                                           
1 COLE, Wade M. Human Rights as Myth and Ceremony? Reevaluating the Effectiveness of Human Rights 

Treaties. American Journal of Sociology, vol. 117, N. 4 (January 2012), p. 1.131-1.171. The University of 

Chicago Press, p. 1.149-1.150. 
2 OFFICE OF THE UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS. Frequently Asked 

Questions on a Human Rights-based Approach to Development Cooperation (United Nations publication, Sales 

N. E.06.XIV.10), p. 1. 
3 CARVALHO RAMOS, André de. Processo Internacional dos Direitos Humanos. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 

2019, p. 4-5. Ainda de acordo com CARVALHO RAMOS, André de. Curso de direitos Humanos. 6. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2019, p. 3-4, explicita que os direitos humanso têm uma estrutura variada, podendo ser: direito-   

-pretensão na forma de um dever (buscar por algo em relação a outrem, ou o direto a algo, se outrem, Estado ou 

particular, tem o dever de realizar uma conduta que não viole esse direito); direito-liberdade, na forma de uma 

ausência de direito (faculdade de agir, que gera a ausência de direito de qualquer outro ente ou pessoa); direito-    

-poder, na forma de uma sujeição (relação de poder de uma pessoa de exigir determinada sujeição do Estado ou 

de outra pessoa); e direito-imunidade, na forma de uma incompetência (autorização dada por uma norma a uma 

determinada pessoa, impedindo que outra interfira de qualquer modo). 
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a Eliminação da Discriminação Contra as Mulheres; 6) Comitê sobre os Direitos das Pessoas 

com Deficiência; 7) Comitê para a Proteção de Todas as Pessoas Contra o Desaparecimento 

Forçado; 8) Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, e 9) Comitê sobre 

Trabalhadores Migrantes.  

Na parte III serão descritos os três casos brasileiros no sistema universal de proteção 

dos Direitos Humanos, sendo eles o Caso Alyne Pimentel no Comitê para a Eliminação de 

Todas as Formas de Discriminação Contra a Mulher, o Caso Lula no Comitê de Direitos 

Humanos e o Caso S. C. no Comitê sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Como 

objetivo, busca-se descrever, a partir da análise de tais casos concretos, os limites e alcances 

da atuação dos três Comitês ao decidirem sobre esses casos envolvendo o Brasil.  

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 importante instituição que realiza a proteção dos direitos humanos. A instituição 

tem inclusive fomentado o controle de convencionalidade4 do direito produzido internamente, 

com a aplicação de tratados internacionais na prática cotidiana, como o desenvolvimento de 

teses fundamentadas no Direito Internacional dos Direitos Humanos. 

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

em atuarem 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, a parte IV desta dissertação tratará da atribuição suis generis das defensorias 

que permite o acionamento de organismos internacionais. Após tal caracterização serão 

apresentadas informações sobre a submissão de casos para a Comissão Interamericana de 

Direitos Humanos e também outras formas, como o envio de relatórios para relatores 

especiais, apelos urgentes, participação em audiências públicas realizadas por órgãos 

internacionais, entre outros. O objetivo de tal levantamento é o de demonstrar a 

potencialidade das defensorias em realizar uma litigância estratégica utilizando-se do sistema 

de comunicações individuais dos comitês de tratados de direitos humanos da ONU.  

                                                           
4 Sobre o assunto: CARVALHO RAMOS, André. Teoria Geral dos Direitos Humanos na Ordem Internacional. 

São Paulo: Saraiva, 4. ed., 2014, p. 294. O controle de convencionalidade é entendido como a análise da 

compatibilidade dos atos internos em face de normas internacionais. 



13 
 

 

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 de Direitos Humanos estipula que a parte interessada deve escolher um sistema ou 

outro quando desejar 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 parte V trará, desse modo, uma proposta de litigância estratégica no mecanismo de 

comunicações individuais do Sistema Universal de Proteção dos Direitos Humanos na forma 

de um protocolo de atuação internacional em casos individuais para as defensorias públicas. 

Buscou-se destacar as limitações e os alcances do sistema de comunicações individuais dos 

omitês 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 para as defensorias públicas. 
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CONCLUSÃO 

O acesso aos Comitês de tratados de direitos humanos da ONU encontra diversos 

entraves, de modo que até o momento apenas três casos brasileiros foram submetidos para um 

dos Comitês, pese a quantidade de violações de direitos humanos existentes no país.  

Após o mapeamento da atuação internacional das defensorias públicas nos sistemas 

internacionais de proteção de direitos humanos, tanto em casos individuais, como participação 

em audiências públicas, envio de relatórios e outras formas de atuação, observa-se um 

predomínio da utilização do sistema interamericano.  

No caso das defensorias públicas, a proximidade e os contatos com o sistema 

interamericano possivelmente influenciariam o maior acionamento do sistema regional em 

detrimento do universal. Talvez um fator preponderante seja o da necessidade, aparentemente 

compreensível, de a reclamação ser exclusivamente admissível em uma das 6 línguas oficiais 

da ONU e de estar redigida com o emprego de técnica jurídica. Outro fator que pode 

contribuir por inexistir casos brasileiros no sistema universal é o do próprio desconhecimento 

do funcionamento dos Comitês, decorrente da falta de formação específica dos profissionais 

que atuam nessa área.  

A partir do Caso Alyne Pymentel, poder-se-ia aduzir que o acionamento do sistema 

aumentaria, já que o caso teve relativo sucesso. Por outro lado, o Caso Lula mostra-se como 

verdadeiro ponto de inflexão, ao mesmo tempo em que trouxe maior publicidade ao sistema 

dos Comitês, a receptividade da medida interina aplicada coloca sob suspeita a efetividade do 

sistema no Brasil, podendo ter efeitos deletérios em escala global. 

O Caso Lula será um dos paradigmas para analisar se o sistema de Comunicações 

Individuais dos tratados de direitos humanos da ONU é instrumento adequado para a 

litigância estratégica em direitos humanos também para as defensorias públicas. A forma 

como o Supremo Tribunal Federal tem interpretado de maneira nada voluntariosa as 

recomendações do Comitê coloca em dúvida o alcance que uma observação final pode ter em 

termos de efetividade. Em grande medida, a vontade estatal de cumprir a decisão, conforme o 

cenário político interno do momento, será um dos fatores determinantes. 

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.  
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A diferença de organização institucional dos Comitês também é outro fator que 

merece análise, já que, por ser um corpo de experts independentes, o próprio Alto 

Comissariado das Nações Unidas sempre reforça que as recomendações não são propriamente 

da ONU, mas sim dos membros de cada Comitê. Ao mesmo tempo, os diversos movimentos 

de tentativa de enfraquecimento do sistema, seja com a criação de um Comitê único, ou ainda 

com propostas de mudanças dentro do sistema, as quais podem traduzir-se como forma de 

ingerência indevida.  

Uma das necessidades imediatas para maior efetividade do sistema seria o de fornecer 

um modelo de assistência jurídica que dê suporte aos indivíduos hipossuficientes, visando a 

consolidação do sistema universal como locus de afirmação de direitos. O Caso S. C. do 

Comitê sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência poderia ter um final distinto, caso a 

interessada tivesse sido assistida por um profissional com conhecimento jurídico e do próprio 

sistema universal. Nesse sentido, é possível vislumbrar uma espécie de Convênio do Alto 

Comissariado com a Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos, a qual 

inclusive solicitou recentemente status consultivo junto ao Conselho Econômico e Social 

(ECOSOC), o que demonstra tentativa de aproximação institucional com a ONU. Poderia ser 

vislumbrado um convênio semelhante ao da Associação Interamericana de Defensorias 

Públicas.  

Para os fins desta dissertação, o desenho do fluxo de acionamento dos diferentes 

Comitês possibilitou a elaboração de um plano de atuação estratégica no âmbito das 

defensorias públicas, o que poderá ser também útil para organizações não governamentais de 

proteção dos direitos humanos. Tal proposta poderá ser apresentada ao Colégio Nacional de 

Defensores Públicos Gerais (CONDEGE), por meio da Comissão de Defesa dos Direitos da 

Pessoa Humana, que já aprovou a elaboração de um protocolo de atuação internacional, o que 

auxiliará na utilização do mecanismo de Comunicações Individuais. Ter o conhecimento da 

possibilidade de utilização de tal sistema é útil, na medida em que amplia os instrumentos de 

litigância internacional à disposição do(a) defensor(a). 

Apesar de não ter sido o escopo principal desta dissertação realizar uma comparação 

entre o sistema interamericano e o onusiano, o que mereceria uma análise mais aprofundada 

principalmente do sistema interamericano, foi possível, em uma análise perfunctória, inferir 

alguns critérios preliminares para escolha de um dos sistemas.  

Determinar qual sistema, interamericano ou onusiano, é melhor do que o outro não 

parece ser algo a se fazer de maneira abstrata. Daí mostra-se sempre recomendável, em 

diálogo com a vítima, construir a melhor estratégia, considerando sempre seu consentimento 
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livre e esclarecido. De qualquer modo, vale destacar alguns fatores, ainda que não exaustivos, 

que não excluem outros discorridos ao longo desta dissertação:  

O nível de especialização dos Comitês, a histórica celeridade na análise dos casos, 

impacto em nível global e consequente maior divulgação do caso e exposição da vítima, 

maior prazo para submissão de um caso a contar do esgotamento dos recursos internos e 

eventual desejo da vítima de utilização política em ter um pronunciamento de um órgão do 

sistema universal de proteção dos direitos humanos (embora a ONU sempre ressalte a 

independência dos Comitês quando realiza informes de imprensa), a possibilidade de pleitear 

direitos econômicos, sociais e culturais de grupos específicos (mulheres, crianças e pessoas 

com deficiência) sem maiores entraves, dentre outros,  são fatores positivos preponderantes 

para a escolha de tal sistema em detrimento do sistema interamericano.  

Por outro lado, preponderam os seguintes fatores negativos, quando da eventual 

submissão de um caso a um dos Comitês: necessidade de tradução para uma das línguas 

oficiais, tanto da petição, como dos documentos; questões orçamentárias, estruturais e 

políticas que têm afetado de maneira mais gravosa recentemente o funcionamento dos 

Comitês; a forma como o direito interno tem reconhecido e dado efetividade às 

recomendações dos Comitês, entre outros.  

Por fim, fatores que podem ser positivos ou negativos, a depender do caso e 

circunstâncias envolvem: o tipo de obrigação internacional assumida pelo Estado em um 

tratado específico, que pode ser mais restritiva ou não em relação ao sistema interamericano; a 

pluralidade de Comitês com a existência de diferentes tratados voltados à proteção de grupos 

específicos e que possuem direitos superpostos, de modo que o mesmo direito possui previsão 

em tratados diversos, o que pode levar ao acionamento de mais de um Comitê, caso haja 

violações múltiplas e cindíveis; o momento político interno, principalmente a composição do 

Executivo, que pode ser refratária ou mais aberta a aceitar as recomendações dos Comitês; o 

tipo de medida a ser esperada de determinado Comitê, conforme sua prática, podendo se 

voltar a medidas mais estruturais ou de caráter mais pecuniário, entre outros. 

Já em relação ao sistema interamericano fatores negativos envolvem o filtro existente 

na Comissão e, principalmente, na submissão do caso à Corte, o que pode levar à reflexão 

sobre quais casos seriam emblemáticos e com potencial de resultarem em uma sentença 

internacional; a demora na tramitação dos casos no sistema; a falta de recursos humanos e 

estruturais principalmente na CIDH; o desenvolvimento ainda recente da possibilidade de 

acionamento de direitos econômicos, sociais e culturais, para além do já estipulado no Pacto 

de San Salvador.  
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De outra banda, fatores positivos envolvem: a natureza jurídica de sentença 

internacional das decisões da Corte; a facilidade de execução da parte pecuniária em âmbito 

interno; em regra, a experiência, familiaridade com o procedimento e contatos mais próximos 

com relatores, comissionados e funcionários do sistema; custos de litigância a princípio 

menores, principalmente em relação a viagens e hospedagem; português como língua oficial a 

ser usada em petições e documentos. 

Em relação a fatores relevantes, que dependem do caso, pode-se elencar: a pauta 

existente no momento da propositura do caso, que pode acelerar sua análise não 

cronologicamente (per saltum); o sistema conciliatório existente na CIDH; decisões e 

recomendações de caráter estrutrais emanadas pela Corte e pela CIDH; o tipo de obrigação 

internacional assumida pelo Estado em um tratado específico, que podem ser mais restritivas 

ou não em relação ao sistema onusiano; a existência de diversos tratados, mas dois órgãos, 

Comissão e Corte, que analisam todos os tratados do sistema de maneira sucessiva, sem 

necessidade de cisão de um caso; conhecimento do contexto regional e maior proximidade 

com os problemas estruturais do continente; composição do executivo e maior ou menor 

aceitação do sistema. 

A iniciativa da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, do Ministério Público 

Federal e da Clínica de Direito Internacional dos Direitos Humanos da USP de tradução dos 

Comentários Gerais dos Comitês de Tratados de Direitos Humanos da ONU também 

demonstram a intenção de que tais parâmetros sejam cada vez mais internalizados na prática 

jurídica brasileira.  

A partir da difusão dos conhecimentos ora trazidos, espera-se que os padrões 

internacionais do sistema universal de proteção de direitos humanos sejam cobrados 

internamente, também com vista a possível acionamento por meio do mecanismo de 

Comunicações Individuais de incidência ainda muito incipiente no país.  
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ANEXO I 

Modelo de Formulário de Denúncia617  

  

Para comunicações segundo: 

 Protocolo Facultativo ao Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos 

 Convenção Contra a Tortura, ou 

 Convenção Internacional sobre a Eliminação da Discriminação Racial 

  

Por favor, indique qual dos procedimentos acima você está invocando:  

Data: 

  

I               Informações sobre o autor da denúncia: 

  

Sobrenome:                                                   Primeiro Nome:  

Nacionalidade:                                                                                 

Data e local de nascimento:  

Endereço para correspondência sobre esta denúncia:  

  

Enviando a comunicação: 

em seu nome:                

em nome de outra pessoa:                

  

Se a reclamação estiver sendo enviada em nome de outra pessoa: 

  

Por favor, forneça os seguintes dados pessoais dessa outra pessoa. 

  

Sobrenome:                                                                        Primeiro Nome:   

Nacionalidade:                                                     Data e local de nascimento: 

Endereço ou paradeiro atual:  

                                                           
617 Tradução livre do modelo em inglês. Disponível em: 

https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/TB/ComplaintForm.doc. 

https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/TB/ComplaintForm.doc
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 Se você está agindo com o conhecimento e o consentimento dessa pessoa, por favor, forneça 

a autorização dessa pessoa para você fazer esta denúncia. 

Ou 

Se você não for autorizado, por favor, explique a natureza do seu relacionamento com essa 

pessoa e detalhe por que você considera apropriado apresentar esta queixa em seu nome:    

II               Estado envolvido / Artigos violados 

                                          

Nome do Estado contra o qual a denúncia é dirigida: 

  

Artigos do Pacto ou Convenção alegadamente violados: 

  

III  Esgotamento dos recursos internos / Aplicação a outros procedimentos 

internacionais 

  

Medidas tomadas por ou em nome das supostas vítimas para obter reparação dentro do Estado 

em questão pela suposta violação – detalhes sobre quais procedimentos foram adotados, 

incluindo o recurso aos tribunais e outras autoridades públicas, que reclamações foram feitas 

por você, em que momentos, e com quais resultados:  

  

Se você não esgotou esses recursos com base no fato de que essa solicitação estaria 

sendo prolongada indevidamente, de modo que eles não seriam efetivos, que não estão 

disponíveis para você ou por qualquer outro motivo, explique suas razões 

detalhadamente:  

  

Você já apresentou o mesmo assunto para exame sob outro procedimento de investigação ou 

acordo internacional (por exemplo, a Comissão Interamericana de direitos humanos, a Corte 

Europeia de direitos humanos ou a Comissão Africana de direitos humanos e dos Povos)?  

  

Em caso afirmativo, detalhe quais procedimentos foram ou estão sendo perseguidos, 

quais afirmações você fez, em quais momentos e com quais resultados:                

  

IV               Fatos da denúncia 

  

Detalhe, em ordem cronológica, os fatos e as circunstâncias das violações alegadas. Inclua 

todos os assuntos que possam ser relevantes para a avaliação e consideração do caso 

particular. Por favor, explique como você considera que os fatos e as circunstâncias descritos 

violam seus direitos. 
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 Assinatura do autor:  

[Os espaços em branco nas várias seções desse modelo de comunicação simplesmente 

indicam onde suas respostas são necessárias. Você deve reservar o máximo de espaço 

necessário para definir suas respostas.] 

 

V              Checklist de documentação probatória (cópias, não originais, a serem 

anexadas à sua reclamação): 

  

-               Autorização escrita para agir (se apresentar a queixa em nome de outra pessoa e não 

justificar a ausência de autorização específica):  

-               Decisões dos tribunais e autoridades nacionais sobre o seu caso (uma cópia da 

legislação nacional relevante também é útil):  

-               Reclamações e decisões por qualquer outro procedimento de investigação ou 

resolução internacional:  

-              Qualquer documentação ou outra evidência de corroboração que você possua que 

substancia sua descrição na Parte IV dos fatos de sua reclamação e / ou seu argumento de que 

os fatos descritos constituem uma violação de seus direitos:  

Por favor inclua, se necessário, uma indicação na língua da ONU (árabe, chinês, inglês, 

espanhol, francês e russo) do conteúdo da documentação enviada. 

Sua comunicação não deve exceder 50 páginas (excluindo anexos). Caso sua denúncia exceda 

vinte páginas, você também deve enviar um breve resumo. 
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ANEXO II 

Diretrizes para submissão618 

 

O seguinte questionário fornece uma diretriz para aqueles que desejam submeter uma 

comunicação para consideração pelo Comitê para a Eliminação da Discriminação Contra as 

Mulheres sob o Protocolo Facultativo à Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas 

de Discriminação Contra a Mulher. Por favor, forneça o máximo de informações disponíveis 

em resposta aos itens listados abaixo. 

 

Envie sua comunicação para: 

Equipe de petições 

Escritório do Alto Comissariado para os Direitos Humanos 

Escritório das Nações Unidas em Genebra 

1211 Genebra 10, Suíça 

E-mail: petitions@ohchr.org 

  

1 Informações relativas ao(s) autor(es) da Comunicação 

• Sobrenome 

• Primeiro nome 

• Data e local de nascimento 

• Nacionalidade / cidadania 

• Número do passaporte / carteira de identidade (se disponível) 

• Sexo 

• Estado civil / filhos  

• Profissão 

• Se relevante, contexto étnico, afiliação religiosa, grupo social 

                                                           
618 Tradução livre do modelo disponível em COMMITTEE ON THE ELIMINATION OF DISCRIMINATION 

AGAINST WOMEN. How to submit individual complaints under the Optional Protocol to CEDAW. Disponível 

em: <http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/FS_ModelCommunicationForm.doc>. Acesso em: 14 

maio 2019. 

mailto:petitions@ohchr.org
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/FS_ModelCommunicationForm.doc
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• Endereço presente 

• Endereço para correspondência confidencial (se diferente do endereço atual) 

• Telefone / e-mail 

• Indique se você está enviando a Comunicação como: 

- Suposta vítima. Se houver um grupo de indivíduos supostamente vítima, forneça 

informações básicas sobre cada indivíduo. 

- Em nome da(s) suposta(s) vítima(s). Fornecer evidências que demonstrem o 

consentimento da(s) vítima(s) ou razões que justifiquem o envio da Comunicação sem 

tal consentimento. 

  

2 Informações relativas à(s) suposta(s) vítima(s) (se for diferente do autor) 

• Sobrenome 

• Primeiro nome 

• Data e local de nascimento • Nacionalidade / nacionalidade 

• Número do passaporte / carteira de identidade (se disponível) 

• Sexo 

• Estado civil / filhos 

• Profissão 

• Origem étnica, afiliação religiosa, grupo social (se relevante) 

• Endereço presente 

• Endereço para correspondência confidencial (se diferente do endereço atual) 

• Telefone / e-mail 

 

3 Informações sobre o Estado Parte interessado 

• Nome do Estado Parte (país) 

  

4 Fatos da denúncia e da data da(s) violação(ões) alegada(s) 

Por favor detalhe, em ordem cronológica, os fatos e as circunstâncias das 

supostas violações, incluindo: 
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• Descrição da (s) suposta (s) violação(ões) e suposta(s) autor(es) 

• Data(s) 

• Local(is) 

• Disposições da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra 

a Mulher que foram supostamente violadas. Se a Comunicação se refere a mais de uma 

provisão, descreva cada questão separadamente. 

  

5 Medidas tomadas para esgotar os recursos internos 

 Descreva a ação tomada para esgotar os recursos internos; por exemplo, tentativas de obter 

soluções legais, administrativas, legislativas, políticas ou recursos intentados, incluindo: 

• Tipo(s) de recurso(s) buscado(s) 

• Data(s) 

• Local(is) 

• Quem iniciou a ação 

• Qual autoridade ou órgão foi abordado? 

• Nome do tribunal que julga o caso (se houver) 

• Se você não esgotou os recursos internos com base no fato de que sua solicitação seria 

prolongada indevidamente, que eles não seriam eficazes, que não estão disponíveis para você 

ou por qualquer outro motivo, explique suas razões em detalhes. 

 Por favor, note: envie cópias de toda a documentação relevante. 

  

6 Outros procedimentos internacionais 

O mesmo assunto já foi examinado ou está sendo examinado sob outro procedimento de 

investigação ou acordo internacional? Se sim, explique: 

• Tipo de procedimento(s) 

• Data(s) 

• Local(is) 

• Resultados (se houver) 

Por favor, note: envie cópias de toda a documentação relevante. 
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7 Divulgação do(s) seu(s) nome(s) 

Você concorda com a divulgação de seu(s) nome(s) ao Estado Parte caso sua Comunicação 

seja registrada pelo Comitê de acordo com o parágrafo 1º do artigo 6º do Protocolo 

Facultativo e com o parágrafo 1º do artigo 69 do Regulamento do Comitê? 

  

8 Data e assinatura 

Data / local: 

Assinatura do(s) autor(es) e /ou vítima(s): 

  

9 Lista de documentos anexados (não enviar originais, apenas cópias) 
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ANEXO III 

Diretrizes Revisadas para Submissão de Comunicações ao Comitê sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência sob o Protocolo Facultativo à Convenção adotado pelo Comitê 

sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência619 

1               Informações sobre o(s) autor(es) da Comunicação 

•     Sobrenome 

•     Primeiro e demais nomes 

•     Data e local de nascimento 

•     Nacionalidade / cidadania 

•     Sexo 

•     Outros dados de identificação pessoal relevantes (se algum dos detalhes acima não estiver 

disponível) 

•     Endereço presente 

•     Endereço para correspondência confidencial (se diferente do endereço atual) 

•     Telefone ou número de celular (se houver) 

•     Endereço de e-mail (se houver) 

•     Número de fax (se houver) 

•     Se você estiver enviando a Comunicação em nome da(s) suposta(s) vítima(s), forneça 

provas que demonstrem o consentimento da(s) vítima(s) ou razões que justifiquem o envio da 

Comunicação sem tal consentimento. 

 

2               Informações sobre a(s) suposta(s) vítima(s) 

•     Nome da família 

•     Primeiro e demais nomes 

•     Data e local de nascimento 

•     Nacionalidade / cidadania 

•     Sexo 

•     Se considerar apropriado, indique se a(s) suposta(s) vítima(s) tem alguma deficiência e, 

em caso afirmativo, a natureza da sua deficiência. 

•     Outros dados de identificação pessoal relevantes (se algum dos detalhes acima não estiver 

disponível) 

                                                           
619Tradução livre. COMMITTEE ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES. Fifth session. 11–15 

April 2011. Revised guidelines for submission of communications to the Committee on the Rights of Persons 

with Disabilities under the Optional Protocol to the Convention adopted by the Committee on the Rights of 

Persons with Disabilities. Disponível em: <https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRPD/CRPD-C-5-3-

Rev.1_en.doc>. Acesso em: 14 maio 2019. 

https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRPD/CRPD-C-5-3-Rev.1_en.doc
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRPD/CRPD-C-5-3-Rev.1_en.doc
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•     Endereço presente 

•     Endereço para correspondência confidencial (se diferente do endereço atual) 

•     Telefone ou número de celular (se houver) 

•     Endereço de e-mail (se houver) 

•     Número de fax (se houver) 

•     Se a comunicação diz respeito a um grupo de indivíduos que alegam ser vítimas, por 

favor, forneça informações básicas sobre cada indivíduo, de acordo com a lista acima. 

 

3               Informações sobre o Estado parte interessada 

Nome do Estado Parte (país) 

 

4              Assunto da comunicação 

 

5               Natureza da(s) violação(ões) alegada(s) 

Forneça informações detalhadas para comprovar sua reivindicação, incluindo: 

•     Descrição das supostas violações, especificando os atos ou omissões que 

motivaram a Comunicação. 

•     Detalhes do(s) autor(es) da violação alegada 

•     Data(s) 

•     Lugar(es) 

•     O quanto possível, por favor, indique quais as disposições da Convenção que foram 

alegadamente violadas. Se a Comunicação se refere a mais de uma provisão, descreva cada 

questão separadamente. 

 

6               Medidas tomadas para esgotar os recursos internos 

Descrever a ação adotada para esgotar os recursos internos no Estado Parte onde ocorreu(ram) 

a(s) violação(ões) alegada(s) de direitos protegidos pela Convenção, tais como tentativas de 

obter reparação legal ou administrativa. Qualquer queixa submetida ao Comitê deve ser 

primeiramente submetida aos tribunais e a autoridades nacionais para consideração. 

Em particular, por favor indique: 

•     Tipo(s) de ação adotada pela(s) suposta(s) vítima(s) para esgotar os recursos 

internos, tais como decisões de tribunais internos. 

•     Autoridade ou organismo destinatário 

•     Nome do tribunal que julga o caso (se houver) 

•     Data(s) 

•     Lugar(es) 

•    Quem iniciou a ação ou buscou uma solução 

•     Pontos-chave da decisão final da autoridade, órgão ou tribunal. 
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•    Se os recursos internos não tiverem sido esgotados, explique o porquê. 

              Nota: Por favor, inclua cópias de toda a documentação relevante, incluindo cópias de 

decisões legais ou administrativas, ou legislação interna relacionada ao caso ou resumos de 

tais decisões ou legislação em um dos idiomas de trabalho da Secretaria (inglês, francês, 

espanhol ou russo). 

 

7              Outros procedimentos internacionais 

O mesmo assunto já foi examinado ou está sendo examinado sob outro 

procedimento de investigação ou acordo internacional? Se sim, explique: 

•     Tipo de procedimento(s) 

•     Corpo ou corpos dirigidos 

•     Data(s) 

•     Lugar(s) 

•     Resultados (se houver) 

Nota: Por favor, inclua cópias de toda a documentação relevante. 

 

8               Pedidos específicos/medidas 

Por favor, detalhe os pedidos específicos ou recursos que estão sendo submetidos 

ao Comitê para consideração. 

 

9               Data, local e assinatura 

Data de comunicação: ____________________               

 Lugar de assinatura de comunicação: ____________________               

Assinatura do(s) autor(es) e/ou da(s) suposta(s) vítima(s):__________________               

 

10                             Lista de documentos em anexo               

Nota: Não envie originais, apenas cópias. 

 

11               Endereço para apresentação da Comunicação 

Por favor, envie sua comunicação para: 

Equipe de Petições  

Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos 

Escritório das Nações Unidas em Genebra  

1211 Genebra 10, Suíça 

E-mail: petitions@ohchr.org 

Fax: +41 22 917 90 22 

mailto:tb-petitions@ohchr.org
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ANEXO IV 

Formulário Modelo para Submissão620 

  
O formulário modelo a seguir fornece orientação para aqueles que desejam submeter uma  

Comunicação para consideração pelo Comitê sobre Desaparecimentos Forçados, conforme 

o artigo 31 da Convenção Internacional para a Proteção de Todas as Pessoas Contra o 

Desaparecimento Forçado. Por favor, forneça informações relevantes e pertinentes em 

resposta aos itens listados abaixo. Sua Comunicação não deve exceder 50 páginas (sem 

anexos). 

  
1 Informações sobre o Estado parte interessada 

  
• Nome do Estado Parte (país) o qual se alegou ter cometido a violação 

-           que é parte na Convenção Internacional para a Proteção de Todas as Pessoas 

Contra o Desaparecimento Forçado e 

-           que tenha feito a declaração de acordo com o artigo 31 da Convenção 

  
2 Informações relativas ao(s) autor(es) da Comunicação 

• Sobrenome __________________ • Primeiro nome ______________________ 

  

• Um endereço de residência habitual ___________________________ 

  

• Endereço para correspondência confidencial (se diferente do endereço atual) 

__________________________________________________ 

  

• Telefone /e-mail (se disponível) ___________________ / _____________ ________ 

  

• Se você estiver agindo com o conhecimento e consentimento dessa pessoa, forneça a 

autorização dessa pessoa para apresentar essa reclamação; ou 

• Se você não for autorizado, por favor, explique a natureza do seu relacionamento com essa 

pessoa: ____________________________________________________________ e detalhe 

por que você considera apropriado apresentar esta queixa em seu nome: 

____________________________________________________________ 

  

• Se você deseja que sua identidade não seja divulgada 

em decisão final do Comitê sobre a sua Comunicação, por favor, indique: 

_________________________ 

  

3 Informações sobre a(s) alegada(s) vítima(s) 

 

 Se houver um grupo de indivíduos supostamente vítimas, forneça informações básicas sobre 

cada indivíduo. 

  

• Sobrenome __________________ • Primeiro nome ______________________ 

                                                           
620 Tradução livre. COMMITTEE ON ENFORCED DISAPPEARANCE. Guidance for Submission of 

Communications to the Committee on Enforced Disappearances. Disponível em:  

<https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CED/Art31ModelComplaintsForm.doc. Acesso em: 14 maio 

2019. 

https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CED/Art31ModelComplaintsForm.doc
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• Sexo ______________________ 

  

• Data de nascimento ____________________ 

  

• Local e país de nascimento ____________________ 

  

• Nacionalidade (nacionalidades) / cidadania ________________ 

  

• Um endereço de residência habitual ___________________________ 

  

• Se você deseja que sua identidade não seja divulgada 

em decisão final do Comitê sobre a sua Comunicação, por favor, indique: 

________________________ 

 

• Se sua Comunicação refere-se ao desaparecimento forçado de uma pessoa, também forneça 

as seguintes informações sobre a vítima, ou vítimas, se disponível (opcional): 

  

 Outros nomes pelo qual ele ou ela pode ser conhecido (se aplicável/disponível) 

_________________________________________ 

  

 Profissão/Ocupação/Outras atividades relevantes____________________ 

  

 Nome do pai _______________________ 

  

 Nome da mãe _______________________ 

  

 Se relevante, origem étnica, pertencente a um povo indígena ou a uma 

minoria, afiliação religiosa, filiação em grupo 

político ou social ___________________________ 

  

 Documento de identidade (passaporte, cartão de identidade nacional, título de eleitor 

ou qualquer outro cartão de identidade nacional relevante) 

  

 A pessoa tinha menos de 18 anos de idade no momento do desaparecimento? 

_____ sim / ______ não 

  

 Estado Civil /Filhos ______________ / ___________________ 

  

 Grávida ________ sim / ________ não. Se sim, por favor, especifique se possível o 

número de meses no momento do desaparecimento ____ 

  

4 Fatos de Comunicação e artigos violados 

  
 Por favor, detalhe, em ordem cronológica, os fatos e as circunstâncias de violações 

alegadas. Inclua todos os assuntos que possam ser relevantes para a avaliação e 

consideração do seu caso particular. 

 Se possível, identifique os artigos da Convenção supostamente violados. 
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 Explique como você considera que os fatos e circunstâncias descritos violaram os 

direitos da Convenção. Se a comunicação se refere a mais de uma provisão, descreva 

cada questão separadamente. 

  

Importante: Por favor, note que é altamente recomendável anexar cópias da documentação 

pertinente às suas reivindicações. NÃO ENVIE ORIGINAIS 

  

Se sua Comunicação refere-se ao desaparecimento forçado de uma pessoa, incluir as seguintes 

informações como parte dos fatos (se possível): 

(a) Data de prisão, sequestro ou desaparecimento. 

(b) Local de detenção, rapto ou local onde ocorreu o evento (seja o mais preciso possível). 

Indicar rua, cidade, província ou qualquer outra informação relevante. 

(c) Data em que a pessoa foi vista pela última vez, se diferente da data de detenção ou 

sequestro (por exemplo: se for observada num período de prisão após a detenção inicial ou o 

sequestro). 

(d) Local onde a pessoa foi vista pela última vez (se diferente do lugar de detenção ou 

sequestro. Por exemplo: se visto em uma prisão meses após a captura ou sequestro. Por favor, 

seja o mais preciso possível. Indique rua, cidade, província ou qualquer outra informação 

relevante) 

(e) Se possível, por favor, forneça uma descrição completa de como o desaparecimento 

ocorreu. 

(f) Identidade, se possível, de forças, entidades ou grupos apoiados pelo Estado ou do Estado 

que se acredita serem responsáveis pelo desaparecimento. 

i. Se acredita-se que os perpetradores sejam agentes do Estado, especifique e indique 

quem e por que eles são responsáveis. Seja o mais preciso possível - militares, 

policiais, pessoas uniformizadas ou civis, agentes dos serviços de segurança, unidade 

a que pertencem, hierarquia e funções, identificações apresentadas, etc. -. 

ii. Se a identificação como agentes do Estado não for possível, especificar qual grupo 

ou entidade acredita-se ser responsável. Por favor, indique se os seus 

membros agiram com a autorização, apoio ou aquiescência do Estado. Explique por 

que você acredita que Autoridades Governamentais, ou pessoas ligadas a elas, podem 

ser responsável pelo incidente. 

(g) Informações adicionais sobre o caso. Por favor, indique qualquer outra informação 

relevante que possa ser útil. 

  

 

5 Esgotamento dos recursos internos disponíveis efetivos 

  

Descreva a ação tomada por ou em nome da (s) suposta (s) vítima (s) para obter reparação 

dentro do Estado envolvido pelas violações alegadas. Por exemplo, processos administrativos 

e / ou judiciais, incluindo: 

  

• Tipo(s) de medida desejada 

• Data(s) 

• Lugar(es) 

• Quem começou a ação 

• Qual autoridade ou órgão é abordado 

• Nome do tribunal que julga o caso (se houver) 

 Resposta/resultado (se houver) 

  



268 
 

Os recursos internos não precisam ser esgotados se a sua solicitação for prolongada 

indevidamente, se não forem eficazes, senão estiverem disponíveis para você. Se você não 

esgotou os recursos internos por esses motivos, ou por qualquer outro, explique- os em 

detalhes. 

  

Importante: Coloque cópias de toda a documentação relevante (por exemplo, decisões 

administrativas ou judiciais). NÃO ENVIE ORIGINAIS 

  

6 Aplicação a outros procedimentos internacionais 

  
Você enviou a mesma questão para exame sob outro procedimento de investigação ou acordo 

internacional (por exemplo, o Comitê de direitos humanos, o Comitê contra a Tortura ou 

outros Comitês que monitoram a implementação dos principais tratados internacionais de 

direitos humanos; ou mecanismos regionais, como o Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, o Tribunal Europeu dos Direitos 

Humanos, a Comissão Africana dos Direitos Humanos ou o Tribunal Africano dos Direitos 

Humanos e dos Povos)? 

  

Se sim, por favor, detalhe 

  

 Que procedimentos foram ou estão sendo buscados 

 Quais afirmações você fez 

 Quando você enviou sua reclamação 

 Qual foi o resultado (se houver) 

  

Importante: Coloque cópias da documentação relevante (por exemplo, sua submissão, o 

resultado final). NÃO ENVIE ORIGINAIS 

  

7 Pedido de medidas provisórias (opcional) 

  
Você deve indicar expressamente se você é o Comitê para solicitar medidas provisórias 

do Estado em questão para evitar danos irreparáveis à vítima da suposta violação. Nesse caso: 

              - descreva risco de pessoal da vítima; 

              - identificar os possíveis danos irreparáveis; 

              - se possível, indicar a medida (s) que poderiam ser tomadas pelo Estado em causa, a 

fim de evitar possíveis danos irreparáveis. 

8 Data e assinatura 

  

Data / local: 

Assinatura do (s) autor (es) e / ou vítima (s): 

  

9 Lista de documentos anexados (não enviar originais, apenas cópias) 

  

O (s) autor (es) de uma comunicação são obrigados a certificar-se, antes 

de enviar o formulário de comunicação, que todos os elementos exigidos 

acima mencionados estão incluídos. Isso permitirá uma consideração 

mais adequada do caso. 
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ANEXO V  

Tabela 1: Aceitação de Comunicações Individuais pelo Brasil621 

 

Aceitação de Procedimentos de Comunicações Individuais dos Comitês de Tratados da 

ONU pelo Brasil 

 

Tratado 

Data de 

Assinatura/

Adesão 

Data de 

Ratificação 

Data de Aceitação 

da Competência 

do Comitê  

CAT, art. 22 – Procedimento individual de 

reclamações sob a Convenção contra a 

Tortura  

 

23/09/1985 

 

28/09/1989 

 

26/06/2006 

CCPR-OP1 – Protocolo Facultativo ao 

Pacto Internacional sobre Direitos Civis e 

Políticos 

 

25/09/2009 

 

25/09/2009 

 

25/09/2009 

CEDAW-OP – Protocolo Facultativo à 

Convenção sobre a Eliminação de Todas as 

Formas de Discriminação contra a Mulher 

 

13/03/2001 

 

28/06/2002 

 

25/09/2009 

CERD, Art. 14 – Procedimento Individual 

de reclamações no âmbito da Convenção 

Internacional sobre Eliminação de Todas 

as Formas de Discriminação Racial 

 

07/03/1966 

 

27/03/1968 

 

17/06/2002 

 

CRC–OP-IC – Protocolo Facultativo à 

Convenção sobre os Direitos da Criança 

28/02/2012 29/09/2017 29/09/2017 

CRPD-OP – Protocolo opcional à 

Convenção sobre os Direitos das Pessoas 

com Deficiência 

 

30/03/2007 

 

01/08/2008 

  

 01/08/2008 

                                                           
621 Tabela 1: Brasil. Aceitação de Comunicações Individuais pelo. Disponível em: 

<http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Countries.aspx?CountryCode=BRA&Lang=EN> 
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ANEXO VI  

 

Fluxograma 1 

 

REGRAS GERAIS DE PROCEDIMENTO NOS COMITÊS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Envio do caso para o Estado Parte prestar informações em 

geral no prazo de 6 meses, nos 2 primeiros meses pode 

contestar a admissibilidade.  Prazo para o denunciante 

apresentar observações à Resposta do Estado  

1. Secretário-     

-Geral recebe   

comunicação 

individual e 

analisa os 

requisitos 

mínimos para 

processamento 

3. Decisão do Comitê de analisar 

apenas a Admissibilidade ou 

também o mérito. Análise de 

medidas de urgência 

 

2. Inclusão na lista 

de casos, ainda que 

pendente alguma 

informação do 

autor  

 

2. Pedido de 

complementaçã

o ao 

peticionante ou 

esclarecimento 

ao Estado, sem 

implicar 

reconhecimento 

de 

admissibilidade 

6. Análise do Mérito ou do Mérito e 

Admissibilidade e adoção de ”Observações” ao 

Estado Parte, reconhecendo ou na a violação 

alegada, ou decisão de inadmissibilidade com 

publicação e inclusão no informe anual à 

Assembleia Geral da ONU 

4. Análise da Admissibilidade pelo Comitê a respeito do 

cumprimento de requisitos 

7. Concessão de prazo de 180 dias para o Estado informar sobre as 

medidas que tomou para dar efeito às recomendações e início do 

procedimento de acompanhamento 
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ANEXO VII  

 

Fluxograma 2 

 

PROCEDIMENTO DO COMITÊ DE DIREITOS HUMANOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Envio do caso para o Estado Parte presar informações em geral no 

prazo de 6 meses, nos 2 primeiros meses pode contestar a 

admissibilidade.  Concedido prazo para o denunciante apresentar 

observações à Resposta do Estado  

1. Secretário-     

-Geral recebe   

comunicação 

individual e 

analisa os 

requisitos 

mínimos para 

processamento 

3. Decisão do Comitê, GT ou 

Relator de analisar apenas a 

Admissibilidade ou também o 

mérito. Análise de medidas de 

urgência 

 

2. Inclusão na lista de casos, 

ainda que pendente alguma 

informação do autor, para 

análise pelo Relator Especial 

sobre Novas Comunicações e 

Medidas Provisórias 

 

2. Pedido de 

complementação 

ao peticionante 

ou 

esclarecimento 

ao Estado, sem 

implicar 

reconhecimento 

de 

admissibilidade 

6. Análise do Mérito ou do Mérito e Admissibilidade e 

adoção de ”Observações” ao Estado Parte, reconhecendo ou 

não a violação alegada, ou decisão de inadmissibilidade 

com publicação e inclusão no informe anual à Assembleia 

Geral da ONU 

4. Análise da Admissibilidade (*requisito de 5 anos do 

esgotamento dos recursos internos ou 3 anos do encerramento de 

outro procedimento internacional)  

7. Concessão de prazo de 90 dias para o Estado informar sobre as 

medidas que tomou para dar efeito às recomendações e início do 

procedimento de acompanhamento. Designação de Relator 

Especial pelo Comitê para acompanhamento das observações.  
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ANEXO VIII 

 

Fluxograma 3 

 

PROCEDIMENTO DO COMITÊ DE DIREITOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E 

CULTURAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Envio do caso para o Estado Parte prestar informações em geral no 

prazo de 6 meses, nos 2 primeiros meses pode contestar a 

admissibilidade.  Prazo para o denunciante apresentar observações à 

Resposta do Estado  

1. Secretário-     

-Geral recebe   

comunicação 

individual e 

analisa os 

requisitos 

mínimos para 

processamento 

3. Decisão do Comitê, GT ou Relator 

de analisar apenas a Admissibilidade 

ou também o mérito. Análise de 

medidas de urgência 

 

2. Inclusão na lista de casos, 

ainda que pendente alguma 

informação do autor.  

2. Pedido de 

complementação 

ao peticionante 

ou 

esclarecimento 

ao Estado, sem 

implicar 

reconhecimento 

de 

admissibilidade 

6. Análise do Mérito ou do Mérito e 

Admissibilidade e adoção de 

”Observações” ao Estado Parte, 

reconhecendo ou na violação 

alegada, ou decisão de 

inadmissibilidade com publicação e 

inclusão no informe anual à 

Assembleia Geral da ONU 

4. Análise da Admissibilidade (*o autor deve revelar que sofreu 

uma clara desvantagem e submeter o caso até um ano do 

esgotamento dos recursos internos)  

7. Concessão de prazo de 180 dias para o Estado informar sobre as 

medidas que tomou para dar efeito às recomendações e início do 

procedimento de acompanhamento.  

 

6. Procedimento 

de solução 

amistosa a 

qualquer 

momento do 

procedimento e 

antes decisão de 

mérito 
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