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CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE 
DIREITOS HUMANOS 

  
(Assinada na Conferência Especializada Interamericana 

sobre Direitos Humanos,  
San José, Costa Rica, em 22 de novembro de 1969)  

 
DISTINÇÃO1 

SISTEMA DA 
DECLARAÇÃO 
AMERICANA 

SISTEMA DA  
CONVENÇÃO 
AMERICANA 

Principais fontes 
normativas são a 
Declaração Americana 
de Direitos e Deveres do 
Homem e a Carta da OEA 

Principais fontes 
normativas são a CADH 
(Pacto de San José) e 
seus protocolos 
adicionais, com destaque 
para o de San Salvador 

A Comissão 
Interamericana é o 
principal órgão de tutela 
dos direitos humanos 

A Comissão 
Interamericana e a Corte 
Interamericana são os 
principais órgãos 

Prevê direitos políticos, 
civis, econômicos e 
culturais em um único 
documento 

Previsão em separado 
dos direitos civis e 
políticos, dos direitos 
econômicos, sociais e 
culturais (Pacto de San 
Salvador) 

Ratificada por um maior 
número de países (todos 
que subscreveram a 
Carta da OEA) 

Ratificada por um 
número menor de países 
americanos 

Previsão de ampla gama 
de deveres 

Deveres previstos de 
forma genérica 

Somente a Carta da OEA 
tem natureza jurídica de 
tratado internacional, já 
a Declaração 
Interamericana é uma 
resolução (soft law) 

Tanto a CADH como o 
Protocolo de San 
Salvador têm natureza 
jurídica de tratado 

Ambos os sistemas têm natureza complementar, e 
não excludente, em homenagem à indivisibilidade 
dos direitos humanos. Ambos os sistemas são 
adicionais e subsidiários aos sistemas LOCAIS, 
somente podendo ser invocados se o Estado se 
mostrar omisso ou falho. 

 
  

 
1 Legislação Internacional comentada, p. 258/259. 
2  Legislação Internacional comentada, p. 260. 
 

NATUREZA JURÍDICA DA CADH 

No RE 466.343-SP, em que o STF decidiu pela 
impossibilidade da prisão civil por dívida do depositário 
infiel, pontuou-se que o status normativo da CADH 
(Convenção Americana de Direitos Humanos), o 
chamado Pacto de San José da Costa Rica, é de 
supralegalidade, tendo em vista não ter sido este 
incorporado com o quórum de emenda constitucional. 

 
Isto é, o tratado está juridicamente acima das leis e 
abaixo da Constituição. Por isso que, nesse caso em 
específico, a CADH não revogou o dispositivo 
constitucional que permite a prisão civil do 
depositário infiel, mas sim tornou inaplicável o 
dispositivo da legislação infraconstitucional que a 
regulamentava.2 Foi editada, assim, a súmula 
vinculante 25, tão importante para nossas provas de 
Defensoria Pública. 
 
Súmula Vinculante 25: “É ilícita a prisão civil de 
depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do 
depósito”. 

 

CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE 
Para André de Carvalho Ramos (2018)3, “o controle 
de convencionalidade consiste na análise da 
compatibilidade dos atos internos (comissivos ou 
omissivos) em face das normas internacionais 
(tratados, costumes internacionais, princípios gerais 
de direito, atos unilaterais, resoluções vinculantes de 
organizações internacionais). Esse controle pode ter 
efeito negativo ou positivo: o efeito negativo consiste 
na invalidação das normas e decisões nacionais 
contrárias às normas internacionais, resultando no 
chamado controle destrutivo ou saneador de 
convencionalidade; o efeito positivo consiste na 
interpretação adequada das normas nacionais para 
que estas sejam conformes às normas internacionais 
(efeito positivo do controle de convencionalidade), 
resultando em um controle construtivo de 
convencionalidade”. 

 
CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE 

 DE MATRIZ 
INTERNACIONAL 

DE MATRIZ 
 NACIONAL 

Controle de 
convencionalidade 
exercido pelas Cortes 
Internacionais. 
Ex.: Corte IDH. 

Controle de 
convencionalidade 
exercido pelos juízes 
internos (qualquer um). 
Ex.: STF, STJ, Tribunais, 
Juízes monocráticos. 
Além disso, o controle de 
matriz nacional pode ser 

3 Curso de direitos humanos/André de Carvalho Ramos. – 5. ed. – São 
Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 590/591. 
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exercido de forma não 
jurisdicional por 
autoridades 
administrativas, como 
membros do MP e da 
Defensoria Pública. 

 
CASO GELMAN VS URUGUAI4 

Neste Caso (Gelman Vs Uruguai), a Corte IDH 
manifestou-se sob o controle de convencionalidade 
de matriz nacional não jurisdicional, entendendo 
que toda autoridade pública tem o poder-dever de 
exercer tal controle. Parte da doutrina aponta, como 
é o caso do professor André de Carvalho Ramos, que 
autoridades não-jurisdicionais, como membros do 
Ministério Público e Defensores Públicos, podem 
exercer o controle de convencionalidade. Esse tema 
já caiu em prova oral da DPERJ. 

 
PRINCÍPIOS REITORES DO CONTROLE DE 

CONVENCIONALIDADE5 

Princípio da 
presunção relativa de 

convencionalidade 
dos atos normativos 

internos 

Assim como vigora no 
ordenamento jurídico 
interno uma presunção 
relativa de 
constitucionalidade dos 
atos normativos, tem-se no 
âmbito da análise da 
convencionalidade dos 
atos normativos internos 
uma presunção relativa de 
convencionalidade. 

Princípio da 
interpretação 

conforme os direitos 
humanos 

Os atos normativos 
internos devem ser 
interpretados conforme o 
que dispõem os tratados 
internacionais de direitos 
humanos. 

Princípio da 
progressividade 

Também chamado de 
princípio da máxima 
integridade dos direitos 
humanos, impõe que o 
controle de 
convencionalidade não seja 
exercido para restringir a 
proteção dos direitos 
humanos. 

Princípio da 
interpretação 

internacionalista 

Ao exercer o controle de 
convencionalidade, o 
intérprete deve analisar a 
situação à luz dos tratados 

 
4 Para saber mais sobre o caso: https://nidh.com.br/caso-gelman-vs-
uruguai-inaplicabilidade-da-lei-da-caducidade-diante-de-graves-violacoes-
de-direitos-humanos/. Acesso em 7 de Fevereiro de 2021. 

internacionais e dos 
precedentes internacionais 
de direitos humanos. 

Princípio da 
atipicidade dos meios 

de controle de 
convencionalidade 

A jurisprudência 
internacional não exige 
uma forma específica ou 
oficial de se exercer o 
controle de 
convencionalidade. 

Princípio da 
interpretação pro 

persona 

Também conhecido como 
princípio pro homine, 
impõe que no exercício do 
controle de 
convencionalidade, se 
busque sempre a 
interpretação mais 
protetiva ou mais favorável 
ao indivíduo. 

 
Norma constitucional originária pode ser objeto de 

controle de convencionalidade? 

Sim. Com a palavra a doutrina: 
 
“O Caso Olmedo Bustos (A última Tentação de Cristo) 
vs Chile também se destaca em razão de o Estado 
chileno ter sido responsabilizado pela Corte IDH, 
mesmo agindo com fundamento em uma norma 
constitucional editada pelo seu poder constituinte 
originário (...) Estabeleceu a Corte que “a 
responsabilidade internacional do Estado pode 
decorrer de atos ou omissões de qualquer poder ou 
órgão deste, independentemente de sua hierarquia, 
que violem a Convenção Americana” (...) Em seu 
voto, o juiz Cançado Trindade também advertiu que 
“(...) qualquer norma de direito interno, 
independentemente de sua natureza (constitucional 
ou infraconstitucional), pode, por sua própria 
existência aplicabilidade, per se comprometer a 
responsabilidade de um Estado Parte num tratado de 
direitos humanos”. 6 

 
PREÂMBULO 

  
 Os Estados americanos signatários da presente 
Convenção, 
  
 Reafirmando seu propósito de consolidar neste 
Continente, dentro do quadro das instituições 
democráticas, um regime de liberdade pessoal e de justiça 
social, fundado no respeito dos direitos essenciais do 
homem; 
  

5 PAIVA, Caio. HEEMANN, Thimotie Aragon. Jurisprudência Internacional de 
Direitos Humanos. 3º Edição. Belo Horizonte. Editora CEI, 2020, p. 
185/186. 
6 PAIVA, Caio. HEEMANN, Thimotie Aragon. Jurisprudência Internacional de 
Direitos Humanos. 3º Edição. Belo Horizonte. Editora CEI, 2020, p. 99. 

https://nidh.com.br/caso-gelman-vs-uruguai-inaplicabilidade-da-lei-da-caducidade-diante-de-graves-violacoes-de-direitos-humanos/
https://nidh.com.br/caso-gelman-vs-uruguai-inaplicabilidade-da-lei-da-caducidade-diante-de-graves-violacoes-de-direitos-humanos/
https://nidh.com.br/caso-gelman-vs-uruguai-inaplicabilidade-da-lei-da-caducidade-diante-de-graves-violacoes-de-direitos-humanos/
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Reconhecendo que os direitos essenciais do homem não 
derivam do fato de ser ele nacional de determinado 
Estado, mas sim do fato de ter como fundamento os 
atributos da pessoa humana, razão por que justificam uma 
proteção internacional, de natureza convencional, 
coadjuvante ou complementar da que oferece o direito 
interno dos Estados americanos; 
  
Considerando que esses princípios foram consagrados na 
Carta da Organização dos Estados Americanos, na 
Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem 
e na Declaração Universal dos Direitos do Homem e que 
foram reafirmados e desenvolvidos em outros 
instrumentos internacionais, tanto de âmbito mundial 
como regional; 
  
Reiterando que, de acordo com a Declaração Universal 
dos Direitos do Homem, só pode ser realizado o ideal do 
ser humano livre, isento do temor e da miséria, se forem 
criadas condições que permitam a cada pessoa gozar dos 
seus direitos econômicos, sociais e culturais, bem como 
dos seus direitos civis e políticos; e 
  
 Considerando que a Terceira Conferência Interamericana 
Extraordinária (Buenos Aires, 1967) aprovou a 
incorporação à própria Carta da Organização de normas 
mais amplas sobre direitos econômicos, sociais e 
educacionais e resolveu que uma convenção 
interamericana sobre direitos humanos determinasse a 
estrutura, competência e processo dos órgãos 
encarregados dessa matéria, 
  
    Convieram no seguinte: 
 

 
PARTE I 

DEVERES DOS ESTADOS E DIREITOS PROTEGIDOS  
  

CAPÍTULO I 
ENUMERAÇÃO DE DEVERES 

  
Artigo 1.  Obrigação de respeitar os direitos 

  
 1.         Os Estados Partes nesta Convenção 
comprometem-se a respeitar os direitos e liberdades nela 
reconhecidos e a garantir seu livre e pleno exercício a toda 
pessoa que esteja sujeita à sua jurisdição, sem 
discriminação alguma por motivo de raça, cor, sexo, 
idioma, religião, opiniões políticas ou de qualquer outra 
natureza, origem nacional ou social, posição econômica, 
nascimento ou qualquer outra condição social. 

 
CAIU NA DPE-RO-2012: Considerando o Pacto de São 
José das Costa Rica, é correto afirmar que os Estados 
signatários desse pacto comprometem-se a respeitar os 
direitos e liberdades nele reconhecidos e a garantir seu 

livre e pleno exercício às pessoas que estejam sujeitas à 
sua jurisdição. (ITEM CORRETO) 
 
2.         Para os efeitos desta Convenção, pessoa é todo 
ser humano. 
  

Artigo 2.  Dever de adotar disposições de direito 
interno 

  
Se o exercício dos direitos e liberdades mencionados no 
artigo 1 ainda não estiver garantido por disposições 
legislativas ou de outra natureza, os Estados Partes 
comprometem-se a adotar, de acordo com as suas 
normas constitucionais e com as disposições desta 
Convenção, as medidas legislativas ou de outra natureza 
que forem necessárias para tornar efetivos tais direitos e 
liberdades.   
 

CAPÍTULO II 
DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS 

  
Artigo 3.  Direito ao reconhecimento da personalidade 

jurídica 
  
Toda pessoa tem direito ao reconhecimento de sua 
personalidade jurídica. 
  

Artigo 4.  Direito à vida 
  
1.         Toda pessoa tem o direito de que se respeite sua 
vida.  Esse direito deve ser protegido pela lei e, em geral, 
desde o momento da concepção.  Ninguém pode ser 
privado da vida arbitrariamente. 
 

DUPLA DIMENSÃO DO DIREITO À VIDA 

Dimensão negativa Dimensão positiva 

Direito a não ter sua vida 
ceifada, quer por atos 
estatais ou por atos de 
particulares. 

Dimensão que exige uma 
vida digna, razão pela 
qual pressupõe a 
promoção de direitos de 
segunda dimensão, tais 
como saúde, educação, 
etc. 

 
 
 
  
2.         Nos países que não houverem abolido a pena de 
morte, esta só poderá ser imposta pelos delitos mais 
graves, em cumprimento de sentença final de tribunal 
competente e em conformidade com lei que estabeleça 
tal pena, promulgada antes de haver o delito sido 
cometido.  Tampouco se estenderá sua aplicação a delitos 
aos quais não se aplique atualmente. 
 
 
 

 IMPORTANTE 
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DOSES DOUTRINÁRIAS 

O Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre 
Direitos Humanos Referente à Abolição da Pena de 
Morte foi adotado em Assunção, em 8 de junho de 
1990, e assinado pelo Brasil em 7 de junho de 1994.  
 
Contudo, o Governo brasileiro depositou o 
Instrumento de Ratificação do referido Protocolo, em 
13 de agosto de 1996, com a aposição de reserva, nos 
termos do Artigo II, no qual é assegurado aos Estados 
Partes o direito de aplicar a pena de morte em tempo 
de guerra, de acordo com o Direito Internacional, por 
delitos sumamente graves de caráter militar, passando 
o mesmo a vigorar, para o Brasil, em 13 de agosto de 
1996. 

 
 3.         Não se pode restabelecer a pena de morte nos 
Estados que a hajam abolido. 
  
4.         Em nenhum caso pode a pena de morte ser 
aplicada por delitos políticos, nem por delitos comuns 
conexos com delitos políticos. 
 
 
 
Na Opinião Consultiva nº 16/1999, a tese fixada pela 
Corte IDH, respondendo a diversos questionamentos do 
México, em linhas gerais, foi a de que a assistência 
consular, sem dúvidas, é indispensável para a garantia 
de pessoas presas em outros Estados, como também 
para pessoas que foram sentenciadas com a pena 
máxima (de morte) fora de seus países, assim como para 
as pessoas sentenciadas à pena de morte. Nesse 
sentido, afirma Mazzuoli que “o direito à informação 
sobre assistência consular constitui um meio para a 
defesa do acusado, que repercute até decisivamente, em 
outros direitos processuais, como o devido processo 
legal”. 
 
5.         Não se deve impor a pena de morte a pessoa que, 
no momento da perpetração do delito, for menor de 18 
anos, ou maior de setenta, nem aplicá-la a mulher em 
estado de gravidez. 
  
 6.         Toda pessoa condenada à morte tem direito a 
solicitar anistia, indulto ou comutação da pena, os quais 
podem ser concedidos em todos os casos.  Não se pode 
executar a pena de morte enquanto o pedido estiver 
pendente de decisão ante a autoridade competente. 
 

CASO BARRIOS ALTOS VS PERU 
No presente Caso, a Corte IDH declarou que as leis de 
anistia nº 26.479 e nº 26.492, do estado do Peru, são 
incompatíveis com a Convenção Americana sobre 

 
7 PAIVA, Caio. HEEMANN, Thimotie Aragon. Jurisprudência Internacional de Direitos 
Humanos. 3º Edição. Belo Horizonte. Editora CEI, 2020, p. 377/378. 

Direitos Humanos e, consequentemente, carecem de 
efeitos jurídicos. Essas leis excluíram a 
responsabilidade de militares, policiais e civis que 
houvessem praticados violações a direitos humanos 
entre 1980 a 1995.  
 
Desta forma, conclui-se que leis de autoanistia 
conduzem à vulnerabilidade das vítimas e à 
perpetuação da impunidade, motivo pela qual são 
manifestamente incompatíveis com a CADH. 
 
No Brasil, contudo, o STF já reconheceu a 
constitucionalidade da Lei da Anistia (ADPF nº 153), em 
afronta ao entendimento da Corte IDH. Isso porque a 
legislação interna não apenas deve estar de acordo 
com a Constituição de 1988, mas também em 
conformidade com os Tratados e Convenções 
internacionais. Sendo a Corte IDH a intérprete maior 
da CADH, a posição mais consentânea com o diálogo 
internacional entre as Cortes seria o STF adotar a 
posição internacional e declarar a Lei de Anistia 
inconvencional, extirpando-a do ordenamento 
jurídico, o que não aconteceu. 

 
RESUMO DO EMBLEMÁTICO CASO GOMES LUND 

SEGUNDO CAIO PAIVA E THIMOTIE ARAGON7 

“(...) Popularmente conhecido como Guerrilha do 
Araguaia, o caso trata da responsabilidade do Estado 
Brasileiro pela detenção arbitrária, tortura e 
desaparecimento forçado de aproximadamente 
setenta pessoas, dentre elas integrantes do PCB 
(Partido Comunista Brasileiro) e camponeses da 
Região do Araguaia, situada no Estado do Tocantins, 
entre 1972 e 1975. A maioria das vítimas 
desaparecidas integrava (ou pelo menos havia uma 
suspeita que o fizessem) o movimento de resistência 
intitulado “Guerrilha do Araguaia”, conhecido por 
realizar atos de residência aos militares. Naquela 
época, o governo do Estado brasileiro implementou 
ações com o objetivo de exterminar todos os 
integrantes do movimento Guerrilha do Araguaia, no 
que teve êxito. 
 
Ocorre que no dia 28 de agosto de 1979, o Brasil 
aprovou a Lei Federal 6.683, conhecida 
popularmente como “Lei da Anistia”. Esse diploma 
normativo perdoou todos aqueles que haviam 
cometidos crimes políticos ou conexos com eles no 
período da ditadura militar, o que acabou gerando a 
irresponsabilidade de todos os agentes do Estado 
Brasileiro que participaram dos massacres ocorridos 
no período da ditadura. 

 
A controvérsia chegou até a CIDH (Comissão) (...). 

 JURISPRUDÊNCIA 
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Após o Brasil não ter se manifestado sobre os 
relatórios da CIDH, a demanda foi submetida à Corte 
(...) No dia 24 de novembro de 2010, a Corte IDH 
sentenciou o Caso Gomes Lund, responsabilizando o 
Estado Brasileiro pelas violações ocorridas (..)”. 

 

Dimensões da Justiça de Transição8 

1ª Direito à memória e à verdade; 

2ª 
Direito à reparação das vítimas e seus 
familiares; 

3ª 
Adequado tratamento jurídico aos crimes 
cometidos no passado; 

4ª 
A reforma das instituições para a 
democracia. 

 
Fases da Justiça de Transição9 

1ª Período pós-segunda guerra mundial; 

2ª Período pós-guerra fria; 

3ª 
Justiça de Transição no estado 
estacionário 

 

NO BRASIL, OS CRIMES CONTRA A HUMANIDADE 
PRESCREVEM? 

Um detalhe bem importante é que a partir da 
dimensão sobre “o adequado tratamento jurídico aos 
crimes cometidos no passado” é que se pode debater 
a respeito da validade ou não das leis de anistia 
brasileira. Caio Paiva e Thimotie Arangon (2020, p. 
381/382), dissertando sobre o assunto, aponta que o 
tema é bastante polêmico e há pelo menos duas 
posições, as quais resumo para vocês: 

 
1ª Corrente: a imprescritibilidade dos crimes contra a 
humanidade é norma de jus cogens e possui caráter 
consuetudinário (e também convencional). Para esta 
corrente, a existência da Convenção Internacional 
sobre a Imprescritibilidade dos Crimes de Guerra e 
Crimes contra a Humanidade, de 1968, apenas 
declarou a imprescritibilidade dos crimes de guerra e 
de crimes contra a humanidade, ante a existência 
prévia de um costume internacional no sentido da 
imprescritibilidade desses delitos, conforme a 
Resolução 2.338 da Organização das Nações Unidas, 
de 1967. O Brasil não aderiu à Convenção 
Internacional sobre a Imprescritibilidade dos Crimes 
de Guerra e Crimes contra a Humanidade, mas isso 
não faria diferença, já que se trata de costume 
internacional (caráter consuetudinário). 

 
2ª Corrente: prescritibilidade dos crimes contra a 
humanidade e dos crimes de guerra (adotada pelas 
cortes nacionais). Essa é a corrente adotada pelas 
cortes nacionais do Brasil. Para essa segunda 

 
8 PAIVA, Caio. HEEMANN, Thimotie Aragon. Jurisprudência Internacional de 
Direitos Humanos. 3º Edição. Belo Horizonte. Editora CEI, 2020, p. 383. 

corrente, não é possível reconhecer a 
imprescritibilidade dos delitos contra a humanidade 
e de guerra, logo, não é possível promover a 
persecução penal contra os agentes da ditadura pelos 
fatos atentatórios aos direitos humanos que foram 
cometidos no período da ditadura militar brasileira, 
pois estes estão prescritos. Caio Paiva e Thimotie 
Aragon (2020, p. 282) afirmam que “não podemos 
concordar com esse posicionamento adotado pelos 
Tribunais Brasileiros, isso porque o próprio Supremo 
Tribunal Federal frequentemente aplica o costume 
internacional diretamente em nosso país (...) sem 
qualquer processo de integração.” 

 
ESCALA DE NÍVEIS DAS VÍTIMAS ATINGIDAS PELO 
DESAPARECIMENTO FORÇADO  SEGUNDO CAIO 

PAIVA E THIMOTIE ARAGON (2020, P. 87) 

Primeiro 
nível 

A prática do delito de 
desaparecimento forçado atinge 
apenas a pessoa desaparecida (TEDH, 
Caso Çakici vs Turquia) 

Segundo 
nível 

A prática do delito de 
desaparecimento forçado atinge a 
pessoa desaparecida e seus familiares 
(Corte IDH, Blake vs Guatemala) 

Terceiro 
nível 

A prática do delito de 
desaparecimento forçado atinge a 
pessoa desaparecida, seus familiares 
e a sociedade (Corte IDH, Caso 
Bámaca Velásquez vs Guatemala) 

 

TEORIA DA QUARTA INSTÂNCIA 

No Caso Gomes Lund, o Brasil alegou, em preliminar, 
que no âmbito interno havia uma decisão do STF 
sobre o caso. Para o Brasil, então, se a Corte IDH 
prosseguisse com o julgamento do Caso Gomes Lund, 
ela acabaria se tornando uma instância revisora de 
julgamentos locais, funcionando como uma espécie 
de “quarta instância”. 
 
Contudo, como lembram os professores Caio Paiva e 
Thimotie Aragon em sua obra “Jurisprudência 
Internacional de Direitos Humanos, Ed. 3º, 2020”, “a 
exceção alegada pelo Brasil não foi acolhida pela 
Corte IDH, sob o argumento de que não há qualquer 
hierarquia entre o Supremo Tribunal Federal e a 
Corte. O que deve haver é uma relação de diálogo, 
complementaridade e reciprocidade, mas jamais de 
hierarquia. Assim, a própria Corte IDH não possui o 
intuito de revisar as decisões das cortes internas, mas 
apenas de realizar o controle de convencionalidade 
da Lei da Anistia brasileira em face da CADH como 
mero fato”. 

 

9 PAIVA, Caio. HEEMANN, Thimotie Aragon. Jurisprudência Internacional de 
Direitos Humanos. 3º Edição. Belo Horizonte. Editora CEI, 2020, p. 383. 
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CASO VELÁSQUEZ RODRIGUEZ VS HONDURAS - 1988 

Segundo Relatório,10 este caso foi submetido à Corte 
Interamericana de Direitos Humanos pela Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos em 24 de abril 
de 1986. Originou-se em uma denúncia (Nº 7920) 
contra o Estado de Honduras, recebida na Secretaria 
da Comissão em 7 de outubro de 1981. 2. Ao 
introduzir a demanda, a Comissão invocou os artigos 
50 e 51 da Convenção Americana sobre Direitos 
Humanos. A Comissão submeteu este caso com o fim 
de que a Corte decida se houve violação, por parte do 
Estado envolvido, dos artigos 4 (Direito à Vida), 5 
(Direito à Integridade Pessoal) e 7 (Direito à Liberdade 
Pessoal) da Convenção em detrimento do senhor 
Ángel Manfredo Velásquez Rodríguez (também 
conhecido como Manfredo Velásquez). Igualmente, 
solicitou que a Corte dispusesse que fossem 
“reparadas as consequências da situação que 
configurou a vulneração desses direitos e que fosse 
concedida à parte ou partes lesadas uma justa 
indenização”. 3. Segundo a denúncia apresentada 
perante a Comissão e a informação complementar 
recebida nos dias imediatamente seguintes, 
Manfredo Velásquez, estudante da Universidade 
Nacional Autônoma de Honduras, “foi detido de 
forma violenta e sem intermédio de ordem judicial de 
prisão, por elementos da Direção Nacional de 
Investigação e do G-2 (Inteligência) das Forças 
Armadas de Honduras”. A detenção ocorreu em 
Tegucigalpa, na tarde de 12 de setembro de 1981. Os 
denunciantes declararam que várias testemunhas 
oculares teriam afirmado ter sido esse levado junto 
com outros detidos às celas da II Estação da Força de 
Segurança Pública localizadas no Bairro El Manchén 
de Tegucigalpa, onde foi submetido a “duros 
interrogatórios sob cruéis torturas, acusado de 
supostos delitos políticos”. Acrescenta a denúncia 
que, em 17 de setembro de 1981, foi transferido ao I 
Batalhão de Infantaria onde prosseguiram os 
interrogatórios e que, apesar disto, todas as forças 
policiais e de segurança negaram sua detenção. 4. 
Depois de haver transmitido a denúncia ao Governo, 
a Comissão, em diversas oportunidades, solicitou do 
mesmo a informação correspondente sobre os fatos 
denunciados. Diante da falta de resposta do Governo, 
a Comissão, em aplicação do artigo 42 (antigo art. 39) 
de seu Regulamento, presumiu como “verdadeiros os 
fatos denunciados na comunicação de 7 de outubro 
de 1981 relativos à detenção e posterior 
desaparecimento do senhor Ángel Manfredo 
Velásquez Rodríguez na República de Honduras” e 
observou ao Governo “que tais fatos constituem 
gravíssimas violações ao direito à vida (art. 4) e ao 

 
10 Disponível em: http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/sci/dados-da-
atuacao/corte-idh/1-direito-a-vida-anistias-e-direito-a-verdade.pdf. Acesso em: 
13/09/2020. 

direito à liberdade pessoal (art. 7) da Convenção 
Americana”. 
 
A CORTE, por unanimidade, desconsidera a exceção 
preliminar de não esgotamento dos recursos 
internos oposta pelo Governo de Honduras. Por 
unanimidade declara que Honduras violou os 
deveres de respeito e de garantia do direito à 
liberdade pessoal, reconhecido no artigo 7 da 
Convenção, em relação ao artigo 1.1 da mesma, em 
detrimento de Ángel Manfredo Velásquez Rodríguez. 
Por unanimidade declara que Honduras violou os 
deveres de respeito e de garantia do direito à 
integridade pessoal, reconhecido no artigo 5 da 
Convenção, em relação ao artigo 1.1 da mesma, em 
detrimento de Ángel Manfredo Velásquez Rodríguez.  
 
Por unanimidade declara que Honduras violou o 
dever de garantia do direito à vida, reconhecido no 
artigo 4 da Convenção, em relação ao artigo 1.1 da 
mesma, em detrimento de Ángel Manfredo 
Velásquez Rodríguez. Por unanimidade, decide que 
Honduras está obrigada a pagar uma justa 
indenização compensatória aos familiares da vítima.  
 
Decide que a forma e a quantia desta indenização 
serão fixadas pela Corte caso o Estado de Honduras e 
a Comissão não se ponham de acordo a respeito num 
período de seis meses, contados a partir da data 
desta sentença, e deixa aberto o procedimento para 
esse efeito. 

 
Artigo 5.  Direito à integridade pessoal 

  
1.         Toda pessoa tem o direito de que se respeite sua 
integridade física, psíquica e moral. 
  
2.        Ninguém deve ser submetido a torturas, nem a 
penas ou tratos cruéis, desumanos ou degradantes.  Toda 
pessoa privada da liberdade deve ser tratada com o 
respeito devido à dignidade inerente ao ser humano. 
(PRINCÍPIO DA HUMANIDADE DAS PENAS) 
 

CASO URSO BRANCO – MEDIDA PROVISÓRIA – 
CORTE IDH 

Em julho de 2002, a Comissão IDH apresentou à Corte 
IDH solicitação de medida provisória ao Brasil, 
relacionada a internos da Casa de Detenção José 
Mário Alves, mais conhecida como “Prisão Urso 
Branco”, na cidade de Porto Velho, em Rondônia. O 
objetivo era o de evitar que continuassem morrendo 
internos naquela prisão.  
 

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/sci/dados-da-atuacao/corte-idh/1-direito-a-vida-anistias-e-direito-a-verdade.pdf
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/sci/dados-da-atuacao/corte-idh/1-direito-a-vida-anistias-e-direito-a-verdade.pdf
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De fato, a medida foi deferida pela Corte IDH, 
determinado que o Brasil adotasse medidas 
necessárias para proteger a vida e integridade de 
todos os internos na Penitenciária Urso Branco, 
adequando o referido estabelecimento prisional às 
normas internacionais de proteção dos direitos 
humanos. 

 
3.         A pena não pode passar da pessoa do delinquente. 
(PRINCÍPIO DA INSTRANSCEDÊNCIA DA PENA) 
 
4.       Os processados devem ficar separados dos 
condenados, salvo em circunstâncias excepcionais, e ser 
submetidos a tratamento adequado à sua condição de 
pessoas não condenadas. 
  
5.        Os menores, quando puderem ser processados, 
devem ser separados dos adultos e conduzidos a tribunal 
especializado, com a maior rapidez possível, para seu 
tratamento. 
  
6.         As penas privativas da liberdade devem ter por 
finalidade essencial a reforma e a readaptação social dos 
condenados. (PREVENÇÃO ESPECIAL POSITIVA) 
  

Artigo 6.  Proibição da escravidão e da servidão 
  
 1.         Ninguém pode ser submetido a escravidão ou a 
servidão, e tanto estas como o tráfico de escravos e o 
tráfico de mulheres são proibidos em todas as suas 
formas. 
 

CASO TRABALHADORES DA FAZENDA BRASIL 
VERDE VS BRASIL 

Trata-se da primeira condenação do Brasil na 
jurisdição contenciosa da Corte IDH pela existência 
de trabalho escravo em seu território. Neste caso, um 
dos pontos mais importantes da sentença 
condenatória é o reconhecimento da proibição do 
trabalho escravo como norma de jus cogens e como 
obrigação erga omnes. Além disso, a Corte IDH 
reconheceu, pela primeira vez, a existência de uma 
discriminação estrutural histórica no Brasil. Por fim, é 
importante lembrar que o Brasil já tinha sido 
responsabilizado na Comissão Interamericana sobre 
a proibição do trabalho escravo no “Caso José 
Pereira”. 

 
CASO JOSÉ PEREIRA VS BRASIL 

Caso muito importante para qualquer prova de 
Defensoria Pública. Trata-se de caso submetido à 
Comissão IDH, pois em 1989 o Sr. José Pereira foi 
atraído para a Fazenda Espírito Santo, no Pará, com 
outros colegas, onde foram submetidos a trabalhados 
forçados, sob condições degradantes e desumanas, 

tendo sido gravemente ferido ao tentar deixar a 
Fazenda. 
 
No entanto, esse caso em particular tem uma grande 
relevância por ter sido concluído de forma amistosa 
ainda na Comissão IDH, tendo em vista que o Brasil 
reconheceu sua responsabilidade pelo ocorrido, 
oportunidade em que assumiu uma série de 
compromisso, entre eles o de continuar a investigar os 
fatos e responsabilizar os autores/mandantes, além do 
pagamento de indenização por danos morais e 
materiais à vítima. 
 
Além disso, o caso induziu o governo brasileiro a tomar 
medidas para a tutela de grupos estigmatizados, 
justificando, inclusive, a competência da JF para julgar 
crimes de redução à condição análoga a de escravo. 

 
  2.         Ninguém deve ser constrangido a executar 
trabalho forçado ou obrigatório.  Nos países em que se 
prescreve, para certos delitos, pena privativa da liberdade 
acompanhada de trabalhos forçados, esta disposição não 
pode ser interpretada no sentido de que proíbe o 
cumprimento da dita pena, imposta por juiz ou tribunal 
competente.  O trabalho forçado não deve afetar a 
dignidade nem a capacidade física e intelectual do recluso. 
  
 3.        Não constituem trabalhos forçados ou obrigatórios 
para os efeitos deste artigo: 
 
 
  
a.       os trabalhos ou serviços normalmente exigidos de 
pessoa reclusa em cumprimento de sentença ou 
resolução formal expedida pela autoridade judiciária 
competente.  Tais trabalhos ou serviços devem ser 
executados sob a vigilância e controle das autoridades 
públicas, e os indivíduos que os executarem não devem 
ser postos à disposição de particulares, companhias ou 
pessoas jurídicas de caráter privado; 

  
b.       o serviço militar e, nos países onde se admite a 
isenção por motivos de consciência, o serviço nacional que 
a lei estabelecer em lugar daquele; 

  
c.       o serviço imposto em casos de perigo ou calamidade 
que ameace a existência ou o bem-estar da comunidade; 
e 

  
d.       o trabalho ou serviço que faça parte das obrigações 
cívicas normais. 
  

Artigo 7.  Direito à liberdade pessoal 
  
1.     Toda pessoa tem direito à liberdade e à segurança 
pessoais. 
  

 IMPORTANTE 
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 2.    Ninguém pode ser privado de sua liberdade física, 
salvo pelas causas e nas condições previamente fixadas 
pelas constituições políticas dos Estados Partes ou pelas 
leis de acordo com elas promulgadas. 
  
3.     Ninguém pode ser submetido a detenção ou 
encarceramento arbitrários. 
  
 4.     Toda pessoa detida ou retida deve ser informada das 
razões da sua detenção e notificada, sem demora, da 
acusação ou acusações formuladas contra ela. 
 
 
 
  
 5.     Toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida, 
sem demora, à presença de um juiz ou outra autoridade 
autorizada pela lei a exercer funções judiciais e tem direito 
a ser julgada dentro de um prazo razoável ou a ser posta 
em liberdade, sem prejuízo de que prossiga o 
processo.  Sua liberdade pode ser condicionada a 
garantias que assegurem o seu comparecimento em juízo. 
 

AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA 

O art. 7.5 ainda traz a exigência da realização das 
chamadas audiências de custódia ou de 
apresentação, hoje prevista legalmente no art. 310 
do Código de Processo Penal, embora já existisse em 
nosso ordenamento jurídico na Resolução 213/2015 
do CNJ. 
 
Art. 310, CPP. Após receber o auto de prisão em 
flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) 
horas após a realização da prisão, o juiz deverá 
promover audiência de custódia com a presença do 
acusado, seu advogado constituído ou membro da 
Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, 
e, nessa audiência, o juiz deverá, 
fundamentadamente:       (Redação dada pela Lei nº 
13.964, de 2019) 

 

CASO JAILTON NERI VS BRASIL 

Jailton Neri da Fonseca, um garoto de 13 anos, foi 
executado por policiais do Estado do Rio de Janeiro 
durante uma incursão em uma favela. Decidiu a 
Comissão Interamericana de Direitos Humanos que a 
vítima foi privada de sua liberdade de forma ilegal, 
sem que houvesse existido alguma causa para sua 
detenção ou de qualquer situação flagrante. 

 
Além disso, ele não foi apresentado imediatamente a 
um juiz e também não teve direito de recorrer a um 
tribunal para que este deliberasse sobre a legalidade 
da sua detenção ou ordenasse sua liberdade, uma 

 
11 CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Estado de Coisas Inconstitucional. 
Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: 

vez que foi morto logo após sua prisão. A comissão 
ainda concluiu: "O único propósito da sua detenção 
arbitrária e ilegal foi matá-lo.” 
 
Entre diversas recomendações da Comissão ao Brasil, 
constam a) reparar plenamente os familiares da 
vítima pelos danos materiais e morais sofridos, b) 
bem como adotar e instrumentalizar medidas de 
educação dos funcionários da Justiça e da Polícia. Foi 
o primeiro caso em que a Comissão responsabilizou 
o Brasil por AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. 

 
EMBLEMÁTICA ADPF 347 E A IMPLEMENTAÇÃO DAS 
AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA NO BRASIL AINDA EM 
2015 

“O STF reconheceu que o sistema penitenciário 
brasileiro vive um "Estado de Coisas 
Inconstitucional", com uma violação generalizada de 
direitos fundamentais dos presos. As penas privativas 
de liberdade aplicadas nos presídios acabam sendo 
penas cruéis e desumanas. Vale ressaltar que a 
responsabilidade por essa situação deve ser atribuída 
aos três Poderes (Legislativo, Executivo e Judiciário), 
tanto da União como dos Estados-Membros e do 
Distrito Federal.  A ausência de medidas legislativas, 
administrativas e orçamentárias eficazes representa 
uma verdadeira "falha estrutural" que gera ofensa 
aos direitos dos presos, além da perpetuação e do 
agravamento da situação. Assim, cabe ao STF o papel 
de retirar os demais poderes da inércia, coordenar 
ações visando a resolver o problema e monitorar os 
resultados alcançados.  Diante disso, o STF, em ADPF, 
concedeu parcialmente medida cautelar 
determinando que:  
 
• juízes e Tribunais de todo o país implementem, no 
prazo máximo de 90 dias, a audiência de custódia;  
 
• a União libere, sem qualquer tipo de limitação, o 
saldo acumulado do Fundo Penitenciário Nacional 
para utilização na finalidade para a qual foi criado, 
proibindo a realização de novos contingenciamentos. 
Na ADPF havia outros pedidos, mas estes foram 
indeferidos, pelo menos na análise da medida 
cautelar. STF. Plenário. ADPF 347 MC/DF, Rel. Min. 
Marco Aurélio, julgado em 9/9/2015 (Info 798).”11 

 
6.     Toda pessoa privada da liberdade tem direito a 
recorrer a um juiz ou tribunal competente, a fim de que 
este decida, sem demora, sobre a legalidade de sua prisão 
ou detenção e ordene sua soltura se a prisão ou a 
detenção forem ilegais.  Nos Estados Partes cujas leis 
preveem que toda pessoa que se vir ameaçada de ser 
privada de sua liberdade tem direito a recorrer a um juiz 

<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/4e7
32ced3463d06de0ca9a15b6153677>. Acesso em: 04/02/2021 

 IMPORTANTE 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art3
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ou tribunal competente a fim de que este decida sobre a 
legalidade de tal ameaça, tal recurso não pode ser 
restringido nem abolido.  O recurso pode ser interposto 
pela própria pessoa ou por outra pessoa. 
 

DOSES DOUTRINÁRIAS 

A condução imediata da pessoa presa à autoridade 
judicial é o meio mais eficaz para prevenir e reprimir 
a prática de tortura no momento da prisão, 
assegurando, portanto, o direito à integridade física 
e psicológica das pessoas submetidas à custódia 
estatal, previsto no art. 5.2 da Convenção Americana 
de Direitos Humanos e no art. 2.1 da Convenção 
Contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas 
Cruéis, Desumanos ou Degradantes. 

 
7.      Ninguém deve ser detido por dívidas.  Este princípio 
não limita os mandados de autoridade judiciária 
competente expedidos em virtude de inadimplemento de 
obrigação alimentar. 
 
 
 
“Nesse sentido, é possível concluir que, diante da 
supremacia da Constituição sobre os atos normativos 
internacionais, a previsão constitucional da prisão civil do 
depositário infiel (...) deixou de ter aplicabilidade diante do 
efeito paralisante desses tratados em relação à legislação 
infraconstitucional que disciplina a matéria(...). tendo em 
vista o caráter supralegal desses diplomas normativos 
internacionais, a legislação infraconstitucional posterior 
que com eles seja conflitante também tem sua eficácia 
paralisada (...) 
 
Enfim, desde a adesão do Brasil, no ano de 1992, ao Pacto 
Internacional de Direitos Civis e Políticos (art. 11) e à 
Convenção Interamericana de Direitos Humanos (art. 
7º.7), não há base legal para aplicação da parte final do 
art. 5º, inciso LXVII da Constituição, ou seja, para a prisão 
civil do depositário infiel. RE 466.343, Voto do Ministro 
Gilmar Mendes. Tribunal Pleno, julgamento em 
03.12.2008. DJE 5.6.2009. 
 
 
 
Súmula Vinculante 25: “É ilícita a prisão civil de 
depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do 
depósito”. Aprovada em 2010. 
  

Artigo 8.  Garantias judiciais 
  
1.      Toda pessoa tem direito a ser ouvida, com as devidas 
garantias e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou 
tribunal competente, independente e imparcial, 
estabelecido anteriormente por lei, na apuração de 
qualquer acusação penal formulada contra ela, ou para 
que se determinem seus direitos ou obrigações de 

natureza civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra 
natureza. 
  
2.      Toda pessoa acusada de delito tem direito a que se 
presuma sua inocência enquanto não se comprove 
legalmente sua culpa.  Durante o processo, toda pessoa 
tem direito, em plena igualdade, às seguintes garantias 
mínimas: 
  
a.       direito do acusado de ser assistido gratuitamente 
por tradutor ou intérprete, se não compreender ou não 
falar o idioma do juízo ou tribunal; 

  
b.       comunicação prévia e pormenorizada ao acusado da 
acusação formulada; 

  
c.       concessão ao acusado do tempo e dos meios 
adequados para a preparação de sua defesa; 

  
d.       direito do acusado de defender-se pessoalmente ou 
de ser assistido por um defensor de sua escolha e de 
comunicar-se, livremente e em particular, com seu 
defensor; 

  
e.       direito irrenunciável de ser assistido por um 
DEFENSOR proporcionado pelo Estado, remunerado ou 
não, segundo a legislação interna, se o acusado não se 
defender ele próprio nem nomear defensor dentro do 
prazo estabelecido pela lei; 

  
f.        direito da defesa de inquirir as testemunhas 
presentes no tribunal e de obter o comparecimento, como 
testemunhas ou peritos, de outras pessoas que possam 
lançar luz sobre os fatos; 

  
g.        direito de não ser obrigado a depor contra si 
mesma, nem a declarar-se culpada; 
 e 

  
h.      direito de recorrer da sentença para juiz ou tribunal 
superior. 
  
3.     A confissão do acusado só é válida se feita sem coação 
de nenhuma natureza. 
  
4.     O acusado absolvido por sentença passada em 
julgado não poderá ser submetido a novo processo pelos 
mesmos fatos. 
  
 5.     O processo penal deve ser público, salvo no que for 
necessário para preservar os interesses da justiça. 
  

Artigo 9.  Princípio da legalidade e da retroatividade 
  
Ninguém pode ser condenado por ações ou omissões que, 
no momento em que forem cometidas, não sejam 
delituosas, de acordo com o direito aplicável.  Tampouco 

 JURISPRUDÊNCIA 

 SÚMULA 
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se pode impor pena mais grave que a aplicável no 
momento da perpetração do delito.  Se depois da 
perpetração do delito a lei dispuser a imposição de pena 
mais leve, o delinquente será por isso beneficiado. 
  

Artigo 10.  Direito a indenização 
  
Toda pessoa tem direito de ser indenizada conforme a lei, 
no caso de haver sido condenada em sentença passada 
em julgado, por erro judiciário. 
 
 

CASO ESCHER E OUTROS VS BRASIL - 2009 

O Caso Escher é muito importante para qualquer prova 
de Defensoria Pública no Brasil.  
 
O caso diz respeito à realização de interceptações 
telefônicas ilegais, levadas a cabo pela PM do Paraná, 
com autorização judicial, no entanto, sem oitiva do 
MP. 
 
O procedimento dizia respeito a uma investigação 
envolvendo “Arlei José Escher e outros, todos 
membros integrantes de organizações comunitárias 
que mantinham relação com o Movimento dos Sem 
Terra (MST), compartilhando com este o objetivo 
comum de promover a reforma agrária no Estado do 
Paraná.”12 
 
A Corte IDH entendeu que houve diversas violações a 
direitos previstos na CADH, como a proteção das 
comunicações telefônicas decorrente da proteção da 
vida privada, entre outros. 
 
Ressalta-se que, no presente caso, “os 
representantes das vítimas solicitaram à Corte IDH 
que fosse ordenado ao Estado brasileiro a revogação 
de uma lei que concedeu o título de cidadã honorária 
do Paraná à juíza responsável pelo processo da 
jurisdição interna.”13 
 
A Corte IDH rejeitou o pedido, mas afirmou que, se 
fosse preciso, teria a competência para determinar 
que um Estado tornasse sem efeito uma lei que 
atentasse aos ditames previstos na CADH. Por isso, 
atenção para esse detalhe, bem como para eventuais 
discussões acerca da relativização da soberania dos 
Estados diante de decisões dessa natureza! 
 
Por fim, o Brasil foi condenado a pagar danos 
materiais e morais e a investigar e punir 
criminalmente os envolvidos. 

 

 
12 Jurisprudência Internacional de Direitos Humanos/Caio Cezar Paiva, Thimotie ragon 
Heemann, 2ª ed. – Belo Horizonte: Editora CEI, 2017, p. 391. 

Artigo 11.  Proteção da honra e da dignidade 
  
1.     Toda pessoa tem direito ao respeito de sua honra e 
ao reconhecimento de sua dignidade. 
  
2.     Ninguém pode ser objeto de ingerências arbitrárias 
ou abusivas em sua vida privada, na de sua família, em seu 
domicílio ou em sua correspondência, nem de ofensas 
ilegais à sua honra ou reputação. 
 

CASO DAMIÃO XIMENES LOPES VS BRASIL 

Esse caso é muito importante para sua prova. Foi a 
primeira condenação do Brasil perante a Corte IDH e 
também o primeiro caso envolvendo violação aos 
direitos humanos de pessoa com deficiência. Em 
apertadíssima síntese, Damião Ximenes Lopes fora 
levado a uma casa de repouso. Lá ele sofreu 
tratamento desumano, consistente, dentre outras 
coisas, em tomar choque. Sofreu muito e 
infelizmente veio a óbito. 
 
Um ponto importante tratado nesse julgamento foi a 
sujeição que determinados pacientes psiquiátricos 
sofrem ao se submeterem a tratamentos, como 
receber injeções de calmantes para ficarem inertes 
durante um tempo. 
 
Entendeu a Corte IDH que no caso de Damião esses 
procedimentos foram usados com abusos, pois sob a 
ótica da Corte, a sujeição somente pode ser usada no 
estrito limite do necessário, o que não ocorreu no 
caso concreto em comento. 
 
No julgamento, a Corte responsabilizou o Brasil pela 
violação aos Direitos Humanos presentes na CADH. 
Foi condenado ao pagamento de danos morais à 
família de Ximenes Lopes e a investigar e punir os 
assassinos da vítima. 
 
É bom lembrar que neste caso o Brasil foi 
responsabilizado por atos praticados por 
particulares. 

 
3.     Toda pessoa tem direito à proteção da lei contra tais 
ingerências ou tais ofensas. 
  

Artigo 12.  Liberdade de consciência e de religião 
  
1.      Toda pessoa tem direito à liberdade de consciência e 
de religião.  Esse direito implica a liberdade de conservar 
sua religião ou suas crenças, ou de mudar de religião ou 
de crenças, bem como a liberdade de professar e divulgar 
sua religião ou suas crenças, individual ou coletivamente, 
tanto em público como em privado. 

13 Idem, pag. 394. 
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2.      Ninguém pode ser objeto de medidas restritivas que 
possam limitar sua liberdade de conservar sua religião ou 
suas crenças, ou de mudar de religião ou de crenças. 
  
3.      A liberdade de manifestar a própria religião e as 
próprias crenças está sujeita unicamente às limitações 
prescritas pela lei e que sejam necessárias para proteger a 
segurança, a ordem, a saúde ou a moral públicas ou os 
direitos ou liberdades das demais pessoas. 
  
4.      Os pais, e quando for o caso os tutores, têm direito a 
que seus filhos ou pupilos recebam a educação religiosa e 
moral que esteja acorde com suas próprias convicções. 
  
Artigo 13.  Liberdade de pensamento e de expressão 
  
1.      Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento 
e de expressão.  Esse direito compreende a liberdade de 
buscar, receber e difundir informações e ideias de toda 
natureza, sem consideração de fronteiras, verbalmente ou 
por escrito, ou em forma impressa ou artística, ou por 
qualquer outro processo de sua escolha. 
 

CASO “A ÚLTIMA TENTAÇÃO DE CRISTO” VS CHILE 
(TAMBÉM CHAMADO DE OLMEDO BUSTOS E 
OUTROS)” 

Em resumo, o Chile foi condenado por ter censurado 
o filme “A última tentação de cristo”. 
 
A fundamentação foi centrada no direito à liberdade 
de expressão. 
 
Recentemente, a questão do direito à liberdade de 
expressão foi posta em debate em decorrência de um 
filme de humor gravado pelo grupo Porta dos Fundos, 
exibido no canal de streaming Netflix, em que Jesus 
Cristo era retratado como sendo homossexual. 
 
Em uma ação tramitada no TJRJ, uma das Câmaras 
Cíveis determinou que o canal retirasse do ar o 
mencionado filme, decisão essa que foi revertida no 
STF justamente com base no direito à liberdade de 
expressão.14 

 
 2.       O exercício do direito previsto no inciso precedente 
não pode estar sujeito a censura prévia, mas a 
responsabilidades ulteriores, que devem ser 
expressamente fixadas pela lei e ser necessárias para 
assegurar: 
  
a.        o respeito aos direitos ou à reputação das demais 
pessoas; ou 

 
14 Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=454
612. Acesso em  

 
b.        a proteção da segurança nacional, da ordem 
pública, ou da saúde ou da mora públicas. 
  
3.        Não se pode restringir o direito de expressão por 
vias ou meios indiretos, tais como o abuso de controles 
oficiais ou particulares de papel de imprensa, de 
frequências radioelétricas ou de equipamentos e 
aparelhos usados na difusão de informação, nem por 
quaisquer outros meios destinados a obstar a 
comunicação e a circulação de ideias e opiniões. 
  
4.        A lei pode submeter os espetáculos públicos a 
censura prévia, com o objetivo exclusivo de regular o 
acesso a eles, para proteção moral da infância e da 
adolescência, sem prejuízo do disposto no inciso 2. 
  
5.        A lei deve proibir toda propaganda a favor da 
guerra, bem como toda apologia ao ódio nacional, racial 
ou religioso que constitua incitação à discriminação, à 
hostilidade, ao crime ou à violência. 
  

Artigo 14.  Direito de retificação ou resposta 
  
1.        Toda pessoa atingida por informações inexatas ou 
ofensivas emitidas em seu prejuízo por meios de difusão 
legalmente regulamentados e que se dirijam ao público 
em geral, tem direito a fazer, pelo mesmo órgão de 
difusão, sua retificação ou resposta, nas condições que 
estabeleça a lei. 
  
2.       Em nenhum caso a retificação ou a resposta 
eximirão das outras responsabilidades legais em que se 
houver incorrido. 
  
   3.         Para a efetiva proteção da honra e da reputação, 
toda publicação ou empresa jornalística, cinematográfica, 
de rádio ou televisão, deve ter uma pessoa responsável 
que não seja protegida por imunidades nem goze de foro 
especial. 
  

Artigo 15.  Direito de reunião 
  
É reconhecido o direito de reunião pacífica e sem 
armas.  O exercício de tal direito só pode estar sujeito às 
restrições previstas pela lei e que sejam necessárias, numa 
sociedade democrática, no interesse da segurança 
nacional, da segurança ou da ordem públicas, ou para 
proteger a saúde ou a moral públicas ou os direitos e 
liberdades das demais pessoas. 
 
  

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=454612
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=454612
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Artigo 16.  Liberdade de associação 
  
1.        Todas as pessoas têm o direito de associar-se 
livremente com fins ideológicos, religiosos, políticos, 
econômicos, trabalhistas, sociais, culturais, desportivos ou 
de qualquer outra natureza. 
  
2.        O exercício de tal direito só pode estar sujeito às 
restrições previstas pela lei que sejam necessárias, numa 
sociedade democrática, no interesse da segurança 
nacional, da segurança ou da ordem públicas, ou para 
proteger a saúde ou a moral públicas ou os direitos e 
liberdades das demais pessoas. 
  
3.        O disposto neste artigo não impede a imposição de 
restrições legais, e mesmo a privação do exercício do 
direito de associação, aos membros das forças armadas e 
da polícia. 
  

Artigo 17.  Proteção da família 
  
1.       A família é o elemento natural e fundamental da 
sociedade e deve ser protegida pela sociedade e pelo 
Estado. 
  
2.       É reconhecido o direito do homem e da mulher de 
contraírem casamento e de fundarem uma família, se 
tiverem a idade e as condições para isso exigidas pelas leis 
internas, na medida em que não afetem estas o princípio 
da não-discriminação estabelecido nesta Convenção. 
  
3.       O casamento não pode ser celebrado sem o livre e 
pleno consentimento dos contraentes. 
  
4.       Os Estados Partes devem tomar medidas 
apropriadas no sentido de assegurar a igualdade de 
direitos e a adequada equivalência de responsabilidades 
dos cônjuges quanto ao casamento, durante o casamento 
e em caso de dissolução do mesmo.  Em caso de 
dissolução, serão adotadas disposições que assegurem a 
proteção necessária aos filhos, com base unicamente no 
interesse e conveniência dos mesmos. 
  
5.      A lei deve reconhecer iguais direitos tanto aos filhos 
nascidos fora do casamento como aos nascidos dentro do 
casamento. 
  

Artigo 18.  Direito ao nome 
  
Toda pessoa tem direito a um prenome e aos nomes de 
seus pais ou ao de um destes.  A lei deve regular a forma 
de assegurar a todos esse direito, mediante nomes 
fictícios, se for necessário. 
  
 
 

Artigo 19.  Direitos da criança 
  
Toda criança tem direito às medidas de proteção que a sua 
condição de menor requer por parte da sua família, da 
sociedade e do Estado. 
  

Artigo 20.  Direito à nacionalidade 
  
1.        Toda pessoa tem direito a uma nacionalidade. 
  
2.        Toda pessoa tem direito à nacionalidade do Estado 
em cujo território houver nascido, se não tiver direito a 
outra. 
  
3.        A ninguém se deve privar arbitrariamente de sua 
nacionalidade nem do direito de mudá-la. 
 

Artigo 21.  Direito à propriedade privada 
  
1.        Toda pessoa tem direito ao uso e gozo dos seus 
bens.  A lei pode subordinar esse uso e gozo ao interesse 
social. 
 2.        Nenhuma pessoa pode ser privada de seus bens, 
salvo mediante o pagamento de indenização justa, por 
motivo de utilidade pública ou de interesse social e nos 
casos e na forma estabelecidos pela lei. 
  
 3.        Tanto a usura como qualquer outra forma de 
exploração do homem pelo homem devem ser reprimidas 
pela lei. 
  

Artigo 22.  Direito de circulação e de residência 
  
 1.         Toda pessoa que se ache legalmente no território 
de um Estado tem direito de circular nele e de nele residir 
em conformidade com as disposições legais. 
  
2.         Toda pessoa tem o direito de sair livremente de 
qualquer país, inclusive do próprio. 
  
3.         O exercício dos direitos acima mencionados não 
pode ser restringido senão em virtude de lei, na medida 
indispensável, numa sociedade democrática, para 
prevenir infrações penais ou para proteger a segurança 
nacional, a segurança ou a ordem públicas, a moral ou a 
saúde públicas, ou os direitos e liberdades das demais 
pessoas. 
  
 4.         O exercício dos direitos reconhecidos no inciso 1 
pode também ser restringido pela lei, em zonas 
determinadas, por motivo de interesse público. 
  
 5.         Ninguém pode ser expulso do território do Estado 
do qual for nacional, nem ser privado do direito de nele 
entrar. 
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  6.         O estrangeiro que se ache legalmente no território 
de um Estado Parte nesta Convenção só poderá dele ser 
expulso em cumprimento de decisão adotada de acordo 
com a lei. 
  
7.         Toda pessoa tem o direito de buscar e receber asilo 
em território estrangeiro, em caso de perseguição por 
delitos políticos ou comuns conexos com delitos políticos 
e de acordo com a legislação de cada Estado e com os 
convênios internacionais. 
 
 
  
8.         Em nenhum caso o estrangeiro pode ser expulso ou 
entregue a outro país, seja ou não de origem, onde seu 
direito à vida ou à liberdade pessoal esteja em risco de 
violação por causa da sua raça, nacionalidade, religião, 
condição social ou de suas opiniões políticas. (Non-
refoulement) 
  
 9.         É proibida a expulsão coletiva de estrangeiros. 
  
Artigo 23.  Direitos políticos 
  
1.     Todos os cidadãos devem gozar dos seguintes direitos 
e oportunidades: 
  
a.     de participar na direção dos assuntos públicos, 
diretamente ou por meio de representantes livremente 
eleitos; 

  
b.     de votar e ser eleitos em eleições periódicas 
autênticas, realizadas por sufrágio universal e igual e por 
voto secreto que garanta a livre expressão da vontade dos 
eleitores; e 

  
c.      de ter acesso, em condições gerais de igualdade, às 
funções públicas de seu país. 
  
 2.      A lei pode regular o exercício dos direitos e 
oportunidades a que se refere o inciso anterior, 
exclusivamente por motivos de idade, nacionalidade, 
residência, idioma, instrução, capacidade civil ou mental, 
ou condenação, por juiz competente, em processo penal. 
  

Artigo 24.  Igualdade perante a lei 
  
Todas as pessoas são iguais perante a lei.  Por conseguinte, 
têm direito, sem discriminação, a igual proteção da lei. 
  

Artigo 25.  Proteção judicial 
  
1.         Toda pessoa tem direito a um RECURSO SIMPLES E 
RÁPIDO ou a qualquer outro recurso efetivo, perante os 
juízes ou tribunais competentes, que a proteja contra atos 
que violem seus direitos fundamentais reconhecidos pela 
constituição, pela lei ou pela presente Convenção, mesmo 

quando tal violação seja cometida por pessoas que 
estejam atuando no exercício de suas funções oficiais. 
  
 2.         Os Estados Partes comprometem-se: 
  
a.     a assegurar que a autoridade competente prevista 
pelo sistema legal do 
Estado decida sobre os direitos de toda pessoa que 
interpuser tal recurso; 

  
b.     a desenvolver as possibilidades de recurso judicial; e 

  
c.     a assegurar o cumprimento, pelas autoridades 
competentes, de toda decisão em que se tenha 
considerado procedente o recurso.  
 

DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO 

Sabe-se que não há, na CF/88, dispositivo expresso 
que assegure o duplo grau de jurisdição. Por outro 
lado, parte da doutrina afirma que se trata de 
princípio implícito, decorrente de outras garantias 
expressas. 
 
No entanto, o art. 25 da CADH trata de maneira 
expressa sobre o duplo grau de jurisdição, de forma 
que tal garantia integra o nosso ordenamento 
jurídico com status supralegal. 

 
CASO GILSON NOGUEIRA DE CARVALHO VS BRASIL 

O senhor Nogueira era um advogado e defensor dos 
Direitos Humanos. Esse caso é muito importante para 
sua prova por um motivo: o Brasil foi absolvido. Isso 
mesmo. Vamos entender. 
 
O advogado Gilson Nogueira de Carvalho denunciou 
um grupo de extermínio no Estado do Rio Grande do 
Norte. Esse advogado foi assassinado no dia 
20/10/2006. A investigação brasileira não identificou 
nada com relação aos assassinos. O Brasil foi 
acionado. 
 
Resultado: improcedência do pedido. Para a Corte, 
não houve a comprovação de que o Brasil teria ficado 
omisso. 
 
Isso porque em âmbito nacional ocorreu um júri que 
ABSOLVEU os supostos autores do crime; dessa 
forma, ainda que tenha havido tais absolvições, o 
Estado brasileiro não se quedou inerte, de maneira 
que a atuação da Corte IDH fica obstada. 
 
Outro ponto importante é que esse caso foi o 
primeiro que envolveu violação de direitos humanos 
contra um defensor de direitos humanos. Lembro-
lhes que é dever dos Estados proteger pessoas que 
tenham destaque na seara dos direitos humanos, 

 IMPORTANTE 
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justamente por serem mais vulneráveis a todos os 
tipos de violência. Portanto, atenção total a esse 
caso. 

 
CASO GARIBALDI VS BRASIL 

Sétimo Garibaldi foi assassinado por pistoleiros em 
um caso de operação extrajudicial de despejo das 
famílias de trabalhadores sem terras que ocupavam 
uma fazenda no Município de Querência do Norte, no 
Paraná. 
 

Ocorre que as investigações não foram conduzidas da 
maneira correta, e sim ao arrepio da legislação, 
mesmo assim tendo sido o caso arquivado. Em 
decorrência disso, após os trâmites, a Corte IDH 
reconheceu que não poderia julgar o Brasil pela 
morte de Garibaldi, pois o crime ocorreu antes de o 
país aceitar a jurisdição da Corte internacional 
(limitação rationi temporis da competência). 
 
PORÉM, a Corte IDH reconheceu que os familiares de 
Garibaldi tinham o direito de ver uma investigação 
adequada, proba, que viesse a, pelo menos, tentar 
descobrir quem foram os autores do delito (ressalta-
se que a investigação criminal é obrigação de MEIO e 
não de resultado). 
 
Pela violação desse direito, houve condenação ao 
pagamento de danos materiais e morais aos 
familiares, além da obrigação de investigar e punir os 
assassinos da vítima. 

 
CAPÍTULO III 

DIREITOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS 
  

Artigo 26.  Desenvolvimento progressivo 
  
Os Estados Partes comprometem-se a adotar 
providências, tanto no âmbito interno como mediante 
cooperação internacional, especialmente econômica e 
técnica, a fim de conseguir progressivamente a PLENA 
EFETIVIDADE DOS DIREITOS que decorrem das normas 
econômicas, sociais e sobre educação, ciência e cultura, 
constantes da Carta da Organização dos Estados 
Americanos, reformada pelo Protocolo de Buenos Aires, 
na medida dos recursos disponíveis, por via legislativa ou 
por outros meios apropriados.  
 

CLÁUSULA DE PROGRESSIVIDADE 
É perceptível que o art. 26 traz apenas de modo 
genérico as disposições sobre os direitos econômicos, 
sociais e culturais, limitando-se a estabelecer princípios 
programáticos. 
 
Por outro lado, com o objetivo de assegurar maior forca 
normativa aos direitos sociais, foi editado o Protocolo 

Adicional à Convenção Americana sobre Direitos 
Humanos em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais 
e Culturais, o chamado Protocolo de San Salvador. 

 

CADH 
(Pacto de San José) 

Protocolo de San 
Salvador 

Direitos Civis e 
Políticos 

Direitos Econômicos, 
Sociais e Culturais. 

 
CAPÍTULO IV 

SUSPENSÃO DE GARANTIAS, INTERPRETAÇÃO E 
APLICAÇÃO 

  
Artigo 27.  Suspensão de garantias 

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

CLAÚSULA DERROGATÓRIA 

O art. 27 da CADH traz a chamada “cláusula 
derrogatória”, segundo a doutrina. Para esse 
dispositivo, os Estados partes têm a faculdade de 
derrogar direitos humanos em situações de extrema 
excepcionalidade e necessidade.  
 
Nos termos da CADH, as derrogações são 
excepcionais e estão sujeitas as seguintes limitações: 
 
Circunstanciais: pressupõem situação de guerra, 
perigo público ou outra emergência.  
 
Temporal: as restrições devem ser limitadas ao 
tempo necessário àquela situação extrema. 
 
Lógica/sistemática: são proibidas restrições 
incompatíveis com as demais obrigações 
internacionais. 
 
Material: devem respeitar o postulado da igualdade 
e não discriminação.  
 
Formal: é necessária a comunicação do ato de 
suspensão aos demais Estados partes da CADH. É 
proibida a restrição sigilosa (art. 27.3) 
 
É bom lembrar, contudo, que o art. 27.2 traz direitos 
que não podem ser suspensos. 
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2.         A disposição precedente não autoriza a suspensão 
dos direitos determinados seguintes artigos:  3 (Direito ao 
reconhecimento da personalidade jurídica); 4 (Direito à 
vida); 5 (Direito à integridade pessoal); 6 (Proibição da 
escravidão e servidão); 9 (Princípio da legalidade e da 
retroatividade); 12 (Liberdade de consciência e de 
religião); 17 (Proteção da família); 18 (Direito ao nome); 19 
(Direitos da criança); 20 (Direito à nacionalidade) e 23 
(Direitos políticos), nem das garantias indispensáveis para 
a proteção de tais direitos. 
 
 
 
OPINIÃO CONSULTIVA Nº 08: A Corte IDH afirmou 
expressamente, na OC nº 08, que o Habeas Corpus é 
exemplo de garantia inderrogável, nos termos do art. 27.2 
da CADH. 
 
3.         Todo Estado Parte que fizer uso do direito de 
suspensão deverá informar imediatamente os outros 
Estados Partes na presente Convenção, por intermédio do 
Secretário-Geral da Organização dos Estados Americanos, 
das disposições cuja aplicação haja suspendido, dos 
motivos determinantes da suspensão e da data em que 
haja dado por terminada tal suspensão. 
 

Artigo 28.  Cláusula federal 

 

 
  
1.         Quando se tratar de um Estado Parte constituído 
como Estado federal, o governo nacional do aludido 
Estado Parte cumprirá todas as disposições da presente 
Convenção, relacionadas com as matérias sobre as quais 
exerce competência legislativa e judicial. 
 

CLÁUSULA FEDERAL OU TERRITORIAL 

Em comentários à CADH, Flávia Piovesan e Valério 
Mazzuoli estabelecem que tal cláusula significa que 
“é o governo nacional (ou seja, o governo federal) do 
Estado que tem o dever de cumprir as disposições de 
um tratado internacional por ele ratificado, com 
relação às matérias sobre as quais tem competência 
legislativa e judicial, e não os seus Estados federados, 
que são apenas partículas componentes da 
Federação, sem qualquer personalidade jurídica de 
Direito Internacional Público. Em outras palavras, é o 
governo nacional que responde, no plano 
internacional, pelos atos dos Estados federados, e 
não estes próprios (por não deterem personalidade 
jurídica internacional), sem embargo de, no plano 

 
15 Piovesan, Flávia. Comentários à Convenção Americana sobre Direitos 
Humanos / Flávia Piovesan, Melina Girardi Fachin, Valerio de Oliveira 
Mazzuoli. – Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 382/383. 

interno, poder o governo federal exigir do Estado-
membro da Federação a satisfação daquilo que arcou 
no plano internacional em decorrência do seu ato 
lesivo. Tal foi o que ocorreu no Brasil no caso Maria 
da Penha Maia Fernandes, em que a Comissão 
Interamericana entendeu ter havido violação da 
Convenção por parte do Estado brasileiro em face da 
omissão deste (de mais de 17 anos) em prestar 
justiça e punir o responsável pela violência doméstica 
praticada contra a Sra. Maria da Penha, que foi 
agredida pelo marido (o professor universitário 
Marco Antônio Herredia) durante seis anos, tendo 
sido vítima de tentativa de homicídio por duas vezes 
em 1983”.15 

 
 2.         No tocante às disposições relativas às matérias que 
correspondem à competência das entidades 
componentes da federação, o governo nacional deve 
tomar imediatamente as medidas pertinente, em 
conformidade com sua constituição e suas leis, a fim de 
que as autoridades competentes das referidas entidades 
possam adotar as disposições cabíveis para o 
cumprimento desta Convenção. 
  
 3.         Quando 2 ou + Estados Partes decidirem constituir 
entre eles uma federação ou outro tipo de associação, 
diligenciarão no sentido de que o pacto comunitário 
respectivo contenha as disposições necessárias para que 
continuem sendo efetivas no novo Estado assim 
organizado as normas da presente Convenção. 
 

Artigo 29.  Normas de interpretação 
  
Nenhuma disposição desta Convenção pode ser 
interpretada no sentido de: 
  
a.       permitir a qualquer dos Estados Partes, grupo ou 
pessoa, suprimir o gozo e exercício dos direitos e 
liberdades reconhecidos na Convenção ou limitá-los em 
maior medida do que a nela prevista; 

  
b.       limitar o gozo e exercício de qualquer direito ou 
liberdade que possam ser reconhecidos de acordo com as 
leis de qualquer dos Estados Partes ou de acordo com 
outra convenção em que seja parte um dos referidos 
Estados; 

  
c.       excluir outros direitos e garantias que são inerentes 
ao ser humano ou que decorrem da forma democrática 
representativa de governo; e 

  

 JURISPRUDÊNCIA 

 IMPORTANTE 

 IMPORTANTE 
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d.       excluir ou limitar o efeito que possam produzir a 
Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem 
e outros atos internacionais da mesma natureza. 

 
Artigo 30.  Alcance das restrições 

  
As restrições permitidas, de acordo com esta Convenção, 
ao gozo e exercício dos direitos e liberdades nela 
reconhecidos, não podem ser aplicadas senão de acordo 
com leis que forem promulgadas por motivo de interesse 
geral e com o propósito para o qual houverem sido 
estabelecidas. 
  

Artigo 31.  Reconhecimento de outros direitos 

 
 Poderão ser incluídos no regime de proteção desta 
Convenção outros direitos e liberdades que forem 
reconhecidos de acordo com os processos estabelecidos 
nos artigos 76 e 77.  
  

CAPÍTULO V 
DEVERES DAS PESSOAS 

 
Artigo 32.  Correlação entre deveres e direitos 

  
1.         Toda pessoa tem deveres para com a família, a 
comunidade e a humanidade. 
  
2.         Os direitos de cada pessoa são limitados pelos 
direitos dos demais, pela segurança de todos e pelas justas 
exigências do bem comum, numa sociedade democrática. 
  

PARTE II 
MEIOS DA PROTEÇÃO 

 
CAPÍTULO VI 

ÓRGÃOS COMPETENTES 

 
Artigo 33 

 
São competentes para conhecer dos assuntos 
relacionados com o cumprimento dos compromissos 
assumidos pelos Estados Partes nesta Convenção: 
  
a.       a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, 
doravante denominada a Comissão; e 
  
b.       a Corte Interamericana de Direitos Humanos, 
doravante denominada a Corte.  
  

CAPÍTULO VII 
COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS 

 
Seção 1 — Organização 

Artigo 34 
A Comissão Interamericana de Direitos Humanos compor-
se-á de 7 membros, que deverão ser pessoas de alta 
autoridade moral e de reconhecido saber em matéria de 
direitos humanos. 

Artigo 35 
  
 A Comissão representa todos os membros da 
Organização dos Estados Americanos. 
 

Artigo 36 

 
1.         Os membros da Comissão serão eleitos a título 
pessoal, pela Assembleia Geral da Organização, de uma 
lista de candidatos propostos pelos governos dos Estados 
membros. 
  
2.         Cada um dos referidos governos pode propor até 3 
candidatos, nacionais do Estado que os propuser ou de 
qualquer outro Estado membro da Organização dos 
Estados Americanos.  Quando for proposta uma lista de 3 
candidatos, pelo menos um deles deverá ser nacional de 
Estado diferente do proponente. 
 

Artigo 37 
  
 1.         Os membros da Comissão serão eleitos por 4 anos 
e só poderão ser reeleitos uma vez, porém o mandato de 
3 dos membros designados na primeira eleição expirará 
ao cabo de 2 anos.  Logo depois da referida eleição, serão 
determinados por sorteio, na Assembleia Geral, os nomes 
desses 3 membros. 
  
 2.         Não pode fazer parte da Comissão + de um 
nacional de um mesmo Estado. 
  

Artigo 38 
  
 As vagas que ocorrerem na Comissão, que não se devam 
à expiração normal do mandato, serão preenchidas pelo 
Conselho Permanente da Organização, de acordo com o 
que dispuser o Estatuto da Comissão. 
  

Artigo 39 
  
A Comissão elaborará seu estatuto e submetê-lo-á à 
aprovação da Assembleia Geral e expedirá seu próprio 
regulamento.  

Artigo 40 
  
 Os serviços de secretaria da Comissão devem ser 
desempenhados pela unidade funcional especializada que 
faz parte da Secretaria-Geral da Organização e devem 
dispor dos recursos necessários para cumprir as tarefas 
que lhe forem confiadas pela Comissão. 
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Seção 2 — Funções 
  

Artigo 41 
  
A Comissão tem a função principal de promover a 
observância e a defesa dos direitos humanos e, no 
exercício do seu mandato, tem as seguintes funções e 
atribuições: 
  
a.       estimular a consciência dos direitos humanos nos 
povos da América; 
  
b.       formular recomendações aos governos dos Estados 
membros, quando o considerar conveniente, no sentido 
de que adotem medidas progressivas em prol dos direitos 
humanos no âmbito de suas leis internas e seus preceitos 
constitucionais, bem como disposições apropriadas para 
promover o devido respeito a esses direitos; 
  
c.       preparar os estudos ou relatórios que considerar 
convenientes para o desempenho de suas funções; 
  
d.       solicitar aos governos dos Estados membros que lhe 
proporcionem informações sobre as medidas que 
adotarem em matéria de direitos humanos; 
  
e.       atender às consultas que, por meio da Secretaria-
Geral da Organização dos Estados Americanos, lhe 
formularem os Estados membros sobre questões 
relacionadas com os direitos humanos e, dentro de suas 
possibilidades, prestar-lhes o assessoramento que eles lhe 
solicitarem; 
  
f.        atuar com respeito às petições e outras 
comunicações, no exercício de sua autoridade, de 
conformidade com o disposto nos artigos 44 a 51 desta 
Convenção; e 
  
g.       apresentar um relatório anual à Assembleia Geral da 
Organização dos Estados Americanos. 
 

RESUMO SOBRE A COMISSÃO 

COMPOSIÇÃO DA 
COMISSÃO IDH 

7 membros, que deverão ser 
pessoas de alta autoridade 
moral e de reconhecido saber 
em matéria de direitos 
humanos. 

QUEM A COMISSÃO 
REPRESENTA? 

A Comissão representa todos 
os membros da Organização 
dos Estados Americanos. 

OS MEMBROS DA 
COMISSÃO SÃO 
ELEITOS A TÍTULO 
PESSOAL? 

Sim, os membros da 
Comissão serão eleitos a 
título pessoal, pela 
Assembleia Geral da 
Organização, de uma lista de 
candidatos propostos pelos 

governos dos Estados 
membros. 
 
Cada um dos referidos 
governos pode propor até 
três candidatos, nacionais do 
Estado que os propuser ou 
de qualquer outro Estado 
membro da Organização dos 
Estados Americanos. 
Quando for proposta uma 
lista de três candidatos, pelo 
menos um deles deverá ser 
nacional de Estado diferente 
do proponente. 

MANDATO DO 
MEMBRO DA 
COMISSÃO 

Os membros da Comissão 
serão eleitos por 4 anos e só 
poderão ser reeleitos uma 
vez, porém o mandato de 3 
dos membros designados na 
primeira eleição expirará ao 
cabo de 2 anos. Logo depois 
da referida eleição, serão 
determinados por sorteio, 
na Assembleia Geral, os 
nomes desses três membros. 

MAIS DE UM 
NACIONAL 
INTENGRANDO A 
COMISSÃO: 

Não pode fazer parte da 
Comissão mais de um 
nacional de um mesmo 
Estado. 

PRINCIPAL FUNÇÃO 
DA COMISSÃO 

A Comissão tem a função 
principal de promover a 
observância e a defesa dos 
direitos humanos e, no 
exercício do seu mandato, 
tem as seguintes funções e 
atribuições: 
 
a. estimular a consciência 
dos direitos humanos nos 
povos da América; 
 
b. formular recomendações 
aos governos dos Estados 
membros, quando o 
considerar conveniente, no 
sentido de que adotem 
medidas progressivas em 
prol dos direitos humanos no 
âmbito de suas leis internas 
e seus preceitos 
constitucionais, bem como 
disposições apropriadas para 
promover o devido respeito 
a esses direitos; 
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c. preparar os estudos ou 
relatórios que considerar 
convenientes para o 
desempenho de suas 
funções; 
 
d. solicitar aos governos dos 
Estados membros que lhe 
proporcionem informações 
sobre as medidas que 
adotarem em matéria de 
direitos humanos; 
 
e. atender às consultas que, 
por meio da Secretaria-Geral 
da Organização dos Estados 
Americanos, lhe formularem 
os Estados membros sobre 
questões relacionadas com 
os direitos humanos e, 
dentro de suas 
possibilidades, prestar-lhes o 
assessoramento que eles lhe 
solicitarem; 
 
f. atuar com respeito às 
petições e outras 
comunicações, no exercício 
de sua autoridade, de 
conformidade com o 
disposto nos artigos 44 a 51 
desta Convenção; e 
 
g. apresentar um relatório 
anual à Assembleia Geral da 
Organização dos Estados 
Americanos. 

OBRIGAÇÃO DOS 
ESTADOS PARTES 

Os Estados Partes devem 
remeter à Comissão cópia dos 
relatórios e estudos que, em 
seus respectivos campos, 
submetem anualmente às 
Comissões Executivas do 
Conselho Interamericano 
Econômico e Social e do 
Conselho Interamericano de 
Educação, Ciência e Cultura. 

OBRIGAÇÃO DE 
PRESTAR 
INFORMAÇÕES 
SOBRE O DIREITO 
INTERNO 

Os Estados Partes obrigam-se 
a proporcionar à Comissão as 
informações que esta lhes 
solicitar sobre a maneira pela 
qual o seu direito interno 
assegura a aplicação efetiva 
de quaisquer disposições 
desta Convenção. 

QUEM PODE 
APRESENTAR 

Qualquer pessoa ou grupo de 
pessoas, ou entidade não-

PETIÇÃO PERANTE A 
COMISSÃO? 

governamental legalmente 
reconhecida em um ou mais 
Estados membros da 
Organização, pode 
apresentar à Comissão 
petições que contenham 
denúncias ou queixas de 
violação desta Convenção por 
um Estado Parte (Ius Standi). 

DECLARAÇÃO DE 
COMPETÊNCIA DA 
COMISSÃO PARA 
RECEBER E EXAMINAR 
COMUNICAÇÕES 

Todo Estado Parte pode, no 
momento do depósito do seu 
instrumento de ratificação 
desta Convenção ou de 
adesão a ela, ou em qualquer 
momento posterior, declarar 
que reconhece a 
competência da Comissão 
para receber e examinar as 
comunicações em que um 
Estado Parte alegue haver 
outro Estado Parte incorrido 
em violações dos direitos 
humanos estabelecidos nesta 
Convenção. 
 
ATENÇÃO: As comunicações 
feitas em virtude deste artigo 
só podem ser admitidas e 
examinadas se forem 
apresentadas por um Estado 
Parte que haja feito uma 
declaração pela qual 
reconheça a referida 
competência da Comissão. A 
Comissão não admitirá 
nenhuma comunicação 
contra um Estado Parte que 
não haja feito tal declaração. 

INADMISSIBILIDADE 
DAS PETIÇÕES 

A Comissão declarará 
inadmissível toda petição ou 
comunicação apresentada 
quando: 
 
a. não preencher algum dos 
requisitos estabelecidos no 
artigo 46. 
 
b. não expuser fatos que 
caracterizem violação dos 
direitos garantidos por esta 
Convenção; 
 
c. pela exposição do próprio 
peticionário ou do Estado, 
for manifestamente 
infundada a petição ou 
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comunicação ou for evidente 
sua total improcedência; ou 
 
d. for substancialmente 
reprodução de petição ou 
comunicação anterior, já 
examinada pela Comissão ou 
por outro organismo 
internacional. 

O QUE PODE FAZER A 
COMISSÃO EM CASOS 
GRAVES E 
URGENTES? 

Em casos graves e urgentes, 
pode ser realizada uma 
investigação, mediante prévio 
consentimento do Estado em 
cujo território se alegue haver 
sido cometida a violação, tão 
somente com a apresentação 
de uma petição ou 
comunicação que reúna 
todos os requisitos formais de 
admissibilidade. 

E SE CHEGAR A UMA 
SOLUÇÃO AMISTOSA 
(ACORDO)? 

Se houver chegado a uma 
solução amistosa de acordo, a 
Comissão redigirá um 
relatório que será 
encaminhado ao peticionário 
e aos Estados Partes nesta 
Convenção e, 
posteriormente, transmitido, 
para sua publicação, ao 
Secretário-Geral da 
Organização dos Estados 
Americanos. O referido 
relatório conterá uma breve 
exposição dos fatos e da 
solução alcançada. Se 
qualquer das partes no caso o 
solicitar, ser-lhe-á 
proporcionada a mais ampla 
informação possível. 

MAS E SE NÃO 
CHEGAR A UMA 
SOLUÇÃO 
AMISTOSA? 

Se não chegar a uma solução, 
e dentro do prazo que for 
fixado pelo Estatuto da 
Comissão, esta redigirá um 
relatório no qual exporá os 
fatos e suas conclusões. Se o 
relatório não representar, no 
todo ou em parte, o acordo 
unânime dos membros da 
Comissão, qualquer deles 
poderá agregar ao referido 
relatório seu voto em 
separado. 

 

 
16 Ramos, André de Carvalho. Processo internacional de direitos humanos 
/ André de Carvalho Ramos. – 5. ed. – São Paulo: Saraiva, 2016, p. 141. 

Artigo 42 
  
  Os Estados Partes devem remeter à Comissão cópia dos 
relatórios e estudos que, em seus respectivos campos, 
submetem anualmente às Comissões Executivas do 
Conselho Interamericano Econômico e Social e do 
Conselho Interamericano de Educação, Ciência e Cultura, 
a fim de que aquela vele por que se promovam os direitos 
decorrentes das normas econômicas, sociais e sobre 
educação, ciência e cultura, constantes da Carta da 
Organização dos Estados Americanos, reformada pelo 
Protocolo de Buenos Aires. 
  

Artigo 43 
  
 Os Estados Partes obrigam-se a proporcionar à Comissão 
as informações que esta lhes solicitar sobre a maneira pela 
qual o seu direito interno assegura a aplicação efetiva de 
quaisquer disposições desta Convenção. 
 
  
 

Seção 3 — Competência 
  

Artigo 44 
  
Qualquer pessoa ou grupo de pessoas, ou entidade não-
governamental legalmente reconhecida em um ou mais 
Estados membros da Organização, pode apresentar à 
Comissão petições que contenham denúncias ou queixas 
de violação desta Convenção por um Estado Parte. 
 

IMPORTANTE 

“No exercício de sua jurisdição contenciosa, a Corte 
Interamericana só pode ser acionada (jus standi) 
pelos Estados contratantes e pela Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos, que exerce 
função similar à do Ministério Público brasileiro. 
Contudo, no curso de uma ação já proposta, pode a 
vítima ou seus representantes requerer diretamente 
à Corte IDH medidas, inclusive provisórias”. 16 
 
Segundo Mazzuolli (2018, p. 5817), “no sistema 
interamericano, esgotados os recursos internos, a(s) 
vítima(s) de uma violação estatal deve(m) peticionar 
à Comissão Interamericana de Direitos Humanos (que 
tem sede em Washington, Estados Unidos). A 
Comissão, após certo procedimento interno (e se o 
Estado já tiver aceitado a competência contenciosa 
da Corte Interamericana), demanda o Estado em 
causa perante a Corte (que tem sede em San José, 
Costa Rica). A Comissão ingressa com verdadeira 
ação de responsabilidade contra o Estado autor da 
violação de direitos humanos, nos moldes das ações 

17 Mazzuoli, Valerio de Oliveira Curso de direitos humanos/Valerio de Oliveira Mazzuoli. 
– 5. ed., rev. atual. ampl. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2018. 

 IMPORTANTE 



 

 

22 

CURSO RDP 
VADINHO RDP 
META 05/20 

propostas no Judiciário interno segundo as regras do 
processo civil. Diferentemente do sistema regional 
europeu, não há, no sistema interamericano de 
direitos humanos, possibilidade de o indivíduo 
ingressar diretamente na Corte Interamericana, 
devendo, obrigatoriamente, provocar a Comissão 
para essa finalidade. Será, portanto, a Comissão, no 
papel de substituta processual, que, em nome 
próprio, defenderá os direitos das alegadas vítimas 
perante a Corte Interamericana, acompanhando todo 
o processo e tomando parte nas manifestações orais 
nas audiências designadas.” 

  
Artigo 45 

  
1.         Todo Estado Parte pode, no momento do depósito 
do seu instrumento de ratificação desta Convenção ou de 
adesão a ela, ou em qualquer momento posterior, 
declarar que reconhece a competência da Comissão para 
receber e examinar as comunicações em que um Estado 
Parte alegue haver outro Estado Parte incorrido em 
violações dos direitos humanos estabelecidos nesta 
Convenção. 
  
  2.         As comunicações feitas em virtude deste artigo só 
podem ser admitidas e examinadas se forem 
apresentadas por um Estado Parte que haja feito uma 
declaração pela qual reconheça a referida competência da 
Comissão.  A Comissão não admitirá nenhuma 
comunicação contra um Estado Parte que não haja feito 
tal declaração. 
  
3.         As declarações sobre reconhecimento de 
competência podem ser feitas para que esta vigore por 
tempo indefinido, por período determinado ou para casos 
específicos. 
  
 4.         As declarações serão depositadas na Secretaria-
Geral da Organização dos Estados Americanos, a qual 
encaminhará cópia das mesmas aos Estados membros da 
referida Organização. 
 
 
  

Artigo 46 
  
1.         Para que uma petição ou comunicação 
apresentada de acordo com os artigos 44 ou 45 seja 
admitida pela Comissão, será necessário: 
  
a.       que hajam sido interpostos e esgotados os recursos 
da jurisdição interna, de acordo com os princípios de 
direito internacional geralmente reconhecidos; 
  
b.       que seja apresentada dentro do prazo de 6 meses, a 
partir da data em que o presumido prejudicado em seus 
direitos tenha sido notificado da decisão definitiva; 

  
c.       que a matéria da petição ou comunicação não esteja 
pendente de outro processo de solução internacional; e 
  
d.       que, no caso do artigo 44, a petição contenha o 
nome, a nacionalidade, a profissão, o domicílio e a 
assinatura da pessoa ou pessoas ou do representante legal 
da entidade que submeter a petição. 
 
 
  
2.      As disposições das alíneas a e b do inciso 1 deste 
artigo não se aplicarão quando: 
  
a.       não existir, na legislação interna do Estado de que se 
tratar, o devido processo legal para a proteção do direito 
ou direitos que se alegue tenham sido violados; 
b.       não se houver permitido ao presumido prejudicado 
em seus direitos o acesso aos recursos da jurisdição 
interna, ou houver sido ele impedido de esgotá-los; e 
  
c.       houver demora injustificada na decisão sobre os 
mencionados recursos. 
 
 
  

Artigo 47 
  
A Comissão declarará inadmissível toda petição ou 
comunicação apresentada de acordo com os artigos 44 ou 
45 quando: 
  
a.     não preencher algum dos requisitos estabelecidos no 
artigo 46; 
  
b.     não expuser fatos que caracterizem violação dos 
direitos garantidos por esta Convenção; 

 
c.  pela exposição do próprio peticionário ou do Estado, 
for manifestamente infundada a petição ou comunicação 
ou for evidente sua total improcedência; ou 
 
d.     for substancialmente reprodução de petição ou 
comunicação anterior, já examinada pela Comissão ou por 
outro organismo internacional.  

 
Seção 4 — Processo 

  
Artigo 48 

 
 

  
 1.         A Comissão, ao receber uma petição ou 
comunicação na qual se alegue violação de qualquer dos 
direitos consagrados nesta Convenção, procederá da 
seguinte maneira: 
  

 IMPORTANTE 

 IMPORTANTE 

 IMPORTANTE 

 IMPORTANTE 



 

 

23 

CURSO RDP 
VADINHO RDP 
META 05/20 

a.       se reconhecer a admissibilidade da petição ou 
comunicação, solicitará informações ao Governo do 
Estado ao qual pertença a autoridade apontada como 
responsável pela violação alegada e transcreverá as partes 
pertinentes da petição ou comunicação.  As referidas 
informações devem ser enviadas dentro de um prazo 
razoável, fixado pela Comissão ao considerar as 
circunstâncias de cada caso; 
  
b.       recebidas as informações, ou transcorrido o prazo 
fixado sem que sejam elas recebidas, verificará se existem 
ou subsistem os motivos da petição ou comunicação.  No 
caso de não existirem ou não subsistirem, mandará 
arquivar o expediente; 
  
c.       poderá também declarar a inadmissibilidade ou a 
improcedência da petição ou comunicação, com base em 
informação ou prova supervenientes; 
  
d.       se o expediente não houver sido arquivado, e com o 
fim de comprovar os fatos, a Comissão procederá, com 
conhecimento das partes, a um exame do assunto 
exposto na petição ou comunicação.  Se for necessário e 
conveniente, a Comissão procederá a uma investigação 
para cuja eficaz realização solicitará, e os Estados 
interessados lhes proporcionarão todas as facilidades 
necessárias; 
 

DECRETO 678/1992 

Art. 2° Ao depositar a carta de adesão a esse ato 
internacional, em 25 de setembro de 1992, o 
Governo brasileiro fez a seguinte declaração 
interpretativa: "O Governo do Brasil entende que os 
arts. 43 e 48, alínea d, não incluem o direito 
automático de visitas e inspeções in loco da Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos, as quais 
dependerão da anuência expressa do Estado".   

 
CAIU NA DPDF-2019-CESPE: Considerando o disposto na 
Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de 
São José da Costa Rica), julgue os itens subsequentes.  Ao 
aderir à referida convenção, o Brasil reconheceu o direito 
automático de visitas e inspeções in loco da Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos, observado o prévio 
aviso às autoridades governamentais brasileiras. (ITEM 
INCORRETO) 
 
e.       poderá pedir aos Estados interessados qualquer 
informação pertinente e receberá, se isso lhe for 
solicitado, as exposições verbais ou escritas que 
apresentarem os interessados; e 
  
f.        pôr-se-á à disposição das partes interessadas, a fim 
de chegar a uma solução amistosa do assunto, fundada no 
respeito aos direitos humanos reconhecidos nesta 
Convenção. 
  

2.         Entretanto, em casos graves e urgentes, pode ser 
realizada uma investigação, mediante prévio 
consentimento do Estado em cujo território se alegue 
haver sido cometida a violação, tão somente com a 
apresentação de uma petição ou comunicação que reúna 
todos os requisitos formais de admissibilidade. 

Artigo 49 
  
Se se houver chegado a uma solução amistosa de acordo 
com as disposições do inciso 1, f, do artigo 48, a Comissão 
redigirá um relatório que será encaminhado ao 
peticionário e aos Estados Partes nesta Convenção e, 
posteriormente, transmitido, para sua publicação, ao 
Secretário-Geral da Organização dos Estados 
Americanos.  O referido relatório conterá uma breve 
exposição dos fatos e da solução alcançada.  Se qualquer 
das partes no caso o solicitar, ser-lhe-á proporcionada a 
mais ampla informação possível. 
 

Artigo 50 
  
 1.         Se não se chegar a uma solução, e dentro do prazo 
que for fixado pelo Estatuto da Comissão, esta redigirá um 
relatório no qual exporá os fatos e suas conclusões.  Se o 
relatório não representar, no todo ou em parte, o acordo 
unânime dos membros da Comissão, qualquer deles 
poderá agregar ao referido relatório seu voto em 
separado.  Também se agregarão ao relatório as 
exposições verbais ou escritas que houverem sido feitas 
pelos interessados em virtude do inciso 1, e, do artigo 48. 
  
2.         O relatório será encaminhado aos Estados 
interessados, aos quais não será facultado publicá-lo. 
 3.         Ao encaminhar o relatório, a Comissão pode 
formular as proposições e recomendações que julgar 
adequadas. 
 

Artigo 51 

 

 
  
1.         Se no prazo de 3 meses, a partir da remessa aos 
Estados interessados do relatório da Comissão, o assunto 
não houver sido solucionado ou submetido à decisão da 
Corte pela Comissão ou pelo Estado interessado, 
aceitando sua competência, a Comissão poderá emitir, 
pelo voto da maioria absoluta dos seus membros, sua 
opinião e conclusões sobre a questão submetida à sua 
consideração. 
  
 2.         A Comissão fará as recomendações pertinentes e 
fixará um prazo dentro do qual o Estado deve tomar as 
medidas que lhe competirem para remediar a situação 
examinada. 
  
 3.         Transcorrido o prazo fixado, a Comissão decidirá, 
pelo voto da maioria absoluta dos seus membros, se o 

 IMPORTANTE 
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Estado tomou ou não medidas adequadas e se publica ou 
não seu relatório. 
 

INFORMES/RELATÓRIOS 

Informe 
preliminar 

André de Carvalho Ramos 
estabelece que “no caso de 
constatação de violação de direitos 
humanos, a Comissão elabora o 
chamado Primeiro Informe ou 
Primeiro Relatório, encaminhando-o 
ao Estado infrator. Cabe ao Estado 
cumprir as recomendações desse 
primeiro relatório, que é 
confidencial. Se, em até três meses 
após a remessa ao Estado do 
primeiro relatório da Comissão, o 
caso não tiver sido solucionado 
(reparação dos danos pelo Estado), 
pode ser submetido à Corte se (i) o 
Estado infrator houver reconhecido 
sua jurisdição obrigatória e (ii) se a 
Comissão entender tal ação 
conveniente para a proteção dos 
direitos humanos no caso concreto. 
De acordo com o regulamento da 
Comissão, no caso de Estados que já 
tenham reconhecido a jurisdição 
contenciosa obrigatória da Corte e 
que não cumpriram o conteúdo do 
Primeiro Informe, é necessária 
maioria de votos dos Comissários 
para que o caso não seja 
encaminhado à Corte. A prática 
interamericana contempla a 
prorrogação do prazo de três meses, 
bastando a anuência da Comissão e 
do Estado. O Estado é beneficiado 
pela prorrogação do prazo, pois teria 
mais tempo para evitar uma ação da 
Comissão perante a Corte de San 
José. Não pode, depois, justamente 
alegar perante a Corte IDH a 
decadência do direito da Comissão 
em propor a ação. Seria mais um 
exemplo do princípio do estoppel, 
também chamado de proibição de 
venire contra factum proprium”. 

Segundo 
informe 

O Estado infrator tem o prazo de 03 
meses (ou outro fixado) para 
cumprir as recomendações feitas 
pela Comissão. Caso não haja o 
cumprimento, por exemplo, a 
Comissão possui 02 alternativas: 
 
01. Submissão do caso à Corte IDH, 
desde que o estado infrator tenha 

aceitado a competência contenciosa 
da Corte. 
 
02. Publicação do segundo informe, 
este não mais de natureza sigilosa, 
mas pública, em que emitirá sua 
opinião sobre a situação submetida à 
sua apreciação. 
 
O segundo informe, muito embora 
seja de natureza vinculante, a 
Comissão não possui meios jurídicos 
de exigir o cumprimento ao estado 
omisso. O que pode ser feito é enviar 
as informações à Assembleia da OEA 
para as medidas cabíveis. 

 
CAPÍTULO VIII 

CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS 
  

Seção 1 — Organização 
  

Artigo 52 
 
 

  
1.         A Corte compor-se-á de 7 juízes, nacionais dos 
Estados membros da Organização, eleitos a título pessoal 
dentre juristas da mais alta autoridade moral, de 
reconhecida competência em matéria de direitos 
humanos, que reúnam as condições requeridas para o 
exercício das mais elevadas funções judiciais, de acordo 
com a lei do Estado do qual sejam nacionais, ou do Estado 
que os propuser como candidatos. 
  
2.         Não deve haver 2 juízes da mesma nacionalidade. 
  

Artigo 53 
  
1.         Os juízes da Corte serão eleitos, em votação secreta 
e pelo voto da maioria absoluta dos Estados Partes na 
Convenção, na Assembleia Geral da Organização, de uma 
lista de candidatos propostos pelos mesmos Estados. 
  
  2.         Cada um dos Estados Partes pode propor até 3 
candidatos, nacionais do Estado que os propuser ou de 
qualquer outro Estado membro da Organização dos 
Estados Americanos.  Quando se propuser uma lista de 3 
candidatos, pelo menos um deles deverá ser nacional de 
Estado diferente do proponente. 
 

Artigo 54 
  
1.         Os juízes da Corte serão eleitos por um período de 
6 anos e só poderão ser reeleitos uma vez.  O mandato de 
3 dos juízes designados na primeira eleição expirará ao 
cabo de três anos.  Imediatamente depois da referida 
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eleição, determinar-se-ão por sorteio, na Assembleia 
Geral, os nomes desses 3 juízes. 
  
 2.         O juiz eleito para substituir outro cujo mandato 
não haja expirado, completará o período deste. 
  
3.         Os juízes permanecerão em funções até o término 
dos seus mandatos.  Entretanto, continuarão funcionando 
nos casos de que já houverem tomado conhecimento e 
que se encontrem em fase de sentença e, para tais efeitos, 
não serão substituídos pelos novos juízes eleitos. 
 

Artigo 55 
  
 1.         O juiz que for nacional de algum dos Estados Partes 
no caso submetido à Corte, conservará o seu direito de 
conhecer do mesmo.  
  
2.         Se um dos juízes chamados a conhecer do caso for 
de nacionalidade de um dos Estados Partes, outro Estado 
Parte no caso poderá designar uma pessoa de sua escolha 
para fazer parte da Corte na qualidade de juiz ad hoc. 
 

BOM SABER 

Segundo André de Carvalho Ramos, em sua obra 
sobre Processo Internacional dos Direitos Humanos, 
“a Corte IDH felizmente restringiu em 2009 – por 
meio de Opinião Consultiva n. 20 – a interpretação do 
artigo 55 da Convenção, que trata do juiz ad hoc, 
eliminando tal figura nas demandas iniciadas pela 
Comissão a pedido de vítimas (ou seja, todas até o 
momento) e mantendo-o somente para as demandas 
originadas de comunicações interestatais. Também 
em 2009, na mesma Opinião Consultiva n. 20, a Corte 
restringiu a possiblidade do juiz que porventura 
possuir a mesma nacionalidade do Estado-réu atuar 
no caso. Somente o fará nas demandas interestatais 
(inexistentes, até o momento). Nas demandas 
iniciadas pela Comissão a pedido das vítimas, o juiz 
da nacionalidade do Estado-réu deve se abster de 
participar do julgamento, tal como ocorre com o 
Comissário da nacionalidade do Estado em exame, 
que não pode participar das deliberações da 
Comissão”.18 

 
 3.         Se, dentre os juízes chamados a conhecer do caso, 
nenhum for da nacionalidade dos Estados Partes, cada um 
destes poderá designar um juiz ad hoc. 
  
4.         O juiz ad hoc deve reunir os requisitos indicados no 
artigo 52. 
  
5.         Se vários Estados Partes na Convenção tiverem o 
mesmo interesse no caso, serão considerados como uma 

 
18 Ramos, André de Carvalho. Processo internacional de direitos humanos 
/ André de Carvalho Ramos. – 5. ed. – São Paulo : Saraiva, 2016, p. 152. 

só Parte, para os fins das disposições anteriores.  Em caso 
de dúvida, a Corte decidirá. 

Artigo 56 

 
 O quorum  para as deliberações da Corte é constituído 
por 5 juízes. 

Artigo 57 
  
A Comissão comparecerá em todos os casos perante a 
Corte. 
 

DUPLO PAPEL 

A Comissão Interamericana acaba tendo um duplo 
papel, tendo em vista que poderá levar um caso 
diretamente à Corte (demandas individuais), ou atuar 
como uma espécie de “fiscal da ordem jurídica” nas 
demandas propostas pelos estados (demandas 
interestatais), nos termos do art. 57. 

 
Artigo 58 

  
1.         A Corte terá sua sede no lugar que for determinado, 
na Assembleia Geral da Organização, pelos Estados Partes 
na Convenção, mas poderá realizar reuniões no território 
de qualquer Estado membro da Organização dos Estados 
Americanos em que o considerar conveniente pela 
maioria dos seus membros e mediante prévia 
aquiescência do Estado respectivo.  Os Estados Partes na 
Convenção podem, na Assembleia Geral, por 2/3 dos seus 
votos, mudar a sede da Corte. 
 

SEDE DA CORTE IDH SEDE DA COMISSÃO IDH 

São José, capital da Costa 
Rica. 

Washington, D.C, 
EUA. 

 
 
2.         A Corte designará seu Secretário. 
  
3.         O Secretário residirá na sede da Corte e deverá 
assistir às reuniões que ela realizar fora da mesma. 
 

Artigo 59 
  
A Secretaria da Corte será por esta estabelecida e 
funcionará sob a direção do Secretário da Corte, de acordo 
com as normas administrativas da Secretaria-Geral da 
Organização em tudo o que não for incompatível com a 
independência da Corte.  Seus funcionários serão 
nomeados pelo Secretário-Geral da Organização, em 
consulta com o Secretário da Corte. 
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Artigo 60 
  
    A Corte elaborará seu estatuto e submetê-lo-á à 
aprovação da Assembleia Geral e expedirá seu regimento. 
 

Seção 2 — Competência e funções 
Artigo 61 

  
1.         Somente os Estados Partes e a Comissão têm 
direito de submeter caso à decisão da Corte. 
 

ACTIO POPULARIS 

A actio popularis ou actio publica refere-se à 
possibilidade de qualquer Estado acionar, para a 
proteção de interesses considerados essenciais pela 
comunidade internacional, o Estado infrator. 
 
Segundo André de Carvalho Ramos, a vítima (ou seus 
representantes) possui somente o direito de petição 
à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. A 
Comissão analisa tanto a admissibilidade da 
demanda (há requisitos de admissibilidade, entre 
eles, o esgotamento prévio dos recursos internos) 
quanto seu mérito. Caso a Comissão arquive o caso 
(demanda inadmissível, ou quanto ao mérito, 
infundada), não há recurso disponível à vítima. Outra 
hipótese de ser o caso apreciado pela Corte ocorre se 
algum Estado, no exercício de uma verdadeira actio 
popularis, ingressar com a ação contra o Estado 
violador. Mesmo nesse caso, o procedimento 
perante a Comissão é obrigatório”. 19 

 
DISTINÇÃO 

Somente o Estado Parte que tenha aceitado a 
competência contenciosa da Corte e a própria 
Comissão de Direitos Humanos (CIDH) podem 
acessar esse órgão jurisdicional. Essa situação é 
diferente da Corte Europeia de Direitos Humanos 
(CEDH), que admite o acesso por qualquer pessoa em 
relação à violação de Direitos Humanos. Assim, cabe 
esclarecer a distinção entre locus standi e jus Standi. 

 
LOCUS STANDI JUS STANDI 

ACESSO RESTRITO 
(CORTE IDH) 

ACESSO AMPLO 
(CEDH) 

No entanto, uma vez instaurado o processo no 
âmbito da Corte IDH, a vítima ou seus familiares 
podem peticionar perante o órgão (corolário do 
sistema Locus Standi).  
 
CANÇADO TRINDADE é um dos ilustres defensores de 
radical reforma da Convenção Americana de Direitos 
Humanos para possibilitar o acesso direto do 
indivíduo à Corte, como ocorreu no seu congênere 

 
19 Ramos, André de Carvalho. Processo internacional de direitos humanos 
/ André de Carvalho Ramos. – 5. ed. – São Paulo : Saraiva, 2016, p. 142. 

europeu, após a celebração do Protocolo n. 09 e, em 
especial, do Protocolo n. 11, que extinguiu a 
Comissão Europeia de Direitos Humanos e dotou o 
indivíduo do pleno jus standi perante a Corte 
Europeia de Direitos Humanos.20 

 
2.         Para que a Corte possa conhecer de qualquer 
caso, é necessário que sejam esgotados os processos 
previstos nos artigos 48 a 50. 
  

Artigo 62 
  
1. Todo Estado Parte pode, no momento do depósito do 
seu instrumento de ratificação desta Convenção ou de 
adesão a ela, ou em qualquer momento posterior, 
declarar que reconhece como obrigatória, de pleno direito 
e sem convenção especial, a competência da Corte em 
todos os casos relativos à interpretação ou aplicação desta 
Convenção. 
 

CLAÚSULA FACULTATIVA DE JURISDIÇÃO 
OBRIGATÓRIA 

O art. 62.1 trata da tão conhecida e importante 
cláusula facultativa de jurisdição obrigatória. Isto é, o 
estado parte é livre para aceitar a jurisdição 
contenciosa da Corte IDH. É diferente, por exemplo, 
do que ocorre com a Comissão, pois com o ato de 
subscrição à CADH, automaticamente o estado 
membro já estará concordando com a submissão à 
Comissão IDH. 
 
O Brasil, por exemplo, aceitou a jurisdição 
contenciosa da Corte em 10.12.1998. Desta forma, o 
nosso país só poderá ser responsabilizado por atos 
praticados a partir desta data. Por outro lado, é 
preciso lembrar que isso não impede o 
reconhecimento de atos ilícitos de caráter 
permanente, como o desaparecimento forçado de 
pessoas. 

 
 2.         A declaração pode ser feita incondicionalmente, ou 
sob condição de reciprocidade, por prazo determinado ou 
para casos específicos.  Deverá ser apresentada ao 
Secretário-Geral da Organização, que encaminhará cópias 
da mesma aos outros Estados membros da Organização e 
ao Secretário da Corte. 
  
3.         A Corte tem competência para conhecer de 
qualquer caso relativo à interpretação e aplicação das 
disposições desta Convenção que lhe seja submetido, 
desde que os Estados Partes no caso tenham reconhecido 
ou reconheçam a referida competência, seja por 
declaração especial, como preveem os incisos anteriores, 
seja por convenção especial. 

20 Ramos, André de Carvalho Processo internacional de direitoshumanos / 
André de Carvalho Ramos. – 5. ed. – São Paulo :Saraiva, 2016, p. 171. 
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Artigo 63 
  
1.         Quando decidir que houve violação de um direito 
ou liberdade protegidos nesta Convenção, a Corte 
determinará que se assegure ao prejudicado o gozo do 
seu direito ou liberdade violados.  Determinará também, 
se isso for procedente, que sejam reparadas as 
consequências da medida ou situação que haja 
configurado a violação desses direitos, bem como o 
pagamento de indenização justa à parte lesada. 
 
 
  
2.         Em casos de extrema gravidade e urgência, e 
quando se fizer necessário evitar danos irreparáveis às 
pessoas, a Corte, nos assuntos de que estiver conhecendo, 
poderá tomar as medidas provisórias que considerar 
pertinentes.  Se se tratar de assuntos que ainda não 
estiverem submetidos ao seu conhecimento, poderá 
atuar a pedido da Comissão. 
 

É BOM LEMBRAR 
CORTE  

IDH 
COMISSÃO 

INTERAMERICANA 

Emite medidas 
provisórias. 
(São vinculantes). 

Emite medidas cautelares 
(Não são vinculantes). 

A Corte pode atuar e 
determinar medida 
provisória mesmo que o 
caso não tenha ainda 
sido a ela submetido, 
mas é necessário que 
ela seja instada pela 
Comissão 
Interamericana. 

As medidas cautelares 
têm amparo na Carta da 
OEA, na Convenção 
Americana de DH, na 
Convenção 
Interamericana sobre o 
Desaparecimento 
Forçado e no Estatuto da 
Comissão Interamericana. 

Extrema gravidade e 
urgência. 
 
Evitar danos 
irreparáveis às pessoas. 

Gravidade ou urgência; 
Grave risco de dano 
irreparável às pessoas ou 
ao objeto de uma petição 
pendente nos órgãos do 
Sistema Interamericano. 

A supervisão do 
cumprimento das 
medidas provisórias ou 
urgentes determinadas 
é feita por relatórios 
estatais ou pelas 
vítimas. 

A supervisão cabe a 
própria comissão. 

 
Artigo 64 

  
 1.         Os Estados membros da Organização poderão 
consultar a Corte sobre a interpretação desta Convenção 
ou de outros tratados concernentes à proteção dos 
direitos humanos nos Estados americanos.  Também 
poderão consultá-la, no que lhes compete, os órgãos 

enumerados no capítulo X da Carta da Organização dos 
Estados Americanos, reformada pelo Protocolo de Buenos 
Aires. (COMPETÊNCIA CONUSLTIVA DA CORTE) 
 
  2.         A Corte, a pedido de um Estado membro da 
Organização, poderá emitir pareceres sobre a 
compatibilidade entre qualquer de suas leis internas e os 
mencionados instrumentos internacionais.  
 

Artigo 65 
  
A Corte submeterá à consideração da Assembleia Geral da 
Organização, em cada período ordinário de sessões, um 
relatório sobre suas atividades no ano anterior.  De 
maneira especial, e com as recomendações pertinentes, 
indicará os casos em que um Estado não tenha dado 
cumprimento a suas sentenças.  
 

RESUMO SOBRE A CORTE IDH 

COMPOSIÇÃO DA 
CORTE 

A Corte compor-se-á de 7 
JUÍZES, nacionais dos Estados 
membros da Organização, 
eleitos a título pessoal. 
 
REQUISITOS PARA SER JUIZ DA 
CORTE IDH: jurista da mais alta 
autoridade moral, de 
reconhecida competência em 
matéria de direitos humanos, 
que reúnam as condições 
requeridas para o exercício das 
mais elevadas funções judiciais, 
de acordo com a lei do Estado 
do qual sejam nacionais, ou do 
Estado que os propuser como 
candidatos. NO BRASIL, O STF. 

PODE HAVER DOIS 
JUÍZES DA MESMA 
NACIONALIDADE? 

Não. Não deve haver dois juízes 
da mesma nacionalidade. 

JUÍZES ELEITOS 

Os juízes da Corte serão eleitos, 
em votação secreta e pelo voto 
da maioria absoluta dos Estados 
Partes na Convenção, na 
Assembleia Geral da 
Organização, de uma lista de 
candidatos propostos pelos 
mesmos Estados. 

CADA ESTADO 
PARTE PODE 
PROPOR ATÉ 3 
CANDIDATOS 

Cada um dos Estados Partes 
pode propor até três 
candidatos, nacionais do Estado 
que os propuser ou de qualquer 
outro Estado membro da 
Organização dos Estados 
Americanos. Quando se 
propuser uma lista de três 
candidatos, pelo menos um 
deles deverá ser nacional de 
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Estado diferente do 
proponente. 

MANDATO DOS 
JUÍZES DAS CORTE 

Os juízes da Corte serão eleitos 
por um período de seis anos e 
só poderão ser reeleitos uma 
vez. O mandato de três dos 
juízes designados na primeira 
eleição expirará ao cabo de três 
anos. Imediatamente depois da 
referida eleição, determinar-se-
ão por sorteio, na Assembleia 
Geral, os nomes desses três 
juízes. 

JUIZ NACIONAL DO 
ESTADO PARTE EM 
CASO SUBMETIDO 
À CORTE 

O juiz que for nacional de algum 
dos Estados Partes no caso 
submetido à Corte, conservará 
o seu direito de conhecer do 
mesmo.21  

O CASO DO JUIZ AD 
HOC 

Se um dos juízes chamados a 
conhecer do caso for de 
nacionalidade de um dos 
Estados Partes, outro Estado 
Parte no caso poderá designar 
uma pessoa de sua escolha para 
fazer parte da Corte na 
qualidade de juiz ad hoc. 
 
CUIDADO: Se, dentre os juízes 
chamados a conhecer do caso, 
nenhum for da nacionalidade 
dos Estados Partes, cada um 
destes poderá designar um juiz 
ad hoc. 
OBS.: O juiz ad hoc deve reunir 
os mesmos requisitos para ser 
Juiz da Corte IDH. 

QUÓRUM PARA 
DELIBERACÃO DA 
CORTE 

O quórum para as deliberações 
da Corte é constituído por cinco 
juízes. 
 
CAIU NA DPE-AM-2018-FCC: 
“O quórum para as 
deliberações da Corte é 
constituído por três juízes”.22 

COMISSÃO 
ATUANDO COMO 
“FISCAL DA ORDEM 
JURÍDICA” 

A Comissão comparecerá em 
todos os casos perante a Corte. 
Neste caso, a Comissão faz às 
vezes de Ministério Público no 
sentido de ser “fiscal da ordem 
jurídica”. 

COMPETÊNCIA DA 
CORTE 

Todo Estado Parte pode, no 
momento do depósito do seu 
instrumento de ratificação 

 
21 Não há nesse caso nenhuma espécie de suspeição ou impedimento, haja vista que o 
juiz da Corte IDH exerce seu mandato em NOME PRÓPRIO, e não como representante 
do país o qual possui nacionalidade. 

desta Convenção ou de adesão 
a ela, ou em qualquer momento 
posterior, declarar que 
reconhece como obrigatória, de 
pleno direito e sem convenção 
especial, a competência da 
Corte em todos os casos 
relativos à interpretação ou 
aplicação desta Convenção. 

COMPETÊNCIA 
PARA 
INTERPRETAÇÃO E 
APLICAÇÃO DA 
CADH 

A Corte tem competência para 
conhecer de qualquer caso 
relativo à interpretação e 
aplicação das disposições desta 
Convenção que lhe seja 
submetido, desde que os 
Estados Partes no caso tenham 
reconhecido ou reconheçam a 
referida competência, por 
declaração especial. 

CORTE 
RECONHECENDO A 
VIOLAÇÃO A UM 
DIREITO OU 
LIBERDADE 

Quando decidir que houve 
violação de um direito ou 
liberdade protegidos nesta 
Convenção, a Corte 
determinará que se assegure ao 
prejudicado o gozo do seu 
direito ou liberdade violados. 
Determinará também, se isso 
for procedente, que sejam 
reparadas as consequências da 
medida ou situação que haja 
configurado a violação desses 
direitos, bem como o 
pagamento de indenização 
justa à parte lesada. 

EDIÇÃO DE 
MEDIDAS 
PROVISÓRIAS 

Em casos de extrema gravidade 
e urgência, e quando se fizer 
necessário evitar danos 
irreparáveis às pessoas, a Corte, 
nos assuntos de que estiver 
conhecendo, poderá tomar as 
medidas provisórias que 
considerar pertinentes23. Se se 
tratar de assuntos que ainda 
não estiverem submetidos ao 
seu conhecimento, poderá 
atuar a pedido da Comissão. 

FUNÇÃO 
CONSULTIVA DA 
CORTE 
 
Ex.: edição das 
opiniões consultivas 

Os Estados membros da 
Organização poderão consultar 
a Corte sobre a interpretação 
desta Convenção ou de outros 
tratados concernentes à 
proteção dos direitos humanos 
nos Estados americanos. 

22 ERRADO. 5 juízes e não 3. 
23 Lembrem-se: a CIDH emite medida cautelar SEM caráter vinculante; a Corte IDH 
emite medida provisória de natureza vinculante. 
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Também poderão consultá-la, 
no que lhes compete, os órgãos 
enumerados no capítulo X da 
Carta da Organização dos 
Estados Americanos, reformada 
pelo Protocolo de Buenos Aires. 

NECESSIDADE DE 
FUNDAMENTAÇÃO 
NAS 
SENTENÇAS DA 
CORTE 

A sentença da Corte deve ser 
fundamentada. 

SENTENÇA 
INAPELÁVEL E 
DEFINITIVA 
(CABE “EMBARGOS 
DE DECLARAÇÃO” 
EM 90 DIAS) 

A sentença da Corte será 
definitiva e inapelável. Em caso 
de divergência sobre o sentido 
ou alcance da sentença, a Corte 
interpretá-la-á, a pedido de 
qualquer das partes, desde que 
o pedido seja apresentado 
dentro de 90 dias a partir da 
data da notificação da sentença. 
É como se fossem embargos de 
declaração. 
 
CAIU NA DPE-AM-2018-FCC: 
“Em caso de divergência sobre 
o sentido ou alcance da sua 
sentença, a Corte interpretá-
la-á, a pedido de qualquer das 
partes, desde que o pedido 
seja apresentado dentro de 
120 dias a partir da data da 
notificação da sentença.24 
 
CAIU NA DPE-AM-2018-FCC: 
“A sentença da Corte é 
definitiva e inapelável”.25 

EXECUCÃO DA 
SENTENÇA NO PAÍS 

A parte da sentença que 
determinar indenização 
compensatória poderá ser 
executada no país respectivo 
pelo processo interno vigente 
para a execução de sentenças 
contra o Estado. Recordo a 
vocês que as sentenças 
internacionais independem de 
homologação no STJ. Essa é a 
posição de André de Carvalho 
Ramos e Valério Mazzuoli. 
 
Nesse sentido, se aparecer em 
prova questionando esse ponto, 
tenham em mente que 
sentença estrangeira NÃO É a 
mesma coisa que sentença 
internacional (esta é proferida 

 
24 ERRADO. O prazo é de 90 dias. 

por cortes internacionais como 
a Corte IDH, aquelas por 
tribunais internos de outros 
países). 

 
Seção 3 — Procedimento 

  
Artigo 66 

  
 1.         A sentença da Corte deve ser fundamentada. 
  
2.         Se a sentença não expressar no todo ou em parte a 
opinião unânime dos juízes, qualquer deles terá direito a 
que se agregue à sentença o seu voto dissidente ou 
individual. 
 
 
  

Artigo 67 
  
   A sentença da Corte será DEFINITIVA E INAPELÁVEL.  Em 
caso de divergência sobre o sentido ou alcance da 
sentença, a Corte interpretá-la-á, a pedido de qualquer 
das partes, desde que o pedido seja apresentado dentro 
de 90 dias a partir da data da notificação da sentença. 
(funciona como uma espécie de “embargos de 
declaração) 
 

Artigo 68 
  
  1.         Os Estados Partes na Convenção comprometem-
se a cumprir a decisão da Corte em todo caso em que 
forem partes. 
  
  2.         A parte da sentença que determinar indenização 
compensatória poderá ser executada no país respectivo 
pelo processo interno vigente para a execução de 
sentenças contra o Estado. 
  

Artigo 69 
  
A sentença da Corte deve ser notificada às partes no caso 
e transmitida aos Estados Partes na Convenção.  
  

CAPÍTULO IV 
DISPOSIÇÕES COMUNS 

  
Artigo 70 

  
1.         Os juízes da Corte e os membros da Comissão 
gozam, desde o momento de sua eleição e enquanto 
durar o seu mandato, das imunidades reconhecidas aos 
agentes diplomáticos pelo Direito Internacional.  Durante 
o exercício dos seus cargos gozam, além disso, dos 

25 CERTO. 

 IMPORTANTE 
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privilégios diplomáticos necessários para o desempenho 
de suas funções. 
  
2.         Não se poderá exigir responsabilidade em tempo 
algum dos juízes da Corte, nem dos membros da 
Comissão, por votos e opiniões emitidos no exercício de 
suas funções. 
  

Artigo 71 
  
 Os cargos de juiz da Corte ou de membro da Comissão são 
incompatíveis com outras atividades que possam afetar 
sua independência ou imparcialidade conforme o que for 
determinado nos respectivos estatutos. 
 

Artigo 72 
  
 Os juízes da Corte e os membros da Comissão perceberão 
honorários e despesas de viagem na forma e nas 
condições que determinarem os seus estatutos, levando 
em conta a importância e independência de suas 
funções.  Tais honorários e despesas de viagem serão 
fixados no orçamento-programa da Organização dos 
Estados Americanos, no qual devem ser incluídas, além 
disso, as despesas da Corte e da sua Secretaria.  Para tais 
efeitos, a Corte elaborará o seu próprio projeto de 
orçamento e submetê-lo-á  à aprovação da Assembleia 
Geral, por intermédio da Secretaria-Geral.  Esta última não 
poderá nele introduzir modificações. 
 

Artigo 73 
  
 Somente por solicitação da Comissão ou da Corte, 
conforme o caso, cabe à Assembléia Geral da Organização 
resolver sobre as sanções aplicáveis aos membros da 
Comissão ou aos juízes da Corte que incorrerem nos casos 
previstos nos respectivos estatutos.  Para expedir uma 
resolução, será necessária maioria de dois terços dos 
votos dos Estados Membros da Organização, no caso dos 
membros da Comissão; e, além disso, de dois terços dos 
votos dos Estados Partes na Convenção, se se tratar dos 
juízes da Corte.  

 
PARTE III 

DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 
 

CAPÍTULO X 
ASSINATURA, RATIFICAÇÃO, RESERVA, EMENDA, 

PROTOCOLO E DENÚNCIA 
  

Artigo 74 
  
1.         Esta Convenção fica aberta à assinatura e à 
ratificação ou adesão de todos os Estados membros da 
OEA. 
  

2.         A ratificação desta Convenção ou a adesão a ela 
efetuar-se-á mediante depósito de um instrumento de 
ratificação ou de adesão na Secretaria-Geral da 
Organização dos Estados Americanos.  Esta Convenção 
entrará em vigor logo que onze Estados houverem 
depositado os seus respectivos instrumentos de 
ratificação ou de adesão.  Com referência a qualquer 
outro Estado que a ratificar ou que a ela aderir 
ulteriormente, a Convenção entrará em vigor na data do 
depósito do seu instrumento de ratificação ou de adesão. 
  
3.         O Secretário-Geral informará todos os Estados 
membros da Organização sobre a entrada em vigor da 
Convenção. 
  
 

Artigo 75 
  
Esta Convenção só pode ser objeto de reservas em 
conformidade com as disposições da Convenção de Viena 
sobre o Direito dos Tratados, assinada em 23 de maio de 
1969. 

Artigo 76 
  
 1.         Qualquer Estado Parte, diretamente, e a Comissão 
ou a Corte, por intermédio do Secretário-Geral, podem 
submeter à Assembleia Geral, para o que julgarem 
conveniente, proposta de emenda a esta Convenção. 
  
 2.         As emendas entrarão em vigor para os Estados que 
ratificarem as mesmas na data em que houver sido 
depositado o respectivo instrumento de ratificação que 
corresponda ao número de dois terços dos Estados Partes 
nesta Convenção.  Quanto aos outros Estados Partes, 
entrarão em vigor na data em que depositarem eles os 
seus respectivos instrumentos de ratificação. 
  

Artigo 77 
  
1.         De acordo com a faculdade estabelecida no artigo 
31, qualquer Estado Parte e a Comissão podem submeter 
à consideração dos Estados Partes reunidos por ocasião da 
Assembleia Geral, projetos de protocolos adicionais a esta 
Convenção, com a finalidade de incluir progressivamente 
no regime de proteção da mesma outros direitos e 
liberdades. 
  
  2.         Cada protocolo deve estabelecer as modalidades 
de sua entrada em vigor e será aplicado somente entre os 
Estados Partes no mesmo. 
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Artigo 78 
  
1.         Os Estados Partes poderão denunciar26 esta 
Convenção depois de expirado um prazo de 5 anos, a 
partir da data da entrada em vigor da mesma e mediante 
aviso prévio de um ano, notificando o Secretário-Geral da 
Organização, o qual deve informar as outras Partes. 
  
 2.         Tal denúncia não terá o efeito de desligar o Estado 
Parte interessado das obrigações contidas nesta 
Convenção, no que diz respeito a qualquer ato que, 
podendo constituir violação dessas obrigações, houver 
sido cometido por ele ANTERIORMENTE à data na qual a 
denúncia produzir efeito. 
 

 
CAPÍTULO XI 

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS  
  

Seção 1 — Comissão Interamericana de Direitos 
Humanos 

  
Artigo 79 

  
Ao entrar em vigor esta Convenção, o Secretário-Geral 
pedirá por escrito a cada Estado membro da Organização 
que apresente, dentro de um prazo de noventa dias, seus 
candidatos a membro da Comissão Interamericana de 
Direitos Humanos.  O Secretário-Geral preparará uma lista 
por ordem alfabética dos candidatos apresentados e a 
encaminhará aos Estados membros da Organização pelo 
menos 30 dias antes da Assembleia Geral seguinte. 
  

Artigo 80 
  
A eleição dos membros da Comissão far-se-á dentre os 
candidatos que figurem na lista a que se refere o artigo 79, 
por votação secreta da Assembleia Geral, e serão 
declarados eleitos os candidatos que obtiverem maior 
número de votos e a maioria absoluta dos votos dos 
representantes dos Estados membros.  Se, para eleger 
todos os membros da Comissão, for necessário realizar 
várias votações, serão eliminados sucessivamente, na 
forma que for determinada pela Assembleia Geral, os 
candidatos que receberem menor número de votos.  
  
Seção 2 — Corte Interamericana de Direitos Humanos 

  
Artigo 81 

  

 
26 Apenas para que você saiba, a denúncia, no direito internacional, é o ato 
unilateral que explicita o desejo do Estado de não mais cumprir parte ou 
totalidade de tratado internacional. 

Ao entrar em vigor esta Convenção, o Secretário-Geral 
solicitará por escrito a cada Estado Parte que apresente, 
dentro de um prazo de 90 dias, seus candidatos a juiz da 
Corte Interamericana de Direitos Humanos.  O Secretário-
Geral preparará uma lista por ordem alfabética dos 
candidatos apresentados e a encaminhará aos Estados 
Partes pelo menos trinta dias antes da Assembleia Geral 
seguinte. 

Artigo 82 
  
A eleição dos juízes da Corte far-se-á dentre os candidatos 
que figurem na lista a que se refere o artigo 81, por 
votação secreta dos Estados Partes, na Assembleia Geral, 
e serão declarados eleitos os candidatos que obtiverem 
maior número de votos e a maioria absoluta dos votos dos 
representantes do Estados Partes.  Se, para eleger todos 
os juízes da Corte, for necessário realizar várias votações, 
serão eliminados sucessivamente, na forma que for 
determinada pelos Estados Partes, os candidatos que 
receberem menor número de votos. 
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PROTOCOLO ADICIONAL À 
CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE 

DIREITOS HUMANOS EM 
MATÉRIA DE DIREITOS 

ECONÔMICOS, SOCIAIS E 
CULTURAIS (PROTOCOLO DE SÃO 

SALVADOR) 

(Adotado durante à XVIII Assembleia-Geral da 
Organização dos Estados Americanos, em São Salvador, 
em 17 de novembro de 1988) 

A Assembleia-Geral, 

Vistos: 

A resolução AG/RES. 836 (XVI-0/86), mediante a qual a 
Assembleia-Geral tomou nota do Projeto de Protocolo 
Adicional à Convenção Americana sobre Direitos 
Humanos, submetidos pela Comissão interamericana de 
Direitos Humanos, e o transmitiu aos Governos dos 
Estados-Partes da Convenção param que formulassem 
suas observações e comentários sobre o Projeto e 
remetessem ao Conselho Permanente para estudo e 
apresentação à Assembleia-Geral, em seu Décimo 
Sétimo Período Ordinário de Sessões; 

A resolução AG/RES. 887 (XVII-0/87), na qual solicitou ao 
Conselho Permanente que, com base no projeto 
apresentado pela Comissão interamericana de Direitos 
Humanos e nas observações e comentários formulados 
pelos Governos dos Estados-Partes na Convenção, 
apresentasse a Assembleia-Geral, em seu Décimo 
Oitavo Período Ordinário de Sessões, um projeto de 
Protocolo Adicional à Convenção, em matéria de 
direitos econômicos, sociais e culturais; e 

O Relatório do Conselho Permanente que submete à 
Assembléia Geral o referido Projeto de Protocolo 
Adicional, e 

Considerando: 

Que a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos 
estabelece que poderão ser submetidos à consideração 
dos Estados-Partes, reunidos por ocasião da 
Assembléia-Geral da Organização dos Estados 
Americanos, projetos de protocolos adicionais a essa 
Convenção, com a finalidade de incluir 
progressivamente no seu regime de proteção outros 
direitos e liberdades; e 

A importância que reveste para o Sistema 
Interamericano a adoção de um Protocolo Adicional à 
Convenção, em matéria de direitos econômicos, sociais 
e culturais, 

Resolve: 

Adotar o seguinte Protocolo Adicional à Convenção 
Americana sobre Direitos Humanos em matéria de 
Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (Protocolo de 
São Salvador): 

Preâmbulo 

Os Estados-Partes na Convenção Americana sobre os 
Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), 

Reafirmando seu propósito de consolidar neste 
Continente, dentro do quadro das instituições 
democráticas, um regime de liberdade pessoal e de 
justiça social, fundado no respeito dos direitos 
essenciais do homem; 

Reconhecendo que os direitos essenciais do homem não 
derivam do fato de ser ele nacional de determinado 
Estado, mas sim do fato de terem como fundamento os 
atributos da pessoa humana, razão por que justificam 
uma proteção internacional, de natureza convencional, 
coadjuvante ou complementar da que oferece o direito 
interno dos Estados americanos; 

 Considerando a estreita relação que existe entre a 
vigência dos direitos econômicos, sociais e culturais e a 
dos direitos civis e políticos, por motivo de as diferentes 
categorias de direito constituírem um todo indissolúvel 
que tem sua base no reconhecimento da dignidade da 
pessoa humana, razão pela qual exigem tutela e 
promoção permanente, com o objetivo de conseguir 
sua plena vigência, sem que jamais possa justificar-se a 
violação de uns a pretexto da observação de outros; 

Reconhecendo os benefícios decorrentes do fomento e 
desenvolvimento da cooperação entre os Estados e das 
relações internacionais; 

Recordando que, de acordo com a Declaração Universal 
dos Direitos do Homem e com a Convenção Americana 
sobre os Direitos Humanos, só pode tornar-se realidade 
o ideal do ser humano livre, isento de temor e da 
miséria, se forem criadas condições que permitam a 
cada pessoa gozar de seus direitos econômicos, sociais 
e culturais, bem como de seus direitos civis e políticos; 

Levando em conta que, embora outros instrumentos 
internacionais, tanto de âmbito universal como 
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regional, tenham reconhecido direitos econômicos, 
sociais e culturais fundamentais, é muito importante 
que esses direitos sejam reafirmados, desenvolvidos, 
aperfeiçoados e protegidos, a fim de consolidar na 
América, com base no respeito pleno dos direitos da 
pessoa, o regime democrático representativo de 
governo, bem como o direito de seus povos ao 
desenvolvimento, à livre determinação e a utilizar 
livremente suas riquezas e recursos naturais; e 

Considerando que a Convenção Americana sobre os 
Direitos Humanos estabelece que poderão ser 
submetidos à consideração dos Estados-Partes, 
reunidos por ocasião da Assembleia-Geral da 
Organização dos Estados Americanos, projetos de 
protocolos adicionais a essa Convenção, com a 
finalidade de incluir PROGRESSIVAMENTE no regime de 
proteção da mesma, outros direitos e liberdades, 

Convieram no seguinte Protocolo Adicional à 
Convenção Americana sobre Direitos Humanos 
(Protocolo de São Salvador): 

Artigo 1 

Obrigação de Adotar Medidas 

Os Estados-Partes neste Protocolo Adicional à 
Convenção Americana sobre Direitos Humanos 
comprometem-se a adotar as medidas necessárias, 
tanto de ordem interna como por meio da cooperação 
entre os Estados, especialmente econômica e técnica, 
até o máximo dos recursos disponíveis e levando em 
conta seu grau de desenvolvimento, a fim de conseguir, 
PROGRESSIVAMENTE e de acordo com a legislação 
interna, a plena efetividade dos direitos reconhecidos 
neste Protocolo. 

CADH 
(Pacto de San José) 

Protocolo de San 
Salvador 

Direitos Civis e 
Políticos 

Direitos Econômicos, 
Sociais e Culturais. 

Artigo 2 

Obrigação de Adotar Disposições de Direito Interno 

Se o exercício dos direitos estabelecidos neste Protocolo 
ainda não estiver garantido por disposições legislativas 
ou de outra natureza, os Estados-Partes comprometem-
se a adotar, de acordo com suas normas constitucionais 
e com as disposições deste Protocolo, as medidas 
legislativas ou de outra natureza que forem necessárias 
para tornar efetivos esses direitos. 

Artigo 3 

Obrigação de Não-Discriminação 

Os Estados-Partes neste Protocolo comprometem-se a 
garantir o exercício dos direitos nele enunciados, sem 
discriminação alguma por motivo de raça, cor, sexo, 
idioma, religião, opiniões políticas ou de qualquer outra 
natureza, origem nacional ou social, posição econômica, 
nascimento ou qualquer outra condição social. 

Artigo 4 

Não-Admissão de Restrições 

Não se poderá restringir ou limitar qualquer dos direitos 
reconhecidos ou vigentes num Estado em virtude de sua 
legislação interna ou de convenções internacionais, sob 
pretexto de que este Protocolo não os reconhece ou os 
reconhece em menor grau. 

Artigo 5 

Alcance das Restrições e Limitações 

Os Estados-Partes só poderão estabelecer restrições e 
limitações ao gozo e exercício dos direitos estabelecidos 
neste Protocolo mediante leis promulgadas com o 
objetivo de preservar o bem estar geral dentro de uma 
sociedade democrática, na medida em que não 
contrariem o propósito e razão dos mesmos. 

Artigo 6 

Direito ao Trabalho 

1. Toda pessoa tem direito ao trabalho, o que inclui a 
OPORTUNIDADE de obter os meios para levar uma vida 
digna e decorosa através do desempenho de atividade 
lícita, livremente escolhida ou aceita. 

2. Os Estados-Partes comprometem-se a adotar 
medidas que garantam plena efetividade do direito ao 
trabalho, especialmente as referentes à consecução do 
pleno emprego, à orientação vocacional e ao 
desenvolvimento de projetos de treinamento técnico-
profissional, particularmente os destinados aos 
deficientes. Os Estados-Partes comprometem-se 
também a executar e a fortalecer programas que 
coadjuvem o adequado atendimento da família, a fim de 
que a MULHER tenha real possibilidade de exercer o 
direito ao trabalho. 
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Artigo 7 

Condições Justas, Equitativas e Satisfatórias de 
Trabalho 

Os Estados-Partes neste Protocolo reconhecem que o 
direito ao trabalho, a que se refere o artigo anterior, 
pressupõe que toda pessoa goze desse direito em 
condições justas, equitativas e satisfatórias, para que 
esses Estados garantirão em suas legislações internas, 
de maneira particular: 

a) remuneração que assegure, no mínimo, a todos os 
trabalhadores condições de subsistência digna e 
decorosa para eles e para suas famílias e salário 
equitativo e igual por trabalho igual, sem nenhuma 
distinção; 

b) o direito de todo o trabalhador de seguir sua vocação 
e de dedicar-se à atividade que melhor atenda a suas 
expectativas, e a trocar de emprego, de acordo com 
regulamentação nacional pertinente; 

c) o direito do trabalhador a promoção ou avanço no 
trabalho, para o qual serão levados em conta suas 
qualificações, competência, probidade e tempo de 
serviço; 

d) estabilidade dos trabalhadores em seus empregos, de 
acordo com as características das industrias e profissões 
e com as causas de justa dispensa. Nos casos de 
demissão injustificada, o trabalhador terá direito a 
indenização ou a readmissão no emprego, ou a 
quaisquer outros benefícios previstos pela legislação 
nacional; 

e) segurança e higiene no trabalho; 

 

f) proibição de trabalho noturno ou em atividades 
insalubres ou perigosas para os menores de 18 anos e, 
em geral, de todo o trabalho que possa pôr em perigo 
sua saúde, segurança ou moral. No caso dos menores de 
16 anos, a jornada de trabalho deverá subordinar-se às 
disposições sobre ensino obrigatório e, em nenhum 
caso, poderá constituir impedimento à assistência 
escolar ou limitação para beneficiar-se da instrução 
recebida; 

g) limitação razoável das horas de trabalho, tanto diárias 
quanto semanais. As jornadas serão de menor duração 
quando se tratar de trabalhos perigosos, insalubres ou 
noturnos; 

h) repouso, gozo do tempo livre, férias remuneradas, 
bem como pagamento de salários nos dias feriados 
nacionais. 

Artigo 8 

Direitos Sindicais 

1. Os Estados-Partes garantirão: 

a) o direito dos trabalhadores de organizar sindicatos e 
de filiar-se ao de sua escolha, para proteger e promover 
seus interesses. Como projeção deste direito, os 
Estados-Partes permitirão aos sindicatos formar 
federações e confederações nacionais e associar-se às já 
existentes, bem como formar organizações sindicais 
internacionais e associar-se à de sua escolha. Os 
Estados-Partes também permitirão que os sindicatos, 
federações e confederações funcionem livremente; 

b) o direito de greve. 

2. O exercício dos direitos enunciados acima só pode 
estar sujeito às limitações e restrições previstas pela lei, 
que sejam próprias de uma sociedade democráticas e 
necessárias para salvaguardar a ordem pública e 
proteger a saúde ou a moral públicas, e os direitos ou 
liberdades dos demais. Os membros das forças armadas 
e da polícia, bem como de outros serviços públicos 
essenciais, estarão sujeitos às limitações e restrições 
impostas pela lei. 

3. Ninguém poderá ser obrigado a pertencer a sindicato. 

Artigo 9 

Direito à Previdência Social 

1. Toda pessoa tem direito à Previdência Social que a 
proteja das consequências da velhice e da incapacitação 
que a impeça, física ou mentalmente, de obter os meios 
de vida digna e decorosa. No caso de morte do 
beneficiário, os benefícios da previdência social serão 
aplicados aos seus dependentes. 

    2. Quando se tratar de pessoas que estejam 
trabalhando, o direito à previdência social abrangerá 
pelo menos assistência médica e subsídio ou pensão em 
caso de acidente de trabalho ou de doença profissional 
e, quando se tratar da mulher, licença-maternidade 
remunerada, antes e depois do parto. 

 

 

 IMPORTANTE 
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Artigo 10 

Direito à Saúde 

1. Toda pessoa tem direito à saúde, compreendendo-se 
como saúde o gozo do mais alto nível de bem-estar 
físico, mental e social. 

2. A fim de tomar efetivo o direito à saúde, os Estados-
Partes comprometem-se a reconhecer a saúde como 
bem público e, especialmente, a adotar as seguintes 
medidas para garantir esse direito: 

a) assistência primária a saúde, entendendo-se como tal 
à assistência médica essencial ao alcance de todas as 
pessoas e famílias da comunidade; 

b) extensão dos benefícios dos serviços de saúde a todas 
as pessoas sujeitas à jurisdição do Estado; 

c) total imunização contra as principais doenças 
infecciosas; 

d) prevenção e tratamento das doenças endêmicas, 
profissionais e de outra natureza; 

e) educação da população com referência à prevenção 
e ao tratamento dos problemas da saúde; e 

f) satisfação das necessidades de saúde dos grupos de 
MAIS ALTO RISCO e que, por sua situação de pobreza, 
sejam mais vulneráveis. 

Artigo 11 

Direito ao Meio Ambiente Sadio 

1. Toda pessoa tem direito a viver em meio ambiente 
sadio e a dispor dos serviços públicos básicos. 

2. Os Estados-Partes promoverão a proteção, 
preservação e melhoramento do meio ambiente. 

Artigo 12 

Direito à Alimentação 

1. Toda pessoa tem direito a nutrição adequada, que lhe 
assegure a possibilidade de gozar do mais alto nível de 
desenvolvimento físico, emocional e intelectual. 

2. A fim de tornar efetivo esse direito e de eliminar a 
desnutrição, os Estados-Partes comprometem-se a 
aperfeiçoar os métodos de produção, abastecimento e 

distribuição de alimentos, para o que se comprometem 
a promover maior cooperação internacional com vistas 
a apoiar as políticas nacionais referentes à matéria. 

Artigo 13 

Direito à Educação 

1. Toda pessoa tem direito à educação. 

2. Os Estados-Partes neste Protocolo convêm em que a 
educação deverá orientar-se para o pleno 
desenvolvimento da personalidade humana e do 
sentido de sua dignidade, e deverá fortalecer o respeito 
pelos direitos humanos, pelo pluralismo ideológico, 
pelas liberdades fundamentais, pela justiça e pela paz. 
Convêm também em que a educação deve tornar todas 
as pessoas capazes de participar efetivamente de uma 
sociedade democrática e pluralista e de conseguir uma 
subsistência digna; bem como favorecer a 
compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as 
nações e todos os grupos raciais, étnicos ou religiosos, e 
promover as atividades em prol da manutenção da paz. 

3. Os Estados-Partes neste Protocolo reconhecem que, 
a fim de conseguir o pleno exercício do direito à 
educação: 

a) o ensino de primeiro grau deve ser obrigatório e 
acessível a todos gratuitamente; 

b) o ensino de segundo grau, em suas diferentes formas, 
inclusive o ensino técnico e profissional, deve ser 
generalizado e acessível a todos, pelos meios que forem 
apropriados e, especialmente, pelo estabelecimento 
progressivo do ensino gratuito. 

c) o ensino superior deve tornar-se igualmente acessível 
a todos, de acordo com a capacidade de cada um, pelos 
meios que forem apropriados e, especialmente, pelo 
estabelecimento progressivo do ensino gratuito; 

d) deve-se promover ou intensificar, na medida do 
possível, o ensino básico para as pessoas que não 
tiverem recebido ou terminado o ciclo completo de 
instrução do primeiro grau; 

e) deverão ser estabelecidos programas de ensino 
diferenciados para os deficientes, a fim de proporcionar 
instrução especial e formação a pessoas com 
impedimentos físicos ou deficiência mental. 

REDE REGULAR DE ENSINO 

O Art. 208 da CF/88 estabelece que “o dever do 
Estado com a educação será efetivado mediante a 
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garantia de: III - atendimento educacional 
especializado aos portadores de deficiência, 
preferencialmente na rede regular de ensino”. 

Ademais, a Lei 9.394/96, a chamada Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional, também assegura 
atendimento educacional especializado aos 
educandos com deficiência na rede regular de ensino 
como preferência:  

“Art. 58. Entende-se por educação especial, para os 
efeitos desta Lei, a modalidade de educação escolar 
oferecida preferencialmente na rede regular de 
ensino, para educandos com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação”.   

De acordo com a legislação interna dos Estados-Partes, 
os pais terão direito a escolher o tipo de educação que 
deverá ser ministrada aos seus filhos, desde que esteja 
de acordo com os princípios enunciados acima. 

Nenhuma das disposições do Protocolo poderá ser 
interpretada como restrição da liberdade das pessoas e 
entidades de estabelecer e dirigir instituições de ensino, 
de acordo com a legislação dos Estados-Partes. 

Artigo 14 

Direito aos Benefícios da Cultura 

1. Os Estados-Partes neste Protocolo reconhecem o 
direito de toda pessoa a: 

a) participar na vida cultural e artística da comunidade; 

b) gozar dos benefícios do progresso científico e 
tecnológico; 

c) beneficiar-se da proteção dos interesses morais e 
materiais que lhe correspondam em virtude de 
produções científicas, literárias ou artísticas de sua 
autoria. 

2. Entre as medidas que os Estados-Partes neste 
Protocolo deverão adotar para assegurar o pleno 
exercício deste direito, deverão figurar as necessárias 
para a conservação, o desenvolvimento e a divulgação 
da ciência, da cultura e da arte. 

3. Os Estados-Partes neste Protocolo comprometem-se 
a respeitar a liberdade indispensável para a pesquisa 
científica e a atividade criadora. 

4. Os Estados-Partes neste Protocolo reconhecem os 
benefícios que decorrem da promoção e 
desenvolvimento da cooperação e das relações 
internacionais no que diz respeito a assuntos científicos, 
artísticos e culturais e, nesse sentido, comprometem-se 
a incentivar maior cooperação internacional nesses 
campos. 

Artigo 15 

Direito à Constituição e Proteção da Família 

1. A família é o elemento natural e fundamental da 
sociedade e deve ser protegida pelo Estado, que deverá 
velar pelo melhoramento de sua situação moral e 
material. 

2. Toda pessoa tem direito a constituir família, direito 
esse que deverá exercer de acordo com as disposições 
da legislação interna correspondente. 

3. Os Estados-Partes comprometem-se, mediante este 
Protocolo, a proporcionar adequada proteção ao grupo 
familiar e especialmente a: 

a) dispensar atenção e assistência especiais à mãe, por 
período razoável, antes e depois do parto; 

b) garantir às crianças alimentação adequada, tanto no 
período de lactação quanto durante a idade escolar; 

c) adotar medidas especiais de proteção dos 
adolescentes, a fim de assegurar o pleno 
amadurecimento de suas capacidades físicas, 
intelectuais e morais; 

d) executar programas especiais de formação familiar, a 
fim de contribuir para a criação de ambiente estável e 
positivo, no qual as crianças percebam e desenvolvam 
os valores de compreensão, solidariedade, respeito e 
responsabilidade. 

Artigo 16 

Direito da Criança 

Toda criança seja qual for sua filiação, tem direito às 
medidas de proteção que sua condição de menor 
requer por parte de sua família, da sociedade e do 
Estado. Toda criança tem direito de crescer ao amparo 
e sob a responsabilidade de seus pais. Salvo em 
circunstâncias excepcionais, reconhecidas 
judicialmente, a criança de tenra idade não deve ser 
separada de sua mãe. Toda criança tem direito à 
educação gratuita e obrigatória, pelo menos no nível 
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básico, e a continuar sua formação em níveis mais 
elevados do sistema educacional. 

Artigo 17 

Proteção de Pessoas Idosas 

Toda pessoa tem direito a proteção especial na velhice. 
Nesse sentido, os Estados-Partes comprometem-se a 
adotar, de MANEIRA PROGRESSIVA, as medidas 
necessárias a fim de por em prática este direito e, 
especialmente, a: 

a) proporcionar instalações adequadas, bem como 
alimentação e assistência médica especializada, às 
pessoas de idade avançada que não disponham delas e 
que não estejam em condições de adquiri-las por seus 
próprios meios; 

b) executar programas de trabalho específicos, 
destinados a proporcionar a pessoas idosas a 
possibilidade de realizar atividades produtivas 
adequadas às suas capacidades, respeitando sua 
vocação ou desejos; 

c) promover a formação de organizações sociais 
destinadas a melhorar a qualidade de vida das pessoas 
idosas. 

Artigo 18 

Proteção de Deficientes 

Toda pessoa afetada pela diminuição de suas 
capacidades físicas e mentais tem direito a receber 
atenção especial, a fim de alcançar o máximo 
desenvolvimento de sua personalidade. Os Estados-
Partes comprometem-se a adotar as medidas 
necessárias para esse fim e, especialmente, a: 

 a) executar programas específicos destinados a 
proporcionar aos deficientes os recursos e o ambiente 
necessário para alcançar esse objetivo, inclusive 
programas de trabalho adequados a suas possibilidades 
e que deverão ser livremente aceitos por eles ou, 
quando for o caso, por seus representantes legais; 

b) proporcionar formação especial aos familiares dos 
deficientes, a fim de ajudá-los a resolver os problemas 
de convivência e a convertê-los em elementos atuantes 
do desenvolvimento físico, mental e emocional dos 
deficientes; 

c) incluir, de maneira prioritária, em seus planos de 
desenvolvimento urbano a consideração de soluções 

para os requisitos específicos decorrentes das 
necessidades desse grupo; 

d) promover a formação de organizações sociais nas 
quais os deficientes possam desenvolver uma vida 
plena. 

Artigo 19 

Meios de Proteção 

1. Os Estados-Partes neste Protocolo comprometem-se 
a apresentar, de acordo com o disposto neste artigo e 
nas normas pertinentes que deverão ser elaboradas 
sobre o assunto pela Assembleia Geral da Organização 
dos Estados Americanos, relatórios periódicos a 
respeito das medidas progressivas que tiverem adotado 
para assegurar o devido respeito aos direitos 
consagrados no Protocolo. 

2. Todos os relatórios serão apresentados ao Secretário-
Geral da Organização dos Estados Americanos, que os 
transmitirá ao Conselho Interamericano Econômico e 
Social e ao Conselho Interamericano de Educação, 
Ciência e Cultura, a fim de que os examinem de acordo 
com o disposto neste artigo. O Secretario-Geral enviará 
cópia desses relatórios à Comissão Interamericana de 
Direitos Humanos. 

3. O Secretário-Geral da Organização dos Estados 
Americanos transmitirá também aos organismos 
especializados do Sistema Interamericano, dos quais 
sejam membros os Estados-Partes neste Protocolo, 
cópias dos relatórios enviados ou das partes pertinentes 
desses relatórios, na medida em que tenham relação 
com matérias que sejam da competência dos referidos 
organismos, de acordo com seus instrumentos 
constitutivos. 

4. Os organismos especializados do Sistema 
Interamericano poderão apresentar ao Conselho 
Interamericano Econômico e Social e ao Conselho 
Interamericano de Educação, Ciência e Cultura 
relatórios sobre o cumprimento das disposições deste 
Protocolo, no que se refere ao campo de suas 
atividades. 

5. Os relatórios anuais que o Conselho Interamericano 
Econômico e Social e o Conselho Interamericano da 
Educação, Ciência e Cultura apresentarem à Assembléia 
Geral deverão conter um resumo de informação 
recebida dos Estados-Partes neste Protocolo e dos 
organismos especializados, sobre as medidas 
progressivas adotadas, a fim de assegurar o respeito dos 
direitos reconhecidos no Protocolo e das 
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recomendações de caráter geral que a respeito 
considerarem pertinentes. 

6. Caso os direitos estabelecidos na alínea "a" do artigo 
8º, e no artigo 13, forem violados por ação que pode ser 
atribuída diretamente a um Estado-Parte neste 
Protocolo, essa situação poderia dar origem, mediante 
a participação da Comissão Interamericana de Direitos 
Humanos e, quando for cabível, da Corte 
Interamericana de Direitos Humanos, à aplicação do 
sistema de petições individuais regulado pelos artigos 
44 a 51 e 61 a 69 da Convenção Americana sobre 
Direitos Humanos. 

7. Sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior, a 
Comissão Interamericana de Direitos Humanos poderá 
formular as observações e recomendações que 
considerar pertinentes sobre a situação dos direitos 
econômicos, sociais e culturais estabelecidos neste 
Protocolo, em todos ou em alguns dos Estados-Partes, 
as quais poderá incluir no RELATÓRIO ANUAL a 
Assembleia-Geral ou num relatório especial, conforme 
considerar mais apropriado. 

8. No exercício das funções que lhes confere este Artigo, 
os Conselhos e a Comissão Interamericana de Direitos 
Humanos deverão levar em conta a natureza 
progressiva da vigência dos direitos objeto da proteção 
deste Protocolo. 

Artigo 20 

Reservas 

Os Estados-Partes poderão formular reservas sobre uma 
ou mais disposições específicas deste Protocolo no 
momento de aprová-lo, assiná-lo, ratificá-lo ou de a ele 
aderir, desde que NÃO SEJAM INCOMPATÍVEIS com o 
objetivo e o fim do Protocolo. 

Artigo 21 

Assinatura, Ratificação ou Adesão, Entrada em Vigor 

1. Este Protocolo fica aberto à assinatura e à ratificação 
ou adesão de todo Estado-Parte na Convenção 
Americana sobre Direitos Humanos. 

2. A ratificação deste Protocolo ou a adesão a ele será 
efetuada mediante depósito de um instrumento de 
ratificação ou de adesão, na Secretaria-Geral da 
Organização dos Estados Americanos. 

3. O Protocolo entrará em vigor logo que 11 Estados 
houverem depositados os seus respectivos 
instrumentos de ratificação ou de adesão. 

4. O Secretário-geral informará todos os Estados-
membros da Organização sobre a entrada em vigor do 
Protocolo. 

Artigo 22 

Inclusão de Outros Direitos e Ampliação dos Direitos 
Reconhecidos 

1. Qualquer ESTADO-PARTE e a COMISSÃO 
INTERAMERICANA DOS DIREITOS HUMANOS poderão 
submeter à consideração dos Estados-Partes, reunidos 
por ocasião da Assembleia-Geral, propostas de emenda 
para o reconhecimento de outros direitos e liberdades, 
ou outras propostas destinadas a estender ou ampliar 
os direitos e liberdades reconhecidos neste Protocolo. 

2. As emendas entrarão em vigor para os Estados que 
ratificarem as mesmas na data em que houverem sido 
depositados os instrumentos de ratificação que 
correspondam a 2/3 do número de Estados-Partes neste 
Protocolo. Quanto aos outros Estados-Partes, entrarão 
em vigor na data em que depositarem eles os seus 
respectivos instrumentos de ratificação. 

São Salvador 17 de novembro de 1988. 
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PROTOCOLO ADICIONAL À 
CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE 
DIREITOS HUMANOS REFERENTE 
À ABOLIÇÃO DA PENA DE MORTE 

(Adotado durante a XX Assembleia-Geral da 
Organização dos Estados Americanos, em Assunção, 
Paraguai, em 8 de junho de 1990)  

Preâmbulo 

Os Estados Partes neste Protocolo.  

CONSIDERANDO: 

Que o artigo 4 da Convenção Americana sobre Direitos 
Humanos reconhece o direito à vida e restringe a 
aplicação da pena de morte;  

Que toda pessoa tem o direito inalienável de que se 
respeite sua vida, não podendo este direito ser 
suspenso por motivo algum;  

Que a tendência dos Estados americanos é favorável à 
abolição da pena de morte;  

Que a aplicação da pena de morte produz 
consequências irreparáveis que impedem sanar o erro 
judicial e ELIMINAM qualquer possibilidade de emenda 
e reabilitação do processado;  

Que a abolição da pena de morte contribui para 
assegurar proteção mais efetiva do direito à vida;  

Que é necessário chegar a acordo internacional que 
represente um desenvolvimento progressivo da 
Convenção Americana sobre Direitos Humanos;  

Que Estados-Partes na Convenção Americana sobre 
Direitos Humanos expressaram seu propósito de se 
comprometer mediante acordo internacional a fim de 
consolidar a prática da não-aplicação da pena de morte 
do continente americano,  

Convieram em assinar o seguinte:  

Protocolo à Convenção Americana sobre Direitos 
Humanos Referente à Abolição da Pena de Morte  

 

Artigo 1 

Os Estados-Partes neste Protocolo não aplicarão em seu 
território a pena de morte a nenhuma pessoa 
submetida a sua jurisdição.  

 

Artigo 2 

1. Não será admitida reserva alguma a este Protocolo. 
Entretanto, no momento de ratificação ou adesão, os 
Estados-Partes neste instrumento poderão declarar que 
se reservam o direito de aplicar a pena de morte em 
tempo de guerra, de acordo com o Direito Internacional, 
por delitos sumamente graves de caráter militar. 

RESERVA FEITA PELO BRASIL 

O governo brasileiro depositou o Instrumento de 
Ratificação do referido Protocolo, em 13 de agosto 
de 1996, com a aposição de reserva, nos termos do 
Artigo II, no qual é assegurado aos Estados Partes o 
direito de aplicar a pena de morte em tempo de 
guerra, de acordo com o Direito Internacional, por 
delitos sumamente graves de caráter militar, 
passando o mesmo a vigorar, para o Brasil, em 13 de 
agosto de 1996. 

2. O Estado-Parte que formular essa reserva deverá 
comunicar ao Secretário-Geral da Organização dos 
Estados Americanos, no momento da ratificação ou 
adesão, as disposições pertinentes de sua legislação 
nacional aplicáveis em tempo de guerra a que se refere 
o parágrafo anterior.  

3. Esse Estado-Parte notificará o Secretário-Geral da 
Organização dos Estados Americanos de todo início ou 
fim de um estado de guerra aplicável ao seu território.  

Artigo 3 

1. Este Protocolo fica aberto à assinatura e ratificação 
ou adesão de todo Estado-Parte na Convenção 
Americana sobre Direitos Humanos.  

2. A ratificação deste Protocolo ou a adesão do mesmo 
será feita mediante o depósito do instrumento de 
ratificação ou adesão na Secretaria-Geral da 
Organização dos Estados Americanos.  

Artigo 4 

Este Protocolo entrará em vigor, para os Estados que o 
ratificarem ou a ele aderirem, a partir do depósito do 
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respectivo instrumento de ratificação ou adesão, na 
Secretaria-Geral da Organização dos Estados 
Americanos.  

Assunção, Paraguai, 8 de junho de 1990. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

41 

CURSO RDP 
VADINHO RDP 
META 05/20 

LEI DE EXECUÇÃO PENAL 

CAPÍTULO II 

Das Penas Restritivas de Direitos 

SEÇÃO I 

Disposições Gerais 

Art. 147. Transitada em julgado a sentença que aplicou 
a pena restritiva de direitos, o Juiz da execução, de ofício 
ou a requerimento do Ministério Público, promoverá a 
execução, podendo, para tanto, requisitar, quando 
necessário, a colaboração de entidades públicas ou 
solicitá-la a particulares. 

PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO 

REAIS PESSOAIS 

Prestação pecuniária - 
art. 45, § 1º do CP; 

Prestação de serviços à 
comunidade - art. 46 do 

CP; 

Perda de bens e valores 
- art. 45, § 2º do CP. 

Interdição temporária 
de direitos - art. 47 do 

CP; 

x 
Limitação de fins de 

semana - art. 48 do CP 

 

Não é possível a execução da pena restritiva de direitos 
antes do trânsito em julgado da condenação.  STJ. 3ª 
Seção. EREsp 1.619.087-SC, Rel. para acórdão Min. Jorge 
Mussi, julgado em 14/6/2017 (Info 609).  O 
cumprimento da pena somente pode ter início com o 
esgotamento de todos os recursos. É proibida a 
chamada execução provisória da pena. STF. Plenário. 
ADC 43/DF, ADC 44/DF, ADC 54/DF, Rel. Min. Marco 
Aurélio, julgados em 07/11/2019. 

Art. 148. Em qualquer fase da execução, poderá o Juiz, 
motivadamente, ALTERAR, a forma de cumprimento das 
penas de prestação de SERVIÇOS À COMUNIDADE e de 
LIMITAÇÃO DE FIM DE SEMANA, ajustando-as às 
condições pessoais do condenado e às características do 
estabelecimento, da entidade ou do programa 
comunitário ou estatal. 

SEÇÃO II 

Da Prestação de Serviços à Comunidade 

Art. 149. Caberá ao Juiz da execução: 

I - designar a entidade ou programa comunitário ou 
estatal, devidamente credenciado ou convencionado, 
junto ao qual o condenado deverá trabalhar 
gratuitamente, de acordo com as suas aptidões; 

II - determinar a intimação do condenado, cientificando-
o da entidade, dias e horário em que deverá cumprir a 
pena; 

III - alterar a forma de execução, a fim de ajustá-la às 
modificações ocorridas na jornada de trabalho. 

 

§ 1º o trabalho terá a duração de 8 horas semanais e 
será realizado aos sábados, domingos e feriados, ou em 
dias úteis, de modo a não prejudicar a jornada normal 
de trabalho, nos horários estabelecidos pelo Juiz. 

§ 2º A execução terá início a partir da data do primeiro 
comparecimento. 

Art. 150. A entidade beneficiada com a prestação de 
serviços encaminhará mensalmente, ao Juiz da 
execução, relatório circunstanciado das atividades do 
condenado, bem como, a qualquer tempo, 
comunicação sobre ausência ou falta disciplinar. 

CONVERSÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
Nos termos do disposto no art. 181, § 1º da LEP, a 
pena de prestação de serviços à comunidade será 
convertida (em PPL) quando o condenado:  a) não for 
encontrado por estar em lugar incerto e não sabido, 
ou desatender a intimação por edital; b) não 
comparecer, injustificadamente, à entidade ou 
programa em que deva prestar serviço; c) recusar-se, 
injustificadamente, a prestar o serviço que lhe foi 
imposto; d) praticar falta grave; e) sofrer condenação 
por outro crime à pena privativa de liberdade, cuja 
execução não tenha sido suspensa. 

SEÇÃO III 

Da Limitação de Fim de Semana 

Art. 151. Caberá ao Juiz da execução determinar a 
intimação do condenado, cientificando-o do local, dias 
e horário em que deverá cumprir a pena. 

Parágrafo único. A execução terá início a partir da data 
do primeiro comparecimento. 

Art. 152. Poderão ser ministrados ao condenado, 
durante o tempo de permanência, cursos e palestras, ou 
atribuídas atividades educativas. 

 JURISPRUDÊNCIA 
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Parágrafo único.  Nos casos de violência doméstica 
contra a mulher, o juiz poderá determinar o 
comparecimento obrigatório do agressor a programas 
de recuperação e reeducação.                   

Art. 153. O estabelecimento designado encaminhará, 
mensalmente, ao Juiz da execução, relatório, bem assim 
comunicará, a qualquer tempo, a ausência ou falta 
disciplinar do condenado. 

SEÇÃO IV 

Da Interdição Temporária de Direitos 

Art. 154. Caberá ao Juiz da execução comunicar à 
autoridade competente a pena aplicada, determinada a 
intimação do condenado. 

§ 1º Na hipótese de pena de interdição temporária de 
direitos do artigo 47, inciso I, do Código Penal, a 
autoridade deverá, em 24 (vinte e quatro) horas, 
contadas do recebimento do ofício, baixar ato, a partir 
do qual a execução terá seu início. 

§ 2º Nas hipóteses do artigo 47, incisos II (proibição do 
exercício de profissão, atividade ou ofício que 
dependam de habilitação especial, de licença ou 
autorização do poder público) e III (suspensão de 
autorização ou de habilitação para dirigir veículo), do 
Código Penal, o Juízo da execução determinará a 
apreensão dos documentos, que autorizam o exercício 
do direito interditado. 

Art. 155. A autoridade deverá comunicar 
imediatamente ao Juiz da execução o descumprimento 
da pena. 

Parágrafo único. A comunicação prevista neste artigo 
poderá ser feita por qualquer prejudicado. 

CAPÍTULO III 

Da Suspensão Condicional (SURSIS) 

Art. 156. O Juiz poderá suspender, PELO PERÍODO DE 2 
(DOIS) A 4 (QUATRO) ANOS, a execução da pena 
privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, na 
forma prevista nos artigos 77 a 82 do Código Penal 
(ADOÇÃO DO SISTEMA FRANCO BELGA (OU EUROPEU 
CONTINENTAL) 

DOSES DOUTRINÁRIAS 
É bom lembrar que o livramento condicional, 
diferente da suspensão condicional da pena (sursis), 
poderá ser concedido para aqueles cuja condenação 

seja SUPERIOR dois anos. Isso porque o legislador 
pensou da seguinte forma: os presos que não tiveram 
direito ao sursis da pena (não superior a 02 anos), 
poderão ter direito ao livramento, tendo em vista um 
dos requisitos deste é que a condenação seja 
superior a 02 anos. 

 

DISTINÇÃO 

Sursis da pena Suspensão condicional 

Suspende-se a execução 
da pena. Portanto, o 
condenado, se 
preenchidos os 
requisitos, ficará livre 
durante o chamado 
período de prova, e a 
execução de sua pena 
estará suspensa. 
Transcorrido o prazo sem 
que tenha havido sua 
revogação ou suspensão, 
está extinta a 
punibilidade. 

Neste caso, o condenado 
deve cumprir parte da 
pena para ter direito ao 
livramento. 

 

ESPÉCIES DE SURSIS 

Sursis simples 
Previsão legal: Art. 77 c.c. o 
art. 78, § 1º, CP 

Sursis especial 
Previsão legal: Art. 77 c.c. o 
art. 78, § 2º, CP 

Sursis etário 
Previsão legal: Art. 77, § 2, 1º 
parte, CP 

Sursis humanitário 
Previsão legal: Art. 77, § 2º 
parte, CP 

 

Detalhe importante - 01 

Sursis simples Sursis especial 

No primeiro ano do 
prazo, deverá o 
condenado prestar 
serviços à comunidade 
(art. 46) ou submeter-se 
à limitação de fim de 
semana (art. 48). 

No primeiro ano, o 
beneficiário sujeita-se às 
condições do art. 78, § 2º 
do CP. 

 

Detalhe importante - 02 

Sursis etário Sursis especial 

No primeiro ano, o beneficiário deve sujeitar-se às 
condições do art. 78, § 1º ou § 2º, dependendo se 
reparou (ou não) o dano ou se comprovou (ou não) a 
impossibilidade de fazê-lo. 

 

  JURISPRUDÊNCIA 
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Durante a suspensão condicional da pena, não corre 
prazo prescricional (CP, art. 77 c/c o art. 112). Com base 
nesse entendimento, a 2º Turma afastou a alegada 
extinção de punibilidade do extraditando pela 
prescrição da pretensão punitiva estatal e deferiu a 
extradição. Ext 1254/Romênia, rei. Min. Teori Zavascki, 
29.4.2014. (Ext-1254) 

Art. 157. O Juiz ou Tribunal, na sentença que aplicar 
pena privativa de liberdade, na situação determinada no 
artigo anterior, deverá pronunciar-se, motivadamente, 
sobre a suspensão condicional, quer a conceda, quer a 
denegue. 

Art. 158. Concedida a suspensão, o Juiz especificará as 
condições a que fica sujeito o condenado, pelo prazo 
fixado, começando este a correr da audiência prevista 
no artigo 160 desta Lei. 

§ 1° As condições serão adequadas ao fato e à situação 
pessoal do condenado, devendo ser incluída entre as 
mesmas a de prestar serviços à comunidade, ou 
limitação de fim de semana, salvo hipótese do artigo 78, 
§ 2º, do Código Penal. 

§ 2º O Juiz poderá, a qualquer tempo, de ofício, a 
requerimento do Ministério Público ou mediante 
proposta do Conselho Penitenciário, modificar as 
condições e regras estabelecidas na sentença, ouvido o 
condenado. 

§ 3º A fiscalização do cumprimento das condições, 
reguladas nos Estados, Territórios e Distrito Federal por 
normas supletivas, será atribuída a serviço social 
penitenciário, Patronato, Conselho da Comunidade ou 
instituição beneficiada com a prestação de serviços, 
inspecionados pelo Conselho Penitenciário, pelo 
Ministério Público, ou ambos, devendo o Juiz da 
execução suprir, por ato, a falta das normas supletivas. 

§ 4º O beneficiário, ao comparecer periodicamente à 
entidade fiscalizadora, para comprovar a observância 
das condições a que está sujeito, comunicará, também, 
a sua ocupação e os salários ou proventos de que vive. 

§ 5º A entidade fiscalizadora deverá comunicar 
imediatamente ao órgão de inspeção, para os fins legais, 
qualquer fato capaz de acarretar a revogação do 
benefício, a prorrogação do prazo ou a modificação das 
condições. 

§ 6º Se for permitido ao beneficiário mudar-se, será 
feita comunicação ao Juiz e à entidade fiscalizadora do 
local da nova residência, aos quais o primeiro deverá 
apresentar-se imediatamente. 

Art. 159. Quando a suspensão condicional da pena for 
concedida por Tribunal, a este caberá estabelecer as 
condições do benefício. 

§ 1º De igual modo proceder-se-á quando o Tribunal 
modificar as condições estabelecidas na sentença 
recorrida. 

§ 2º O Tribunal, ao conceder a suspensão condicional da 
pena, poderá, todavia, conferir ao Juízo da execução a 
incumbência de estabelecer as condições do benefício, 
e, em qualquer caso, a de realizar a audiência 
admonitória. (OBS: audiência admonitória somente 
existe na esfera da execução penal, e no caso específico 
da concessão do sursis) 

NÃO COMPARECIMENTO INJUSTIFICADO 

O não comparecimento injustificado à audiência 
admonitória é causa de cassação (e não de 
revogação) do benefício. 

Art. 160. Transitada em julgado a sentença 
condenatória, o Juiz a lerá ao condenado, em audiência, 
advertindo-o das consequências de nova infração penal 
e do descumprimento das condições impostas. 

Art. 161. Se, intimado pessoalmente ou por edital com 
prazo de 20 dias, o réu não comparecer 
injustificadamente à audiência admonitória, a 
suspensão ficará sem efeito e será executada 
imediatamente a pena. 

Art. 162. A revogação da suspensão condicional da pena 
e a prorrogação do período de prova dar-se-ão na forma 
do artigo 81 e respectivos parágrafos do Código Penal. 

Art. 163. A sentença condenatória será registrada, com 
a nota de suspensão em livro especial do Juízo a que 
couber a execução da pena. 

§ 1º Revogada a suspensão ou extinta a pena, será o fato 
averbado à margem do registro. 

§ 2º O registro e a averbação serão sigilosos, salvo para 
efeito de informações requisitadas por órgão judiciário 
ou pelo Ministério Público, PARA INSTRUIR PROCESSO 
PENAL. 

CAPÍTULO IV 

Da Pena de Multa 

Art. 164. Extraída certidão da sentença condenatória 
com trânsito em julgado, que valerá como título 
executivo judicial, o Ministério Público requererá, em 
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autos apartados, a citação do condenado para, no prazo 
de 10 (dez) dias, pagar o valor da multa ou nomear bens 
à penhora. 

Redação dada pela Lei Anticrime ao art. 51 do CP 

Art. 51. Transitada em julgado a sentença 
condenatória, a multa será executada perante o JUIZ 
DA EXECUÇÃO PENAL e será considerada dívida de 
valor, aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da 
Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas 
interruptivas e suspensivas da prescrição. 

 

O STF, ao julgar a ADI 3.150/DF, declarou que, à luz do 
preceito estabelecido pelo art. 5º, XLVI, da Constituição 
Federal, a multa, ao lado da privação de liberdade e de 
outras restrições – perda de bens, prestação social 
alternativa e suspensão ou interdição de direitos –, é 
espécie de pena aplicável em retribuição e em 
prevenção à prática de crimes, não perdendo ela sua 
natureza de sanção penal. Diante da eficácia erga 
omnes e do vinculante dessa decisão, não se pode mais 
declarar a extinção da punibilidade pelo cumprimento 
integral da pena privativa de liberdade quando 
pendente o pagamento da multa criminal. STJ. 5ª 
Turma. AgRg no REsp 1850903-SP, Rel. Min. Reynaldo 
Soares da Fonseca, julgado em 28/04/2020 (Info 671). 
(DIZER O DIREITO) 

§ 1º Decorrido o prazo sem o pagamento da multa, ou o 
depósito da respectiva importância, proceder-se-á à 
penhora de tantos bens quantos bastem para garantir a 
execução. 

§ 2º A nomeação de bens à penhora e a posterior 
execução seguirão o que dispuser a lei processual civil. 

Art. 165. Se a penhora recair em bem imóvel, os autos 
apartados serão remetidos ao JUÍZO CÍVEL para 
prosseguimento. 

Art. 166. Recaindo a penhora em outros bens, dar-se-á 
prosseguimento nos termos do § 2º do artigo 164, desta 
Lei. 

 

Art. 167. A execução da pena de multa será suspensa 
quando sobrevier ao CONDENADO DOENÇA MENTAL 
(artigo 52 do Código Penal). 

Art. 168. O Juiz poderá determinar que a cobrança da 
multa se efetue mediante desconto no vencimento ou 

salário do condenado, nas hipóteses do artigo 50, § 1º, 
do Código Penal, observando-se o seguinte: 

I - o limite máximo do desconto mensal será o da quarta 
parte da remuneração e o mínimo o de um décimo; 

II - o desconto será feito mediante ordem do Juiz a quem 
de direito; 

III - o responsável pelo desconto será intimado a 
recolher mensalmente, até o dia fixado pelo Juiz, a 
importância determinada. 

Art. 169. Até o término do prazo a que se refere o artigo 
164 desta Lei, poderá o condenado requerer ao Juiz o 
pagamento da multa em prestações mensais, iguais e 
sucessivas. 

§ 1° O Juiz, antes de decidir, poderá determinar 
diligências para verificar a real situação econômica do 
condenado e, ouvido o Ministério Público, fixará o 
número de prestações. 

§ 2º Se o condenado for impontual ou se melhorar de 
situação econômica, o Juiz, de ofício ou a requerimento 
do Ministério Público, revogará o benefício executando-
se a multa, na forma prevista neste Capítulo, ou 
prosseguindo-se na execução já iniciada. 

Art. 170. Quando a pena de multa for aplicada 
cumulativamente com pena privativa da liberdade, 
enquanto esta estiver sendo executada, poderá aquela 
ser cobrada mediante desconto na remuneração do 
condenado (artigo 168). 

§ 1º Se o condenado cumprir a pena privativa de 
liberdade ou obtiver livramento condicional, sem haver 
resgatado a multa, far-se-á a cobrança nos termos deste 
Capítulo. 

§ 2º Aplicar-se-á o disposto no parágrafo anterior aos 
casos em que for concedida a suspensão condicional da 
pena. 

TÍTULO VI 

Da Execução das Medidas de Segurança 

CAPÍTULO I 

Disposições Gerais 

Art. 171. Transitada em julgado a sentença que aplicar 
medida de segurança, será ordenada a expedição de 
guia para a execução. 

 JURISPRUDÊNCIA 

 IMPORTANTE 
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Sistemas aplicáveis às medidas de segurança 

Duplo binário  
(ou dupla via) 

Sistema vicariante 
(substitutivo) 

Reservava ao 
inimputável a imposição 
de medida de segurança 
e, ao semiimputável ou 
imputável considerado 
perigoso, a imposição de 
pena e, após seu 
encerramento, medida 
de segurança. 

Ao inimputável destinou-
se a absolvição 
(imprópria) com 
imposição de medida de 
segurança, enquanto 
que ao semiimputável 
manteve-se a 
possibilidade de 
condenação, com 
redução de pena (art. 26, 
parágrafo único, do CP) 
ou sua substituição por 
medida de segurança 
(art. 98 do CP). 

Não adotado 
atualmente. 

Adotado atualmente. 

Art. 172. Ninguém será internado em Hospital de 
Custódia e Tratamento Psiquiátrico, ou submetido a 
tratamento ambulatorial, para cumprimento de medida 
de segurança, sem a guia expedida pela autoridade 
judiciária. 

Espécies de medidas de segurança (art. 96, CP) 

Detentiva Restritiva 

Internação em hospital 
de custódia e tratamento 
psiquiátrico ou, à falta, 
em outro 
estabelecimento 
adequado. 

Sujeição a tratamento 
ambulatorial. 

Segundo o art. 97 do CP, se o agente for inimputável, 
o juiz determinará sua internação (art. 26). Se, 
entretanto, o fato previsto como crime for punível 
com detenção, poderá o juiz submetê-lo a 
tratamento ambulatorial. Todavia, em face do 
princípio da individualização da medida de 
segurança, o STJ flexibiliza o estabelecido nesse 
artigo 97. 

 

TEMPO DE DURAÇÃO DA MEDIDA DE SEGURANÇA 

STJ STF 

Limite máximo da pena 
abstratamente cominada 
ao delito praticado. 
(Súmula 527-STJ). 

Até 40 anos, em 
analogia ao art.75 do 
Código Penal. 

Art. 173. A guia de internamento ou de tratamento 
ambulatorial, extraída pelo escrivão, que a rubricará em 
todas as folhas e a subscreverá com o Juiz, será remetida 
à autoridade administrativa incumbida da execução e 
conterá: 

I - a qualificação do agente e o número do registro geral 
do órgão oficial de identificação; 

II - o inteiro teor da denúncia e da sentença que tiver 
aplicado a medida de segurança, bem como a certidão 
do trânsito em julgado; 

III - a data em que terminará o prazo mínimo de 
internação, ou do tratamento ambulatorial; 

IV - outras peças do processo reputadas indispensáveis 
ao adequado tratamento ou internamento. 

§ 1° Ao Ministério Público será dada ciência da guia de 
recolhimento e de sujeição a tratamento. 

§ 2° A guia será retificada sempre que sobrevier 
modificações quanto ao prazo de execução. 

Art. 174. Aplicar-se-á, na execução da medida de 
segurança, naquilo que couber, o disposto nos artigos 8° 
e 9° desta Lei. (EXAME CRIMINOLÓGICO) 

CAPÍTULO II 

Da Cessação da Periculosidade 

Art. 175. A cessação da periculosidade será averiguada 
no fim do prazo mínimo de duração da medida de 
segurança, pelo exame das condições pessoais do 
agente, observando-se o seguinte: 

I - a autoridade administrativa, até 1 mês antes de 
expirar o prazo de duração mínima da medida, remeterá 
ao Juiz minucioso relatório que o habilite a resolver 
sobre a revogação ou permanência da medida; 

II - o relatório será instruído com o laudo psiquiátrico; 

III - juntado aos autos o relatório ou realizadas as 
diligências, serão ouvidos, sucessivamente, o Ministério 
Público e o curador ou defensor, no prazo de 3 dias para 
cada um; 

IV - o Juiz nomeará curador ou defensor para o agente 
que não o tiver; 

V - o Juiz, de ofício ou a requerimento de qualquer das 
partes, poderá determinar novas diligências, ainda que 
expirado o prazo de duração mínima da medida de 
segurança; 

VI - ouvidas as partes ou realizadas as diligências a que 
se refere o inciso anterior, o Juiz proferirá a sua decisão, 
no prazo de 5 dias. 
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Art. 176. Em qualquer tempo, ainda no decorrer do 
prazo mínimo de duração da medida de segurança, 
poderá o Juiz da execução, diante de requerimento 
fundamentado do Ministério Público ou do interessado, 
seu procurador ou defensor, ordenar o exame para que 
se verifique a cessação da periculosidade, procedendo-
se nos termos do artigo anterior. 

Art. 177. Nos exames sucessivos para verificar-se a 
cessação da periculosidade, observar-se-á, no que lhes 
for aplicável, o disposto no artigo anterior. 

Art. 178. Nas hipóteses de desinternação ou de 
liberação (artigo 97, § 3º, do Código Penal), aplicar-se-á 
o disposto nos artigos 132 e 133 desta Lei. 

Art. 179. Transitada em julgado a sentença, o Juiz 
expedirá ordem para a desinternação ou a liberação. 

 

 

É ilegal a manutenção da prisão de acusado que vem a 
receber medida de segurança de internação ao final do 
processo, ainda que se alegue ausência de vagas em 
estabelecimentos hospitalares adequados à realização 
do tratamento. STJ. 6ª Turma. RHC 38499-SP, Rel. Min. 
Maria Thereza De Assis Moura, julgado em 11/3/2014 
(Info 537).  

É inconstitucional a manutenção em Hospital de 
Custódia e Tratamento Psiquiátrico – estabelecimento 
penal – de pessoa com diagnóstico de doença psíquica 
que teve extinta a punibilidade. Essa situação configura 
uma privação de liberdade sem pena. STF. 2ª Turma. HC 
151523/SP, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 
27/11/2018 (Info 925).   

O inimputável submetido à medida de segurança de 
internação em hospital de custódia e tratamento 
psiquiátrico não poderá cumpri-la em estabelecimento 
prisional comum, ainda que sob a justificativa de 
ausência de vagas ou falta de recursos estatais. STJ. 5ª 
Turma. HC 231124-SP, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 
23/4/2013 (Info 522).   
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JUIZADOS ESPECIAIS 
ESTADUAIS CÍVEIS 

LEI 9.099/95 

 
CF/88: Art. 98. A União, no Distrito Federal e nos 
Territórios, e os Estados criarão: 
 
I – juizados especiais, providos por juízes togados, ou 
togados e leigos, competentes para a conciliação, o 
julgamento e a execução de causas cíveis de menor 
complexidade e infrações penais de menor potencial 
ofensivo, mediante os procedimentos oral e 
sumaríssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em lei, 
a transação e o julgamento de recursos por turmas de 
juízes de primeiro grau;” 

CAPÍTULO I 

Disposições Gerais 

Art. 1º Os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, órgãos 
da Justiça Ordinária, serão criados pela União, no 
Distrito Federal e nos Territórios, e pelos Estados, para 
conciliação, processo, julgamento e execução, nas 
causas de sua competência. 

Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da 
oralidade, simplicidade, informalidade, economia 
processual e celeridade, buscando, sempre que 
possível, a conciliação ou a transação. 

CRITÉRIOS ORIENTADORES  

NO JUIZADO CÍVEL NO JUIZADO CRIMINAL 

Economia Processual Economia Processual 

Simplicidade 
Simplicidade  

(Inserido com a Lei nº 
13.603/2018) 

Informalidade Informalidade 

Celeridade Celeridade 

Oralidade Oralidade 

Capítulo II 

Dos Juizados Especiais Cíveis 

Seção I 

Da Competência 

Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para 
conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de 
MENOR COMPLEXIDADE, assim consideradas: 

I - as causas cujo valor não exceda a 40 vezes o salário 
mínimo; 

II - as enumeradas no art. 275, inciso II, do antigo Código 
de Processo Civil; 

III - a ação de despejo para uso próprio; 

IV - as ações possessórias sobre bens imóveis de valor 
não excedente ao fixado no inciso I deste artigo (40 SM) 

§ 1º Compete ao Juizado Especial promover a execução: 

I - dos seus julgados; 

II - dos títulos executivos extrajudiciais (ex: cheque, nota 
promissória, etc), no valor de até quarenta vezes o 
salário mínimo, observado o disposto no § 1º do art. 8º 
desta Lei. 
 

 

§ 2º Ficam excluídas da competência do Juizado Especial 
as causas de natureza alimentar, falimentar, fiscal e de 
interesse da Fazenda Pública, e também as relativas a 
acidentes de trabalho, a resíduos e ao estado e 
capacidade das pessoas, ainda que de cunho 
patrimonial. 

EXCLUÍDAS DA COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL 
ESTADUAL 

Natureza 
alimentar 

Ex.: ação de alimentos. 

Natureza 
falimentar 

Ex.: ação de recuperação judicial ou 
falências. 

Fiscal 
Ex.: declaratória de inexistência de 
débito fiscal, anulatória de débito fiscal 
ou uma repetição de indébito fiscal. 

De estado 
e 

capacidade 
das 

pessoas 

Ex.: Ações de divórcio, de destituição 
do poder familiar, de interdição, de 
declaração de ausência. 

Acidente 
de 

trabalho 

Ex.: ação visando uma indenização que 
tenha como plano de fundo um 
acidente de trabalho. 

§ 3º A opção pelo procedimento previsto nesta Lei 
IMPORTARÁ EM RENÚNCIA AO CRÉDITO EXCEDENTE AO 
LIMITE estabelecido neste artigo, excetuada a hipótese 
de conciliação. 

 

 IMPORTANTE 
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LIMITE DE SALÁRIOS MÍNIMOS 

Juizados 
Especiais  
Federais 
 (Lei nº 

10.259/01) 
 

Juizados Especiais 
Fazendários  

(Lei nº 12.153/09) 
 

Juizados 
Especiais 
Cíveis (Lei 

nº 
9.099/95) 

Até 60 salários 
mínimos. 

Até 60 salários 
mínimos. 

Até 40 
salários 
mínimos 

Art. 4º É competente, para as causas previstas nesta Lei, 
o Juizado do foro: 

I - do DOMICÍLIO DO RÉU OU, a critério do autor, do 
LOCAL ONDE AQUELE EXERÇA ATIVIDADES 
PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS ou mantenha 
estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório; 

II - do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita; 

III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas 
ações para reparação de dano de qualquer natureza. 

Parágrafo único. Em qualquer hipótese, poderá a ação 
ser proposta no foro previsto no inciso I deste artigo. 

CRITÉRIOS DE COMPETÊNCIA NOS JUIZADOS 
ESPECIAIS 

OBJETIVO 

Está nos arts. 3º, 53 e 57 da Lei dos 
Juizados Especiais Cíveis. 
 
•Causas com valor até 40 salários 
mínimos (art. 3º, i); 
•Causas submetidas ao 
procedimento sumário em razão da 
matéria (art. 3º, ii); 
•Ação de despejo para uso próprio 
(art. 3º, iii); 
•Ação possessória sobre bem imóvel 
cujo valor não exceda a 40 salários 
mínimos (art. 3º, iv); 
•Execuções fundadas em títulos 
executivos extrajudiciais cujo valor 
não ultrapasse 40 salários mínimos 
(arts. 3º, § 1º, ii, e 53); 
•Ação de homologação dos acordos 
extrajudiciais, versando sobre causas 
submetidas à competência dos 
juizados especiais (art. 57). 

TERRITORIAL 

Competência em razão do território. 
Está no art. 4º da Lei nº 9.099/95. 
Diferente da regra geral do NCPC, 
segundo o Enunciado 89 do FONAJE: 
“A incompetência territorial pode ser 

reconhecida de ofício no sistema dos 
Juizados Especiais Cíveis”. 

FUNCIONAL 

“O critério funcional serve para 
disciplinar a distribuição de funções 
que devem ser exercidas num mesmo 
processo entre juízos diferentes 
(tanto no plano horizontal, como 
vertical, ou para estabelecer a 
competência decorrente de 
procedimentos que possuam vínculo 
jurídico.” 
Ex.: fixação no Juizado da 
competência para execução dos seus 
próprios julgados (arts. 3º, § 1º, II, e 
52); 

Seção II 

Do Juiz, dos Conciliadores e dos Juízes Leigos 

Art. 5º O Juiz dirigirá o processo com liberdade para 
determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-
las e para dar especial valor às regras de experiência 
comum ou técnica. 

Art. 6º O Juiz adotará em cada caso a decisão que 
reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins 
sociais da lei e às exigências do bem comum. 

Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares da 
Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, 
entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 
advogados com mais de cinco anos de experiência. 

Parágrafo único. Os Juízes leigos ficarão impedidos de 
exercer a advocacia perante os Juizados Especiais, 
enquanto no desempenho de suas funções. 

Distinção importante  

Juiz Togado Juiz Leigo Conciliadores 

 

Magistrado 

Pessoa 
selecionada 
entre 
advogados 
com mais de 
cinco anos de 
experiência a 
fim de atuar 
perante o 
Juizado 
Especial. 

Pessoas 
recrutadas, de 
preferência 
Bacharel em 
direito, a fim de 
realizar 
conciliações 
perante o 
Juizado. 
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Seção III 

Das Partes 

Art. 8º Não poderão ser partes, no processo instituído 
por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de 
direito público, as empresas públicas da União, a massa 
falida e o insolvente civil. 

§ 1o  Somente serão admitidas a propor ação perante o 
Juizado Especial:                      

I - as pessoas físicas capazes, excluídos os cessionários 
de direito de pessoas jurídicas;            

II - as pessoas enquadradas como 
microempreendedores individuais, microempresas e 
empresas de pequeno porte na forma da Lei 
Complementar no123, de 14 de dezembro de 
2006;                

III - as pessoas jurídicas qualificadas como Organização 
da Sociedade Civil de Interesse Público, nos termos 
da Lei no 9.790, de 23 de março de 1999; 

IV - as sociedades de crédito ao microempreendedor, 
nos termos do art. 1o da Lei no 10.194, de 14 de 
fevereiro de  

§ 2º O maior de dezoito anos poderá ser autor, 
independentemente de assistência, inclusive para fins 
de conciliação. 

Partes no Juizado Especial Cível 

Poderão ser partes no JEC 
Não poderão ser 

partes no JEC 

• As pessoas físicas 
capazes, excluídos os 
cessionários de direito 
de pessoas jurídicas; 

• As pessoas 
enquadradas como 
microempreendedores 
individuais, 
microempresas e 
empresas de pequeno 
porte na forma da Lei 
Complementar nº 123, 
de 14 de dezembro de 
2006. 

• As pessoas jurídicas 
qualificadas como 
Organização da 
Sociedade Civil de 
Interesse Público, nos 

• O incapaz, 

• O preso, 

• As pessoas 
jurídicas de 
direito público, 

• As empresas 
públicas da 
União, 

• A massa falida e 

• O insolvente 
civil. 

termos da Lei nº 9.790, 
de 23 de março de 
1999. 

• As sociedades de 
crédito ao 
microempreendedor, 
nos termos do art. 1º 
da Lei nº 10.194, de 14 
de fevereiro de 2001. 

Art. 9º Nas causas de valor ATÉ 20 SALÁRIOS MÍNIMOS, 
as partes comparecerão pessoalmente, podendo ser 
assistidas por advogado; nas de valor superior, a 
assistência é obrigatória. 

Lei nº 9.099/95 
Juizados Cíveis Estaduais 

Com advogado: 
Até 40x o valor 
do SM. 

Sem advogado: 
Até 20x o valor 
do SM (art. 9º) 

Lei nº 10.259/01 
Juizados Especiais Federais 

Até 60 salários 
mínimos 

Lei nº 12.153/09 
Juizados Especiais Fazendários 

Até 60 salários 
mínimos 

§ 1º Sendo facultativa a assistência, se uma das partes 
comparecer assistida por advogado, ou se o réu for 
pessoa jurídica ou firma individual, terá a outra parte, se 
quiser, assistência judiciária prestada por órgão 
instituído junto ao Juizado Especial, na forma da lei local. 
(A DEFENSORIA TAMBÉM TEM ATUAÇÃO NOS JUIZADOS 
ESPECIAIS). 

§ 2º O Juiz alertará as partes da conveniência do 
patrocínio por advogado, quando a causa o 
recomendar. 

§ 3º O mandato ao advogado poderá ser verbal, salvo 
quanto aos poderes especiais. 

§ 4o  O réu, sendo pessoa jurídica ou titular de firma 
individual, poderá ser representado por preposto 
credenciado, munido de carta de preposição com 
poderes para transigir, sem haver necessidade de 
vínculo empregatício.          

 

Art. 10. Não se admitirá, no processo, qualquer forma 
de intervenção de terceiro nem de assistência. 
ADMITIR-SE-Á O LITISCONSÓRCIO. 

Art. 11. O Ministério Público intervirá nos casos 
previstos em lei. 

 IMPORTANTE 
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Seção IV 

Dos atos processuais 

Art. 12. Os atos processuais serão públicos e poderão 
realizar-se em horário noturno, conforme dispuserem 
as normas de organização judiciária. 

 

Art. 12-A. Na contagem de prazo em dias, estabelecido 
por lei ou pelo juiz, para a prática de qualquer ato 
processual, inclusive para a interposição de recursos, 
computar-se-ão somente os dias 
úteis.                 (Incluído pela Lei nº 13.728, de 2018) 

Art. 13. Os atos processuais serão válidos sempre que 
preencherem as finalidades para as quais forem 
realizados, atendidos os critérios indicados no art. 2º 
desta Lei. 

 § 1º Não se pronunciará qualquer nulidade sem que 
tenha havido prejuízo. (INSTRUMENTALIDADE DAS 
FORMAS) 

§ 2º A prática de atos processuais em outras comarcas 
poderá ser solicitada por qualquer meio idôneo de 
comunicação. 

§ 3º Apenas os atos considerados essenciais serão 
registrados resumidamente, em notas manuscritas, 
datilografadas, taquigrafadas ou estenotipadas. Os 
demais atos poderão ser gravados em fita magnética ou 
equivalente, que será inutilizada após o trânsito em 
julgado da decisão. 

§ 4º As normas locais disporão sobre a conservação das 
peças do processo e demais documentos que o 
instruem. 

Seção V 

Do pedido 

Art. 14. O processo instaurar-se-á com a apresentação 
do pedido, escrito ou oral, à Secretaria do Juizado. 

Formas de apresentação do pedido no âmbito do 
Juizado 

Escrito 

 
Oral  

(devendo a Secretaria do 
Juizado reduzir a termo) 

§ 1º Do pedido constarão, de forma simples e em 
linguagem acessível: 

I - o nome, a qualificação e o endereço das partes; 

II - os fatos e os fundamentos, de forma sucinta; 

III - o objeto e seu valor. 

 § 2º É lícito formular pedido genérico quando NÃO for 
possível determinar, desde logo, a extensão da 
obrigação. 

§ 3º O pedido oral será reduzido a escrito pela Secretaria 
do Juizado, podendo ser utilizado o sistema de fichas ou 
formulários impressos. 

 

Art. 15. Os pedidos mencionados no art. 3º desta Lei 
poderão ser alternativos ou cumulados; nesta última 
hipótese, desde que conexos e a soma não ultrapasse o 
limite fixado naquele dispositivo. 

Art. 16. Registrado o pedido, independentemente de 
distribuição e autuação, a Secretaria do Juizado 
designará a sessão de conciliação, a realizar-se no prazo 
de quinze dias. 

Art. 17. Comparecendo inicialmente ambas as partes, 
instaurar-se-á, desde logo, a sessão de conciliação, 
dispensados o registro prévio de pedido e a citação. 

Parágrafo único. Havendo pedidos contrapostos, 
poderá ser dispensada a contestação formal e ambos 
serão apreciados na mesma sentença. 

Seção VI 

Das Citações e Intimações 

Art. 18. A citação far-se-á: 

I - por correspondência, com aviso de recebimento em 
mão própria; 

II - tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, 
mediante entrega ao encarregado da recepção, que 
será obrigatoriamente identificado; 

III - sendo necessário, por oficial de justiça, 
independentemente de mandado ou carta precatória. 

 

 NOVIDADE 

 IMPORTANTE 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13728.htm#art1
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Citação nos Juizados Cíveis 

PESSOA FÍSICA 

PESSOA 
JURÍDICA OU 

FIRMA 
INDIVIDUAL 

POR OFICIAL 
DE JUSTIÇA 

Correspondência 
por AR. 

Mediante 
entrega ao 
encarregado da 
recepção, que 
será 
obrigatoriament
e identificado. 

Independente
mente de 
mandado ou 
carta 
precatória. 

§ 1º A citação conterá cópia do pedido inicial, dia e hora 
para comparecimento do citando e advertência de que, 
não comparecendo este, considerar-se-ão verdadeiras 
as alegações iniciais, e será proferido julgamento, de 
plano. 

 

§ 2º Não se fará citação por edital. 

FONAJE (FÓRUM NACIONAL DE JUIZADOS 
ESPECIAIS) 

Atenção ao Enunciado 110 do FONAJE (Fórum 
Nacional de Juizados Especiais), que traz o cabimento 
da citação por hora certa no âmbito dos Juizados 
Criminais. 
 
ENUNCIADO 110 – No Juizado Especial Criminal é 
cabível a citação com hora certa (XXV Encontro – São 
Luís/MA). 

§ 3º O comparecimento espontâneo suprirá a falta ou 
nulidade da citação. 

Art. 19. As intimações serão feitas na forma prevista 
para citação, ou por qualquer outro meio idôneo de 
comunicação. 

§ 1º Dos atos praticados na audiência, considerar-se-ão 
desde logo cientes as partes. 

 § 2º As partes comunicarão ao juízo as mudanças de 
endereço ocorridas no curso do processo, reputando-se 
eficazes as intimações enviadas ao local anteriormente 
indicado, NA AUSÊNCIA DA COMUNICAÇÃO. 

Seção VII 

Da Revelia 

 

 

Art. 20. Não comparecendo o demandado à sessão de 
conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, 
reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido 
inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz. 

FONAJE (FÓRUM NACIONAL DE JUIZADOS 
ESPECIAIS) 

ENUNCIADO 10 – A contestação poderá ser 
apresentada até a audiência de Instrução e 
Julgamento. 

Seção VIII 

Da Conciliação e do Juízo Arbitral 

Art. 21. Aberta a sessão, o Juiz togado ou leigo 
esclarecerá as partes presentes sobre as vantagens da 
conciliação, mostrando-lhes os riscos e as 
consequências do litígio, especialmente quanto ao 
disposto no § 3º do art. 3º desta Lei. 

Art. 22. A conciliação será conduzida pelo Juiz togado ou 
leigo ou por conciliador sob sua orientação. 

 

§ 1º Obtida a conciliação, esta será reduzida a escrito e 
homologada pelo Juiz togado mediante sentença com 
eficácia de título executivo.           (Incluído pela Lei nº 
13.994, de 2020). 

§ 2º É cabível a conciliação não presencial conduzida 
pelo Juizado mediante o emprego dos recursos 
tecnológicos disponíveis de transmissão de sons e 
imagens em tempo real, devendo o resultado da 
tentativa de conciliação ser reduzido a escrito com os 
anexos pertinentes.       (Incluído pela Lei nº 13.994, de 
2020). 

Art. 23.  Se o demandado não comparecer ou recusar-
se a participar da tentativa de conciliação não 
presencial, o Juiz togado proferirá 
sentença.      (Redação dada pela Lei nº 13.994, de 
2020)  

Art. 24. Não obtida a conciliação, as partes poderão 
optar, de comum acordo, pelo juízo arbitral, na forma 
prevista nesta Lei. 

§ 1º O juízo arbitral considerar-se-á instaurado, 
independentemente de termo de compromisso, com a 
escolha do árbitro pelas partes. Se este não estiver 

 IMPORTANTE 

 NOVIDADES 

 IMPORTANTE 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L13994.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L13994.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L13994.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L13994.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L13994.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L13994.htm#art2
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presente, o Juiz convocá-lo-á e designará, de imediato, 
a data para a audiência de instrução. 

§ 2º O árbitro será escolhido dentre os juízes leigos. 

Art. 25. O árbitro conduzirá o processo com os mesmos 
critérios do Juiz, na forma dos arts. 5º e 6º desta Lei, 
podendo decidir por equidade. 

Art. 26. Ao término da instrução, ou nos cinco dias 
subsequentes, o árbitro apresentará o laudo ao Juiz 
togado para homologação POR SENTENÇA 
IRRECORRÍVEL. 

Seção IX 

Da Instrução e Julgamento 

Art. 27. Não instituído o juízo arbitral, proceder-se-á 
imediatamente à audiência de instrução e julgamento, 
desde que não resulte prejuízo para a defesa. 

Parágrafo único. Não sendo possível a sua realização 
imediata, será a audiência designada para um dos 
QUINZE DIAS subsequentes, cientes, desde logo, as 
partes e testemunhas eventualmente presentes. 

Art. 28. Na audiência de instrução e julgamento serão 
ouvidas as partes, colhida a prova e, em seguida, 
proferida a sentença. 

Art. 29. Serão decididos de plano todos os incidentes 
que possam interferir no regular prosseguimento da 
audiência. As demais questões serão decididas na 
sentença. 

Parágrafo único. Sobre os documentos apresentados 
por uma das partes, manifestar-se-á imediatamente a 
parte contrária, sem interrupção da audiência. 

Seção X 

Da Resposta do Réu 

Art. 30. A contestação, que será oral ou escrita, conterá 
toda matéria de defesa, exceto arguição de suspeição 
ou impedimento do Juiz, que se processará na forma da 
legislação em vigor. 

Cuidado 

Com o NCPC, a suspeição e o impedimento são 
arguidos na contestação (em preliminar). 

Art. 31. Não se admitirá a reconvenção. É lícito ao réu, 
na contestação, formular pedido em seu favor, nos 

limites do art. 3º desta Lei, desde que fundado nos 
mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia. 

Parágrafo único. O autor poderá responder ao pedido 
do réu na própria audiência ou requerer a designação 
da nova data, que será desde logo fixada, cientes todos 
os presentes. 

RECONVENÇÃO PEDIDO CONTRAPOSTO 

Incabível no JEC Cabível no JEC 

Cria uma nova relação 
jurídica dentro do 
mesmo processo 

Se instaura na relação 
jurídica processual já 
existente (incidente 

processual) 

Pode haver a ampliação 
subjetiva da demanda. 
Ex.: réu propõe 
reconvenção contra o 
autor e contra terceiro. 

Não cabe ampliação 
subjetiva 

Pode haver ampliação 
objetiva da demanda. 
Ex.: réu propõe 
reconvenção em face dos 
fatos alegados na inicial e 
em novos fatos. 

Não pode haver 
ampliação objetiva. Os 
fatos precisam ser os 
mesmos objetos da 
controvérsia. 

#ATENÇÃO: em provas de segunda fase, se sua peça 
for uma contestação, analise a possibilidade de 
apresentar o pedido contraposto ou a reconvenção. 
Ex.: contestação c/c pedido contraposto, ou 
contestação c/c reconvenção, ou até mesmo 
contestação c/c reconvenção e pedido contraposto. 
Isso caiu na DPE-PR, segunda fase. 

#SELIGA: algumas ações, como é o caso das ações 
que tramitam no Juizado Especial, têm NATUREZA 
JURÍDICA DÚPLICE, isso porque permitem que o réu 
formule nova pretensão sem precisar reconvir. 
Também é o caso das ações possessórias (art.556, 
NCPC): “Art. 556. É lícito ao réu, na contestação, 
alegando que foi o ofendido em sua posse, demandar 
a proteção possessória e a indenização pelos 
prejuízos resultantes da turbação ou do esbulho 
cometido pelo autor.” 

Seção XI 

Das Provas 

Art. 32. Todos os meios de prova moralmente legítimos, 
ainda que não especificados em lei, são hábeis para 
provar a veracidade dos fatos alegados pelas partes. 

Art. 33. Todas as provas serão produzidas na audiência 
de instrução e julgamento, ainda que não requeridas 
previamente, podendo o Juiz limitar ou excluir as que 
considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias. 
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Art. 34. As testemunhas, até o máximo de três para cada 
parte, comparecerão à audiência de instrução e 
julgamento levadas pela parte que as tenha arrolado, 
independentemente de intimação, ou mediante esta, se 
assim for requerido. 

 § 1º O requerimento para intimação das testemunhas 
será apresentado à Secretaria no MÍNIMO CINCO DIAS 
antes da audiência de instrução e julgamento. 

 § 2º Não comparecendo a testemunha intimada, o Juiz 
poderá determinar sua imediata condução, valendo-se, 
se necessário, do concurso da força pública. 

Art. 35. Quando a prova do fato exigir, o Juiz poderá 
inquirir técnicos de sua confiança, permitida às partes a 
apresentação de parecer técnico. 

 Parágrafo único. No curso da audiência, poderá o Juiz, 
de ofício ou a requerimento das partes, realizar 
inspeção em pessoas ou coisas, ou determinar que o 
faça pessoa de sua confiança, que lhe relatará 
informalmente o verificado. 

Art. 36. A prova oral não será reduzida a escrito, 
devendo a sentença referir, no essencial, os informes 
trazidos nos depoimentos. 

Art. 37. A instrução poderá ser dirigida por Juiz leigo, sob 
a supervisão de Juiz togado. 

Seção XII 

Da Sentença 

Art. 38. A sentença mencionará os elementos de 
convicção do Juiz, com breve resumo dos fatos 
relevantes ocorridos em audiência, dispensado o 
relatório. 

Parágrafo único. Não se admitirá sentença condenatória 
por quantia ilíquida, ainda que genérico o pedido. 

Art. 39. É INEFICAZ a sentença condenatória na parte 
que exceder a alçada estabelecida nesta Lei. 
(EXAMINADORES TROCAM O INEFICAZ POR NULA E 
ESTÁ ERRADO). 

Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução 
proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao 
Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 
substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 
realização de atos probatórios indispensáveis. 

 

 

Art. 41. Da sentença, EXCETUADA A HOMOLOGATÓRIA 
DE CONCILIAÇÃO OU LAUDO ARBITRAL, caberá recurso 
para o próprio Juizado. 

Fonaje (Fórum Nacional de Juizados Especiais) 
ENUNCIADO 7 – A sentença que homologa o laudo 
arbitral é irrecorrível. 

§ 1º O recurso será julgado por uma turma composta 
por três Juízes togados, em exercício no primeiro grau 
de jurisdição, reunidos na sede do Juizado. 

 

§ 2º No recurso, as partes serão obrigatoriamente 
representadas por advogado (INDEPENDENTE DO 
VALOR DA CAUSA). 

Art. 42. O recurso será interposto no prazo de DEZ DIAS, 
contados da ciência da sentença, por petição escrita, da 
qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 

RECURSO CONTRA SENTENÇA 

Juizado Cível Rito do NCPC 
Recurso inominado Apelação 

10 dias úteis 15 dias úteis 

Prevalece que a DP não 
tem prazo em dobro 

A DP tem prazo em 
dobro 

 

Mandado de segurança nos Juizados Especiais 

Recurso/Remédio cabível Quem julga? 

Mandado de segurança 
contra ato de Juiz dos 
Juizados Especiais 

Turmas Recursais 

Mandado de segurança 
contra ato de Turmas 
Recursais 

Turmas Recursais 

Mandado de segurança 
para realizar o controle da 
competência dos Juizados 
Especiais, ressalvada a 
autonomia dos Juizados 
quanto ao mérito das 
demandas. 

Tribunal de Justiça ou 
TRF 

JUIZADOS ESPECIAIS 

(CONJUNTO DE ÓRGÃOS)

Juizado Especial

(órgão de primeiro grau)

Turma Recursal

(órgão de segunda grau)

 IMPORTANTE 
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§ 1º O preparo será feito, independentemente de 
intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à 
interposição, sob pena de deserção. 

§ 2º Após o preparo, a Secretaria intimará o recorrido 
para oferecer resposta escrita no prazo de dez dias. 

Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, 
podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar 
dano irreparável para a parte. 

Art. 44. As partes poderão requerer a transcrição da 
gravação da fita magnética a que alude o § 3º do art. 13 
desta Lei, correndo por conta do requerente as 
despesas respectivas. 

Art. 45. As partes serão intimadas da data da sessão de 
julgamento. 

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará 
apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, 
fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a 
sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a 
súmula do julgamento servirá de acórdão. 

Seção XIII 

Dos Embargos de Declaração 

Art. 48.  Caberão embargos de declaração contra 
sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de 
Processo Civil.               

Parágrafo único. Os erros materiais podem ser 
corrigidos de ofício. 

Art. 49. Os embargos de declaração serão interpostos 
por escrito ou oralmente, no prazo de cinco dias, 
contados da ciência da decisão. 

Art. 50.  Os embargos de declaração INTERROMPEM o 
prazo para a interposição de recurso.                

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

Lei nº 9.099/95 antes do 
NCPC 

Lei nº 9.099/95 com a 
vigência do NCPC 

Oposição dos embargos 
suspendia o prazo para 
outros recursos. 

Oposição dos embargos 
agora interrompe o prazo 
para outros recursos. 

Na suspensão, o prazo 
volta a contar de onde 
parou. 

Na interrupção, o prazo 
reinicia do zero. 

 

Seção XIV 

Da Extinção do Processo Sem Julgamento do Mérito 

Art. 51. EXTINGUE-SE O PROCESSO (sem resolução de 
mérito), além dos casos previstos em lei: 

I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 
audiências do processo; 

II - quando inadmissível o procedimento instituído por 
esta Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação; 

III - quando for reconhecida a incompetência territorial; 

IV - quando sobrevier qualquer dos impedimentos 
previstos no art. 8º desta Lei; 

V - quando, falecido o autor, a habilitação depender de 
sentença ou não se der no prazo de trinta dias; 

VI - quando, falecido o réu, o autor não promover a 
citação dos sucessores no prazo DE TRINTA DIAS da 
ciência do fato. 

AUSÊNCIA DO AUTOR 

Ausência do autor à 
conciliação 

Rito da Lei nº 9.099/95 

Ausência do autor à 
conciliação 
Rito comum 

Extinção do processo 
(art. 51, inciso I) 

Multa por ato 
atentatório com valor de 
até 2% da vantagem 
econômica pretendida 
ou do valor da causa, 
revertida em favor da 
União ou do Estado. 

 

AUSÊNCIA DO RÉU 

Ausência do réu à 
conciliação 

Rito da Lei nº 9.099/95 

Ausência do réu à 
conciliação 
Rito comum 

Revelia 
(art. 20) 

Multa por ato 
atentatório 

(art.334, §8º, NCPC) 

§ 1º A extinção do processo independerá, em qualquer 
hipótese, de prévia intimação pessoal das partes. 

 § 2º No caso do inciso I deste artigo, quando comprovar 
que a ausência decorre de força maior, a parte poderá 
ser isentada, pelo Juiz, do pagamento das custas. 
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Seção XV 

Da Execução 

Art. 52. A execução da sentença processar-se-á no 
próprio Juizado, aplicando-se, no que couber, o disposto 
no Código de Processo Civil, com as seguintes 
alterações: 

I - as sentenças serão necessariamente líquidas, 
contendo a conversão em Bônus do Tesouro Nacional - 
BTN ou índice equivalente; 

II - os cálculos de conversão de índices, de honorários, 
de juros e de outras parcelas serão efetuados por 
servidor judicial; 

III - a intimação da sentença será feita, sempre que 
possível, na própria audiência em que for proferida. 
Nessa intimação, o vencido será instado a cumprir a 
sentença tão logo ocorra seu trânsito em julgado, e 
advertido dos efeitos do seu descumprimento (inciso V); 

IV - não cumprida voluntariamente a sentença 
transitada em julgado, e tendo havido solicitação do 
interessado, que poderá ser verbal, proceder-se-á 
desde logo à execução, dispensada nova citação; 

 

V - nos casos de obrigação de entregar, de fazer, ou de 
não fazer, o Juiz, na sentença ou na fase de execução, 
COMINARÁ MULTA DIÁRIA, arbitrada de acordo com as 
condições econômicas do devedor, para a hipótese de 
inadimplemento. Não cumprida a obrigação, o credor 
poderá requerer a elevação da multa ou a 
transformação da condenação em perdas e danos, que 
o Juiz de imediato arbitrará, seguindo-se a execução por 
quantia certa, incluída a multa vencida de obrigação de 
dar, quando evidenciada a MALÍCIA do devedor na 
execução do julgado; 

VI - na obrigação de fazer, o Juiz pode determinar o 
cumprimento por outrem, fixado o valor que o devedor 
deve depositar para as despesas, sob pena de multa 
diária; 

VII - na alienação forçada dos bens, o Juiz poderá 
autorizar o devedor, o credor ou terceira pessoa idônea 
a tratar da alienação do bem penhorado, a qual se 
aperfeiçoará em juízo até a data fixada para a praça ou 
leilão. Sendo o preço inferior ao da avaliação, as partes 
serão ouvidas. Se o pagamento não for à vista, será 
oferecida caução idônea, nos casos de alienação de bem 
móvel, ou hipotecado o imóvel; 

VIII - é dispensada a publicação de editais em jornais, 
quando se tratar de alienação de bens de pequeno 
valor; 

IX - o devedor poderá oferecer embargos, nos autos da 
execução, versando sobre: 

a) falta ou nulidade da citação no processo, se ele correu 
à revelia; 

b) manifesto excesso de execução; 

c) erro de cálculo; 

d) causa impeditiva, modificativa ou extintiva da 
obrigação, superveniente à sentença. 

Art. 53. A execução de título executivo extrajudicial, no 
valor de até 40 SALÁRIOS MÍNIMOS, obedecerá ao 
disposto no Código de Processo Civil, com as 
modificações introduzidas por esta Lei. 

§ 1º Efetuada a penhora, o devedor será intimado a 
comparecer à audiência de conciliação, quando poderá 
oferecer embargos (art. 52, IX), por escrito ou 
verbalmente. 

§ 2º Na audiência, será buscado o meio mais rápido e 
eficaz para a solução do litígio, se possível com dispensa 
da alienação judicial, devendo o conciliador propor, 
entre outras medidas cabíveis, o pagamento do débito 
a prazo ou a prestação, a dação em pagamento ou a 
imediata adjudicação do bem penhorado. 

§ 3º Não apresentados os embargos em audiência, ou 
julgados improcedentes, qualquer das partes poderá 
requerer ao Juiz a adoção de uma das alternativas do 
parágrafo anterior. 

§ 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo bens 
penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, 
devolvendo-se os documentos ao autor. 

Seção XVI 

Das Despesas 

 

Art. 54. O acesso ao Juizado Especial independerá, em 
primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, 
taxas ou despesas. 

Parágrafo único. O preparo do recurso, na forma do § 1º 
do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as despesas 

 IMPORTANTE 

 IMPORTANTE 
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processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro 
grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência 
judiciária gratuita. 

  

Art. 55. A sentença de PRIMEIRO GRAU não condenará 
o vencido em custas e honorários de advogado, 
ressalvados os casos de litigância de má-fé. EM 
SEGUNDO GRAU, o recorrente, vencido, pagará as 
custas e honorários de advogado, que serão fixados 
entre DEZ POR CENTO E VINTE POR CENTO DO VALOR 
DE CONDENAÇÃO ou, não havendo condenação, do 
valor corrigido da causa. 

Parágrafo único. Na execução não serão contadas 
custas, SALVO QUANDO: 

I - reconhecida a litigância de má-fé; 

II - improcedentes os embargos do devedor; 

III - tratar-se de execução de sentença que tenha sido 
objeto de recurso improvido do devedor. 

Seção XVII 

Disposições Finais 

Art. 56. Instituído o Juizado Especial, serão implantadas 
as curadorias necessárias e o serviço de assistência 
judiciária. 

Art. 57. O acordo extrajudicial, de qualquer natureza ou 
valor, poderá ser homologado, no juízo competente, 
independentemente de termo, valendo a sentença 
como título executivo judicial. 

 Parágrafo único. Valerá como título extrajudicial o 
acordo celebrado pelas partes, por instrumento escrito, 
referendado pelo órgão competente do Ministério 
Público. (PELA DEFENSORIA TAMBÉM) 

Art. 58. As normas de organização judiciária local 
poderão estender a conciliação prevista nos arts. 22 e 
23 a causas não abrangidas por esta Lei. 

 

 Art. 59. Não se admitirá AÇÃO RESCISÓRIA nas causas 
sujeitas ao procedimento (sumaríssimo) instituído por 
esta Lei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IMPORTANTE 

 IMPORTANTE 
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CÓDIGO PENAL 

SEÇÃO II 
DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS 

Penas restritivas de direitos 

Art. 43. As penas restritivas de direitos são:  

I - prestação pecuniária;   

II - perda de bens e valores;   

III - limitação de fim de semana.   

IV - prestação de serviço à comunidade ou a entidades 
públicas;   

V - interdição temporária de direitos;   

VI - limitação de fim de semana.   

SOBRE A PENA RESTRITIVA DE DIREITO  

DURAÇÃO DA PENA 
RESTRITIVA DE 

DIREITO 

AUTONOMIA E 
SUBSTITUVIDADE 

A duração da pena 
restritiva de direito é o 
mesmo tempo da pena 
privativa de liberdade 
substituída. 
 
Lembrem-se que a PRD 
é substitutiva. 

Caso preenchidos os 
requisitos, o magistrado irá 
substituir a PPL (Pena 
Privativa de Liberdade) por 
PRD (Pena Restritiva de 
Direito). Não poderá, em 
razão do mesmo fato, 
haver cumulação entre 
elas. 

Art. 44. As penas restritivas de direitos (PRD) são 
AUTÔNOMAS e substituem as privativas de liberdade 
(PPL), quando:   

I – aplicada pena privativa de liberdade NÃO superior a 
quatro anos e o crime não for cometido com violência 
ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena 
aplicada, se o crime for CULPOSO;  

II – o réu não for reincidente em crime doloso;   

III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e 
a personalidade do condenado, bem como os motivos e 
as circunstâncias indicarem que essa substituição seja 
suficiente.  

NÃO MISTURE AS COISAS 

CONDENAÇÃO POR 
CRIME DOLOSO 

CONDENAÇÃO PARA 
CRIME CULPOSO 

Pena não superior a 4 
anos e o crime não ser 
cometido com violência 
ou grave ameaça à 
pessoa. 

Qualquer que seja a pena 
aplicada e mesmo que 
tenha sido praticado com 
violência ou ameaça à 
pessoa. 

Quando o réu não for 
reincidente em crime 
doloso. 

Mesmo que seja 
reincidente em crime 
culposo ainda assim 
poderá haver a 
substituição. 

Quando as 
circunstâncias judiciais 
(art. 59) indicarem que 
essa substituição seja 
suficiente. 

Quando as 
circunstâncias judiciais 
(art. 59) indicarem que 
essa substituição seja 
suficiente. 

§ 2o Na condenação igual ou inferior a um ano, a 
substituição pode ser feita POR MULTA OU POR UMA 
PENA RESTRITIVA DE DIREITOS; se SUPERIOR a um ano, 
a pena privativa de liberdade pode ser substituída por 
uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas 
restritivas de direitos.    

CONDENAÇÃO EM PPL 

SE IGUAL OU INFERIOR 
A 01 ANO 

SE SUPERIOR A 
 01 ANO 

A PPL pode ser 
substituída por multa 
OU por uma PRD. 

A PPL pode ser substituída 
por uma PRD + multa ou 
duas PRD’s. 

 

§ 3o Se o condenado for reincidente, o juiz poderá 
aplicar a substituição, desde que, em face de 
condenação anterior, a medida seja SOCIALMENTE 
RECOMENDÁVEL e a reincidência não se tenha operado 
em virtude da prática do mesmo crime.   

PROVA ORAL DPE-BA – SOCIALMENTE 
RECOMENDÁVEL 

Na prova oral da DPE-BA (2016, FCC), o candidato foi 
perguntado sobre o que seria “socialmente 
recomendável”. Tal terminologia é extremamente 
vaga, o que viola os corolários mais básicos da 
principiologia do Direito Penal (como a necessidade 
de a lei penal ser certa, objetiva). Assim, quando o 
examinador faz esse tipo de pergunta, o(a) 
candidato(a) deverá trazer diretrizes críticas, 
afirmando que o “socialmente recomendável” é um 
conceito jurídico indeterminado, e por isso, cada 
magistrado pode interpretar de uma forma, 
causando graves prejuízos à segurança jurídica. 

 IMPORTANTE 
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§ 4o A pena restritiva de direitos converte-se em 
privativa de liberdade quando ocorrer o 
descumprimento injustificado da restrição imposta. No 
cálculo da pena privativa de liberdade a executar será 
deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de 
direitos, respeitado o SALDO MÍNIMO DE TRINTA DIAS 
de detenção ou reclusão.   

O seguinte item foi considerado correto pela FCC: “Em 
2014, por conduta perpetrada em 2011, Ataulfo foi 
denunciado pela prática de lesão corporal simples (art. 
129, caput, do CP). Em 2016, por conduta perpetrada 
em 2015, Ataulfo viu-se novamente denunciado, dessa 
vez pela prática de ameaça. Já em 2017, em razão de 
conduta praticada em 2016, Ataulfo foi condenado pela 
prática de furto qualificado pelo emprego de chave 
falsa, sendo-lhe aplicada uma pena privativa de 
liberdade de 04 anos de reclusão. Nesse caso, é possível 
substituir a pena privativa de liberdade aplicada por 
uma pena restritiva de direitos e multa”.  
 

§ 5o Sobrevindo condenação a pena privativa de 
liberdade, por outro crime, o juiz da execução penal 
decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la 
se for possível ao condenado cumprir a pena 
substitutiva anterior.   
 
 
 
Segundo o Enunciado 588 da Súmula do STJ, a prática 
de CRIME ou CONTRAVENÇÃO contra a mulher com 
violência ou grave ameaça no ambiente doméstico 
impossibilita a substituição.  

Conversão das penas restritivas de direitos 

 Art. 45. Na aplicação da substituição prevista no artigo 
anterior, proceder-se-á na forma deste e dos arts. 46, 47 
e 48.   

§ 1o A prestação pecuniária consiste no pagamento em 
dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade 
pública ou privada com destinação social, de 
importância fixada pelo juiz, NÃO INFERIOR A 1 (UM) 
SALÁRIO MÍNIMO NEM SUPERIOR A 360 (TREZENTOS E 
SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. O valor pago será 
deduzido do montante de eventual condenação em 
ação de reparação civil, se coincidentes os 
beneficiários.   

 

 

NÃO CONFUNDAM! 

PRESTAÇÃO 
PECUNIÁRIA 

MULTA 

Espécie de pena 
restritiva de direito, que 
decorre da conversão 
de uma PPL. 

Pena autônoma e pode 
ser cumulada com pena 
privativa de liberdade. 

Consiste no pagamento 
em dinheiro à vítima ou 
a seus dependentes, 
como uma forma de 
“reparação”. 

Consiste no pagamento 
ao fundo penitenciário da 
quantia fixada na 
sentença e calculada em 
dias-multa. Será, no 
mínimo, de 10 (dez) e, no 
máximo, de 360 
(trezentos e sessenta) 
dias-multa. 

Valor destinado à 
vítima. 

O valor é destinado ao 
Fundo Penitenciário. 

Caso não seja pago o 
valor fixado pelo 
magistrado, este 
converterá em pena 
privativa de liberdade. 

O descumprimento 
importa em execução 
fiscal ajuizada pelo MP, 
em regra (novo 
entendimento 
corroborado pelas 
previsões do “pacote 
anticrime”). 

 
Enunciado 25 da I Jornada de Direito Penal e Processo 
Penal CJF/STJ (2020): As obrigações pecuniárias (pena 
de multa, custas processuais e obrigação de reparar os 
danos) advindas da sentença penal condenatória 
recorrível, não podem ser executadas antes do trânsito 
em julgado. 

§ 2o No caso do parágrafo anterior, se houver aceitação 
do beneficiário, a prestação pecuniária pode consistir 
em prestação de outra natureza.   

§ 3o A perda de bens e valores pertencentes aos 
condenados dar-se-á, ressalvada a legislação especial, 
em favor do Fundo Penitenciário Nacional, e seu valor 
terá como teto – o que for maior – o montante do 
prejuízo causado ou do provento obtido pelo agente ou 
por terceiro, em consequência da prática do crime.   

 Prestação de serviços à comunidade ou a entidades 
públicas 

Art. 46. A prestação de serviços à comunidade ou a 
entidades públicas é aplicável às condenações 
superiores a seis meses de privação da liberdade.   

§ 1o A prestação de serviços à comunidade ou a 
entidades públicas consiste na atribuição de tarefas 
GRATUITAS ao CONDENADO.   

 SÚMULA 

 CAIU NA DPE-RS 
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§ 2o A prestação de serviço à comunidade dar-se-á em 
entidades assistenciais, hospitais, escolas, orfanatos e 
outros estabelecimentos congêneres, em programas 
comunitários ou estatais.   

 § 3o As tarefas a que se refere o § 1o serão atribuídas 
conforme as aptidões do condenado, devendo ser 
cumpridas à RAZÃO DE UMA HORA DE TAREFA POR DIA 
DE CONDENAÇÃO, fixadas de modo a não prejudicar a 
jornada normal de trabalho.   

 

§ 4o Se a pena substituída for superior a um ano, é 
facultado ao condenado cumprir a pena substitutiva em 
MENOR TEMPO (art. 55), nunca inferior à METADE da 
pena privativa de liberdade fixada.   

Interdição temporária de direitos  

 Art. 47 - As penas de interdição TEMPORÁRIA de 
direitos são:   

I - proibição do exercício de cargo, função ou atividade 
pública, bem como de mandato eletivo;   

II - proibição do exercício de profissão, atividade ou 
ofício que dependam de habilitação especial, de licença 
ou autorização do poder público;  

 III - suspensão de autorização ou de habilitação para 
dirigir veículo.  

IV – proibição de frequentar determinados lugares.   

V - proibição de inscrever-se em concurso, avaliação ou 
exame públicos.    

Limitação de fim de semana 

Art. 48 - A limitação de fim de semana consiste na 
obrigação de permanecer, aos sábados e domingos, por 
5 (cinco) horas diárias, em casa de albergado ou outro 
estabelecimento adequado.    

Parágrafo único - Durante a permanência poderão ser 
ministrados ao condenado cursos e palestras ou 
atribuídas atividades educativas.  

 
27 Direito penal esquematizado – Parte geral – vol. 1/Cleber Masson. – 8.ª 
ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 
2014, p. 913. 

CAPÍTULO VI 
DOS EFEITOS DA CONDENAÇÃO 

Efeitos genéricos e específicos 

Art. 91 - São efeitos da condenação (SECUNDÁRIO 
EXTRAPENAL GENÉRICO)        

I - tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado 
pelo crime 

II - a perda em favor da União, ressalvado o direito do 
lesado ou de terceiro de boa-fé:           

a) dos instrumentos do crime, desde que consistam em 
coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção 
constitua fato ilícito; 

b) do produto do crime ou de qualquer bem ou valor 
que constitua proveito auferido pelo agente com a 
prática do fato criminoso. 

EFEITOS DA CONDENAÇÃO 
PRINCIPAIS SECUNDÁRIOS 

Imposição das penas 
privativas de liberdade, 
restritivas de direitos, 
pecuniárias, e, ainda, de 
medidas de segurança 
aos semi-imputáveis. A 
imposição de sanção 
penal é, sem dúvida, o 
efeito precípuo da 
condenação.27 

São acessórios. 
 

São divididos em penais 
e extrapenais (esse 
último se divide em 

genérico e específico) 

 

Segundo Cleber Masson28, temos os seguintes efeitos 
secundários: 

SECUNDÁRIOS DE 
NATUREZA PENAL 

SECUNDÁRIOS DE 
NATUREZA EXTRAPENAL 

a) Reincidência, se 
posteriormente for 
praticado novo crime, 
com todas as 
consequências daí 
resultantes (arts. 63 e 
64); 
 
b) fixação de regime 
fechado para 
cumprimento da pena 
privativa de liberdade 
(art. 33, § 2º);  

Efeitos secundários 
extrapenais se dividem 
em genéricos e 
específicos. 
 
Efeitos genéricos: 
chamados dessa maneira 
por recaírem sobre todos 
os crimes, são os 
previstos no art. 91 do 
Código Penal: obrigação 
de reparar o dano e 
confisco. 

28 Direito penal esquematizado – Parte geral – vol. 1/Cleber Masson. – 8.ª 
ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 
2014, p. 913/914. 

 IMPORTANTE 
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c) configuração de maus 
antecedentes (art. 59); 
 
d) revogação, 
obrigatória ou 
facultativa, do sursis e 
do livramento 
condicional (arts. 77, I e 
§ 1º, 86, caput, e 87); 
 
e) aumento ou 
interrupção do prazo da 
prescrição da pretensão 
executória (arts. 110, 
caput, e 117, VI); 

 
Efeitos específicos: São 
os indicados pelo art. 92 
do Código Penal: perda 
do cargo, função pública 
ou mandato eletivo, 
incapacidade para o 
exercício do pátrio poder, 
tutela ou curatela, e 
inabilitação para dirigir 
veículo, quando utilizado 
como meio para a prática 
de crime doloso. 

§ 1o  Poderá ser decretada a perda de bens ou valores 
equivalentes ao produto ou proveito do crime quando 
estes não forem encontrados ou quando se localizarem 
no exterior.          

§ 2o  Na hipótese do § 1o, as medidas assecuratórias 
previstas na legislação processual poderão abranger 
bens ou valores equivalentes do investigado ou acusado 
para posterior decretação de perda.            

 

Art. 91-A. Na hipótese de condenação por infrações às 
quais a lei comine pena máxima superior a 6 (seis) anos 
de reclusão, poderá ser decretada a perda, como 
produto ou proveito do crime, dos bens 
correspondentes à diferença entre o valor do 
patrimônio do condenado e aquele que seja compatível 
com o seu rendimento lícito.             (Incluído pela Lei nº 
13.964, de 2019) 

§ 1º Para efeito da perda prevista no caput deste artigo, 
entende-se por patrimônio do condenado todos os 
bens:             (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

I - de sua titularidade, ou em relação aos quais ele tenha 
o domínio e o benefício direto ou indireto, na data da 
infração penal ou recebidos posteriormente; 
e             (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

II - transferidos a terceiros a título gratuito ou mediante 
contraprestação irrisória, a partir do início da atividade 
criminal.             (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

§ 2º O condenado poderá demonstrar a inexistência da 
incompatibilidade ou a procedência lícita do 
patrimônio.             (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

 

DOSES DOUTRINÁRIAS 

Enunciado 15 da I Jornada de Direito Penal e 
Processo Penal do CJF/STJ (2020): Para fins de 
aplicação do art. 91-A do Código Penal, cabe ao 
Ministério Público, e não à Defesa, a comprovação de 
incompatibilidade entre o patrimônio e os 
rendimentos lícitos do réu. 

§ 3º A perda prevista neste artigo deverá ser requerida 
expressamente pelo Ministério Público, por ocasião do 
oferecimento da denúncia, com indicação da diferença 
apurada.             (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

§ 4º Na sentença condenatória, o juiz deve declarar o 
valor da diferença apurada e especificar os bens cuja 
perda for decretada.             (Incluído pela Lei nº 13.964, 
de 2019) 

§ 5º Os instrumentos utilizados para a prática de crimes 
por organizações criminosas e milícias deverão ser 
declarados perdidos em favor da União ou do Estado, 
dependendo da Justiça onde tramita a ação penal, ainda 
que não ponham em perigo a segurança das pessoas, a 
moral ou a ordem pública, nem ofereçam sério risco de 
ser utilizados para o cometimento de novos 
crimes.             (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

EFEITOS DA CONDENAÇÃO 

AUTOMÁTICOS NÃO AUTOMÁTICOS 

Os efeitos genéricos da 
condenação, 
automáticos, estão no 
art. 91 e parágrafos, do 
CP. 

Estão no art. 92, do 
Código Penal. 
Os efeitos específicos da 
condenação não são 
automáticos. Assim, 
dependem, para sua 
concretização, decisão 
judicial fundamentada. 

Art. 92 - São também efeitos da condenação: 
(SECUNDÁRIO EXTRAPENAL ESPECÍFICO)              

I - a perda de cargo, função pública ou mandato 
eletivo:       

a) quando aplicada pena privativa de liberdade por 
tempo igual ou superior A UM ANO, nos crimes 
praticados com abuso de poder ou violação de dever 
para com a Administração Pública;          

b) quando for aplicada pena privativa de liberdade por 
tempo superior a 4 (quatro) anos nos demais casos. 

 

 NOVIDADES 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art2
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PERDA DO CARGO/FUNÇÃO COMO EFEITO DA 
CONDENAÇÃO 

Abuso de poder/ 
violação p/ com a Adm 

Pública 

Demais casos, como 
regra 

PPL igual ou superior a 
01 ano. 

PPL superior a 04 anos. 

Lembrem-se que em nenhum dos dois casos os 
efeitos específicos da condenação são automáticos. 
Assim, dependem, para sua concretização, decisão 
judicial fundamentada. 

II – a incapacidade para o exercício do poder familiar, da 
tutela ou da curatela nos crimes dolosos sujeitos à pena 
de reclusão cometidos CONTRA OUTREM IGUALMENTE 
TITULAR DO MESMO PODER FAMILIAR, contra filho, 
filha ou outro descendente ou contra tutelado ou 
curatelado;          

III - a inabilitação para dirigir veículo, quando utilizado 
como meio para a prática de CRIME DOLOSO.             

Parágrafo único - Os efeitos de que trata este artigo não 
são automáticos, devendo ser motivadamente 
declarados na sentença.    
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DECLARAÇÃO SOBRE A 
PROTEÇÃO DE TODAS AS 

PESSOAS CONTRA OS 
DESAPARECIMENTOS FORÇADOS 

- 1992 
 

A Assembleia Geral, 
 
Considerando que, em conformidade com os princípios 
proclamados na Carta das Nações Unidas e em outros 
instrumentos internacionais, o reconhecimento da 
dignidade inerente e dos direitos iguais e inalienáveis de 
todos os membros da família humana constitui o 
fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo, 
Tendo presente a obrigação dos Estados em virtude da 
Carta, em particular do seu artigo 55.º, de promover o 
respeito universal e efetivo dos direitos humanos e das 
liberdades fundamentais, 
 
Profundamente preocupada por constatar que em 
muitos países, frequentemente de forma persistente, 
ocorrem desaparecimentos forçados, no sentido de que 
as pessoas são presas, detidas ou raptadas contra a sua 
vontade ou de outra forma privadas de liberdade por 
agentes governamentais de qualquer ramo ou nível, que 
de seguida se recusam a revelar o destino ou paradeiro 
das pessoas em causa ou se recusam a reconhecer a 
privação de liberdade, assim subtraindo tais pessoas à 
proteção da lei, 
 
Considerando que os desaparecimentos forçados 
atentam contra os mais profundos valores de qualquer 
sociedade empenhada em respeitar o Estado de Direito, 
os direitos humanos e as liberdades fundamentais, e 
que a prática sistemática de tais atos configura um 
crime contra a Humanidade, 
 
Recordando a sua resolução 33/173, de 22 de Dezembro 
de 1978, na qual manifestou preocupação pelos relatos 
de desaparecimentos forçados ou involuntários 
oriundos de diversas partes do mundo, bem como pela 
angústia e pela dor provocadas por esses 
desaparecimentos, e instou os Governos a fazer incorrer 
as autoridades encarregadas de aplicar a lei e as forças 
de segurança em responsabilidade jurídica pelos 
excessos que possam conduzir a desaparecimentos 
forçados ou involuntários de seres humanos, 
 
Recordando também a proteção conferida às vítimas de 
conflitos armados pelas Convenções de Genebra de 12 
de Agosto de 1949 e seus Protocolos Adicionais de 1977, 
Tendo em conta em particular os pertinentes artigos da 
Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Pacto 
Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, que 

protegem o direito à vida, o direito à liberdade e à 
segurança da pessoa, o direito a não ser sujeito à tortura 
e o direito ao reconhecimento da personalidade 
jurídica, 
 
Tendo em conta também a Convenção contra a Tortura 
e Outras Penas ou Tratamentos Cruéis, Desumanos ou 
Degradantes, que estabelece que os Estados partes 
deverão tomar medidas eficazes para prevenir e punir 
os atos de tortura, 
 
Tendo presentes o Código de Conduta para os 
Funcionários Responsáveis pela Aplicação da Lei, os 
Princípios Básicos sobre a Utilização da Força e de Armas 
de Fogo pelos Funcionários Responsáveis pela Aplicação 
da Lei, a Declaração dos Princípios Básicos de Justiça 
Relativa às Vítimas da Criminalidade e de Abuso de 
Poder e as Regras Mínimas para o Tratamento de 
Reclusos, 
 
Afirmando que, para prevenir os desaparecimentos 
forçados, é necessário garantir a estrita observância do 
Conjunto de Princípios para a Proteção de Todas as 
Pessoas Sujeitas a Qualquer Forma de Detenção ou 
Prisão contidos em anexo à sua resolução 43/173, de 9 
de Dezembro de 1988, e dos Princípios sobre a 
Prevenção Eficaz e Investigação das Execuções 
Extrajudiciais, Arbitrárias ou Sumárias, constantes do 
anexo à resolução 1989/65 do Conselho Econômico e 
Social, de 24 de Maio de 1989 e aprovados pela 
Assembleia Geral na sua resolução 44/162, de 15 de 
Dezembro de 1989, 
 
Tendo presente que, embora os atos que configuram 
um desaparecimento forçado constituam uma violação 
das proibições constantes dos instrumentos 
internacionais acima mencionados, continua, no 
entanto, a ser importante elaborar um instrumento que 
caracterize todos os atos de desaparecimento forçado 
de pessoas como infrações muito graves e consagre 
normas concebidas para punir e prevenir tais crimes, 
 
1. Proclama a presente Declaração sobre a Proteção de 
Todas as Pessoas contra os Desaparecimentos Forçados 
como um conjunto de princípios aplicáveis a todos os 
Estados; 
 
2. Insta a que sejam feitos todos os esforços para que a 
Declaração se torne amplamente conhecida e 
respeitada: 
 

Artigo 1.º 
 
1. Qualquer ato de desaparecimento forçado constitui 
um atentado à dignidade humana. É condenado 
enquanto uma negação dos objetivos das Nações 
Unidas e uma grave e flagrante violação dos direitos 
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humanos e liberdades fundamentais proclamados na 
Declaração Universal dos Direitos do Homem e 
reafirmados e desenvolvidos noutros instrumentos 
internacionais nesta matéria. 
 

CASO GOMES LUND VS BRASIL 

É importante que você saiba que no Caso Gomes 
Lund vs Brasil, uma das exceções preliminares 
alegadas pelo Brasil foi a incompetência da Corte IDH 
para apreciar o caso, considerando que os fatos 
ocorreram após o Brasil reconhecer a competência 
contenciosa da Corte (que foi em 10/12/1998), mais 
de 20 anos após os acontecimentos dos fatos na 
região do Araguaia. Então, em tese, como os fatos se 
deram bem ANTES do reconhecimento da função 
contenciosa (jurisdicional) da Corte pelo Brasil, estes 
não poderiam ser julgados pela Corte 
Interamericana? A resposta da Corte foi negativa. 
 
No caso, pontua a doutrina que “a Corte IDH decidiu 
que os corpos das vítimas do Caso Gomes Lund 
continuam desaparecidos e os responsáveis pelos 
desaparecimentos forçados não foram 
responsabilizados. Assim, a Corte entendeu que o 
próprio desaparecimento forçado seria de caráter 
permanente, pois a cada instante passado sem o que 
se encontrem os corpos desaparecidos e se 
responsabilizem os autores dos delitos, o direito à 
vida e à integridade física estariam sendo violados”.29 
 

 
2. Todo o ato de desaparecimento forçado subtrai as 
pessoas que a ele são sujeitas à proteção da lei e 
provoca grandes sofrimentos a essas pessoas e às suas 
famílias. Constitui uma violação das normas de direito 
internacional que garantem, nomeadamente, o direito 
ao reconhecimento da personalidade jurídica, o direito 
à liberdade e segurança pessoal e o direito a não ser 
sujeito à tortura ou a outras penas ou tratamentos 
cruéis, desumanos ou degradantes. Também viola ou 
constitui uma grave ameaça ao direito à vida.  
 

Artigo 2.º 
 
1. Nenhum Estado deverá cometer, permitir ou tolerar 
os desaparecimentos forçados. 
 
2. Os Estados deverão agir aos níveis nacional e regional 
e em cooperação com as Nações Unidas para contribuir 
por todos os meios para a prevenção e erradicação dos 
desaparecimentos forçados. 
 
 
 

 
29 PAIVA, Caio. HEEMANN, Thimotie Aragon. Jurisprudência Internacional de Direitos 
Humanos. 3º Edição. Belo Horizonte. Editora CEI, 2020, p. 386. 

Artigo 3.º 
 

Todos os Estados deverão adotar medidas eficazes nos 
planos legislativo, administrativo, judicial ou outros para 
prevenir e erradicar os atos conducentes a 
desaparecimentos forçados em qualquer território 
sujeito à sua jurisdição. 
 

COMISSÃO NACIONAL DA VERDADE NO BRASIL 
(DOUTRINA DE ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS) 

“(...) No Brasil, a Lei nº 12.528/2011 criou a Comissão 
Nacional da Verdade. De acordo com seu art. 1º, a 
comissão tem como finalidade “examinar e esclarecer 
as graves violações de direitos humanos praticadas 
no período fixado no art. 8º do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias (período de 18 de 
setembro de 1946 até a data da promulgação da 
Constituição), a fim de efetivar o direito à memória e 
à verdade histórica e promover a reconciliação 
nacional”. 
 
Além de (i) esclarecer os fatos e as circunstâncias dos 
casos de graves violações de direitos humanos, 
promovendo o esclarecimento dos casos de torturas, 
mortes, desaparecimentos forçados, ocultação de 
cadáveres e sua autoria, ainda que ocorridos no 
exterior, a Comissão deve encaminhar aos órgãos 
públicos competentes toda e qualquer informação 
obtida que possa auxiliar na (ii) localização e 
identificação de corpos e restos mortais de 
desaparecidos políticos e (iii) recomendar a adoção 
de medidas e políticas públicas para prevenir violação 
de direitos humanos, assegurar sua não repetição e 
promover a efetiva reconciliação nacional. Quanto à 
obtenção da verdade judicial, é cabível a 
responsabilização dos agentes que promoveram 
graves violações de direitos humanos durante a 
ditadura militar. 
 
Para tanto, a Corte IDH considerou ser inaplicável a 
Lei nº 6.683/79 (Lei da Anistia) aos agentes da 
ditadura, uma vez que tal lei ofendeu o direito à 
justiça das vítimas e seus familiares, previsto 
implicitamente nos arts. 8º e 25 da Convenção 
Americana de Direitos Humanos (Caso Gomes Lund 
vs. Brasil, sentença de 24-11-2010). Ocorre que o STF 
decidiu pela improcedência da ADPF 153, interposta 
pelo Conselho Federal da OAB, que almejava a 
interpretação conforme a Constituição da Lei da 
Anistia, no sentido de excluir os agentes da ditadura 
do seu alcance. 
 
Para o relator, Min. Eros Grau, a Lei da anistia 
veiculou uma decisão política assumida naquele 
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momento e a Constituição de 1988 não pode afetar 
leis-medida que a tenham precedido (ADPF 153, Rel. 
Min. Eros Grau, julgamento em 29-4-2010, Plenário, 
DJE de 6-8-2010). Em 10 de dezembro de 2014, a 
Comissão Nacional da Verdade, criada pela Lei nº 
12.528/2011, entregou seu relatório final, que 
contempla a análise de graves violações de direitos 
humanos dentro do período de 1946 a 1988. 
Composto por três volumes, o relatório final 
documentou especialmente centenas de casos de 
violações graves de direitos humanos cometidos por 
agentes da ditadura militar (1964-1985), atestando 
que tais violações consistiram em uma política 
sistemática de Estado (e não atos isolados, de 
indivíduos – civis ou militares – agindo contra 
orientações superiores). 
 
Conforme consta do relatório, “na ditadura militar, a 
repressão e a eliminação de opositores políticos se 
converteram em política de Estado, concebida e 
implementada a partir de decisões emanadas da 
Presidência da República e dos ministérios militares” 
(p. 963). Assim, tais crimes têm, de acordo com o 
relatório final, a natureza de crimes contra a 
humanidade. Essa conclusão é importante e está em 
consonância com a decisão da Corte IDH no Caso 
Gomes Lund vs. Brasil (2010).” 30 

 
Artigo 4.º 

 
1. Todos os atos conducentes a desaparecimentos 
forçados serão considerados infrações nos termos da lei 
penal e puníveis com penas adequadas que tenham em 
conta a sua extrema gravidade. 
 
 
2. A lei nacional poderá prever circunstâncias 
atenuantes para as pessoas que, tendo participado em 
desaparecimentos forçados, contribuam para a 
reaparição da vítima com vida ou voluntariamente 
forneçam informações que possam contribuir para o 
esclarecimento dos casos de desaparecimento forçado. 
 

Artigo 5.º 
 

Para além das sanções penais aplicáveis, os 
desaparecimentos forçados fazem incorrer os seus 
autores e o Estado ou autoridades públicas que 
organizem, consintam ou tolerem tais 
desaparecimentos, em responsabilidade civil, sem 
prejuízo da responsabilidade internacional do Estado 
em causa em conformidade com os princípios de direito 
internacional. 
 

 
30 Curso de direitos humanos/André de Carvalho Ramos. – 5. ed. – São Paulo: Saraiva 
Educação, 2018, p. 892/893. 

 

Escala de níveis das vítimas atingidas pelo 
desaparecimento forçado (segundo Caio Paiva e 

Thimotie Aragon, 2020, p. 87) 

Primeiro 
nível 

A prática do delito de 
desaparecimento forçado atinge 
apenas a pessoa desaparecida (TEDH, 
Caso Çakici vs Turquia) 

Segundo 
nível 

A prática do delito de 
desaparecimento forçado atinge a 
pessoa desaparecida e seus familiares 
(Corte IDH, Blake vs Guatemala) 

Terceiro 
nível 

A prática do delito de 
desaparecimento forçado atinge a 
pessoa desaparecida, seus familiares 
e a sociedade (Corte IDH, Caso 
Bámaca Velásquez vs Guatemala) 

 
 

Artigo 6.º 
 
1. Nenhuma ordem ou instrução emanada de qualquer 
autoridade pública, civil, militar ou de outra natureza, 
poderá ser invocada para justificar um desaparecimento 
forçado. Qualquer pessoa que receba tal ordem ou 
instrução terá o direito e o dever de não lhe obedecer. 
 
2. Todos os Estados deverão garantir que as ordens ou 
instruções que ordenem, autorizem ou encorajem 
qualquer desaparecimento forçado sejam proibidas. 
 
3. Na formação dos funcionários responsáveis pela 
aplicação da lei dever-se-ão destacar as disposições do 
primeiro e segundo parágrafos do presente artigo. 
 

Artigo 7.º 
 
Nenhumas circunstâncias, sejam de que natureza 
forem, quer se trate de ameaça de guerra, estado de 
guerra, instabilidade política interna ou qualquer outra 
situação de emergência pública, poderão ser invocadas 
para justificar um desaparecimento forçado. 
 

Artigo 8.º 
 
1. Nenhum Estado deverá expulsar, repatriar ou 
extraditar uma pessoa para outro Estado caso existam 
motivos sérios para crer que aí a pessoa possa estar em 
risco de ser vítima de um desaparecimento forçado. 
(NON REFOULEMENT/NÃO DEVOLUÇÃO) 
 
2. A fim de determinar se esses motivos existem ou não, 
as autoridades competentes deverão ter em conta 
todas as considerações relevantes, nomeadamente e se 
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for o caso, a existência no Estado em causa de um 
padrão constante de violações graves, flagrantes e 
sistemáticas de direitos humanos. 
 

Artigo 9.º 
 
1. É necessário garantir o direito a um recurso judicial 
rápido e eficaz, enquanto meio de determinar o 
paradeiro ou estado de saúde das pessoas privadas de 
liberdade e/ou de identificar a autoridade que ordenou 
ou levou a cabo a privação de liberdade, a fim de 
prevenir a ocorrência de desaparecimentos forçados 
em todas as circunstâncias, nomeadamente as referidas 
no artigo 7.º, supra. 
 
2. No âmbito desses processos de recurso, as 
autoridades nacionais competentes deverão ter acesso 
a todos os locais onde se encontrem pessoas privadas 
de liberdade e a todas as áreas desses locais, bem como 
a qualquer local onde existam razões para crer que essas 
pessoas possam ser encontradas. 
 
3. Qualquer outra autoridade competente nos termos 
da lei interna do Estado ou de qualquer instrumento 
jurídico internacional do qual o Estado seja parte poderá 
também ter acesso a esses locais. 
 

Artigo 10.º 
 
1. Toda a pessoa privada de liberdade deverá ser 
mantida num local de detenção oficialmente 
reconhecido e, em conformidade com a lei nacional, 
comparecer perante uma autoridade judicial no mais 
curto espaço de tempo após a detenção. 
 
2. Informação exata sobre a detenção das pessoas em 
causa e seu local ou locais de detenção, incluindo locais 
para onde sejam transferidas, deverá ser prontamente 
fornecida aos membros da sua família, ao seu advogado 
e a qualquer outra pessoa com um interesse legítimo 
em tal informação, a menos que as pessoas privadas de 
liberdade manifestem o desejo em contrário. 
 
3. Todos os locais de detenção deverão manter registros 
oficiais atualizados de todas as pessoas privadas de 
liberdade. Para além disso, cada Estado deverá adotar 
medidas a fim de manter registros centralizados 
similares. A informação constante dos registros deverá 
ser posta à disposição das pessoas referidas no 
parágrafo anterior, de qualquer autoridade judicial ou 
outra autoridade nacional competente e independente 
e de qualquer outra autoridade competente nos termos 
da lei do Estado ou de qualquer instrumento jurídico 
internacional do qual o Estado em causa seja parte, que 
procure determinar o paradeiro da pessoa detida. 
 
 

 
Artigo 11.º 

 
Todas as pessoas privadas de liberdade deverão ser 
libertadas de forma a permitir verificar com certeza que 
foram de fato postas em liberdade e, além do mais, que 
foram libertadas em condições que garantam a sua 
integridade física e capacidade de exercer plenamente 
os seus direitos. 
 

Artigo 12.º 
 

1. Todos os Estados deverão adotar normas internas a 
fim de designar os funcionários autorizados a ordenar a 
privação de liberdade, definir em que condições essas 
ordens podem ser dadas e prever sanções para os 
funcionários que, sem justificação legal, se recusem a 
prestar informação sobre qualquer detenção. 
 
2. Todos os Estados deverão, de forma semelhante, 
garantir uma supervisão rigorosa, nomeadamente 
através de uma cadeia hierárquica bem definida, de 
todos os funcionários responsáveis pela aplicação da lei 
cujas funções incluam a captura, detenção, guarda, 
transferência e prisão de pessoas, bem como de todos 
os outros funcionários autorizados por lei a utilizar a 
força ou armas de fogo. 
 
 

Artigo 13.º 
 
1. Todos os Estados deverão garantir a todas as pessoas 
que tenham conhecimento ou possam invocar um 
interesse legítimo e aleguem que uma pessoa foi vítima 
de um desaparecimento forçado, o direito de denunciar 
os fatos perante uma autoridade do Estado e a que essa 
denúncia seja pronta, exaustiva e imparcialmente 
investigada pela autoridade em causa. Sempre que 
existam motivos razoáveis para acreditar que ocorreu 
um desaparecimento forçado, o Estado deverá 
comunicar os fatos a essa autoridade para que seja 
instaurado inquérito, mesmo na ausência de uma 
denúncia formal. Não deverá ser tomada qualquer 
medida a fim de limitar ou colocar obstáculos a esse 
inquérito. 
 
2. Todos os Estados deverão garantir que a autoridade 
competente disponha das competências e recursos 
necessários para conduzir as investigações de forma 
eficaz, nomeadamente poderes para exigir a 
comparecimento de testemunhas e a apresentação dos 
documentos pertinentes e para visitar imediatamente 
os locais em causa. 
 
3. Deverão ser adotadas medidas para garantir que 
todas as pessoas envolvidas na investigação, 
nomeadamente o denunciante, o advogado, as 
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testemunhas e os agentes que conduzem o inquérito, 
sejam protegidos contra quaisquer maus tratos, atos de 
intimidação ou represálias. 
 
4. Os resultados das investigações deverão ser 
comunicados a todas as pessoas interessadas, a pedido 
destas, a menos que isso prejudique as investigações em 
curso. 
 
5. Deverão ser adotadas medidas para garantir que 
qualquer forma de maus tratos, intimidação ou 
represálias ou qualquer outra forma de interferência 
quando da apresentação da denúncia ou no decorrer do 
processo de investigação seja adequadamente punida. 
 
6. Uma investigação, em conformidade com os 
procedimentos acima descritos, dever-se-á manter em 
curso enquanto o destino da vítima do desaparecimento 
forçado não for esclarecido. 
 

Artigo 14.º 
 

Todos os presumíveis autores de atos conducentes a um 
desaparecimento forçado perpetrado num 
determinado Estado deverão, uma vez que os fatos 
apurados mediante uma investigação oficial assim o 
justifiquem, comparecer perante as autoridades civis 
desse Estado para fins de instauração de ação penal e 
julgamento, a menos que tenham sido extraditados para 
outro Estado que deseje exercer jurisdição em 
conformidade com os pertinentes acordos 
internacionais em vigor. Todos os Estados deverão 
adotar todas as medidas lícitas e apropriadas ao seu 
dispor para levar a responder perante a justiça todos os 
presumíveis autores de atos conducentes a 
desaparecimentos forçados que se encontrem sob a sua 
jurisdição ou controlo. 
 

Artigo 15.º 
 

O fato de existirem motivos razoáveis para acreditar que 
uma pessoa participou em atos de extrema gravidade 
como os referidos no artigo 4.º, n.º 1, supra, 
independentemente dos motivos porque o fez, deverá 
ser tomado em conta pelas autoridades competentes 
do Estado ao decidirem sobre um pedido de asilo. 
 

Artigo 16.º 
 
1. Os presumíveis autores de qualquer dos atos 
referidos no artigo 4.º, n.º 1, supra, deverão ser 
suspensos do exercício de quaisquer funções oficiais 
durante a investigação referida no artigo 13.º, supra. 
 

 
31 PAIVA, Caio. HEEMANN, Thimotie Aragon. Jurisprudência Internacional de Direitos 
Humanos. 3º Edição. Belo Horizonte. Editora CEI, 2020, p. 387. 

2. Deverão ser julgados apenas pelos competentes 
tribunais comuns do Estado e não por quaisquer 
tribunais especiais, em particular tribunais militares. 
 
3. Não serão reconhecidos quaisquer privilégios, 
imunidades ou dispensas especiais no âmbito de tais 
processos, sem prejuízo das disposições enunciadas na 
Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas. 
 
4. Aos presumíveis autores de tais atos deverá ser 
garantido, em todas as fases da investigação e eventual 
processo penal e julgamento, um tratamento 
equitativo, em conformidade com as pertinentes 
disposições da Declaração Universal dos Direitos do 
Homem e de outros pertinentes acordos internacionais 
em vigor. 
 

Artigo 17.º 
 

1. Os atos que consubstanciam um desaparecimento 
forçado deverão ser considerados um crime continuado 
enquanto os seus autores continuarem a esconder o 
destino e o paradeiro das pessoas desaparecidas e estes 
fatos não ficarem esclarecidos. 
 

NO BRASIL, ONDE ESTÁ PREVISTO O CRIME DE 
DESAPARECIMENTO FORÇADO? 

Não sei se vocês já pararam para pensar onde está 
positivado, no Brasil, o crime de “desaparecimento 
forçado”. De fato, ele ainda não existe, e isso faz 
surgir o seguinte questionamento: a Corte IDH 
poderia ter responsabilizado o Brasil no Caso Gomes 
Lund em razão do crime de desaparecimento forçado, 
ainda que na legislação interna não haja esse delito? 
 
A resposta é sim. 
 
Segundo a doutrina31, esse já era o entendimento da 
Corte no Caso Caballero Delgado e Santana vs 
Guatemala (1993), no sentido de que a ausência de 
tipificação do delito de desaparecimento forçado não 
deve impedir a condenação do Estado em âmbito 
internacional. O fato de o Estado ainda não ter 
criminalizado a conduta de desaparecimento forçado 
deve servir como mola propulsora para uma 
condenação no âmbito internacional, e por 
conseguinte, uma futura tipificação do delito em 
análise. Ao condenar o Brasil pelo desaparecimento 
forçado de uma série de pessoas no Caso Gomes Lund 
vs Brasil, a Corte IDH nada mais fez do que manter o 
seu entendimento consolidado, nas palavras de Caio 
Paiva. 
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2. Quando os meios de recurso previstos no artigo 2.º 
do Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos 
deixarem de ser eficazes, a contagem do prazo de 
prescrição aplicável aos atos conducentes a um 
desaparecimento forçado será suspensa até que os 
meios de recurso sejam restabelecidos. 
 
3. O prazo de prescrição aplicável aos atos conducentes 
a um desaparecimento forçado, quando exista, deverá 
ser longo e proporcional à extrema gravidade da 
infração. 
 

Artigo 18.º 
 
1. Os autores ou presumíveis autores das infrações 
referidas no artigo 4.º, n.º 1, supra, não deverão 
beneficiar de qualquer lei especial de anistia ou medida 
semelhante que possa ter como efeito ilibá-los de 
qualquer procedimento ou sanção penal. 
 
2. No exercício do direito de solicitar o indulto, dever-
se-á ter em conta a extrema gravidade dos atos 
conducentes a um desaparecimento forçado. 
 

Artigo 19.º 
 
As vítimas de desaparecimentos forçados e suas famílias 
deverão obter reparação e terão direito a uma 
adequada compensação, nomeadamente a meios que 
permitam uma reabilitação tão completa quanto 
possível. Na eventualidade de morte da vítima em 
resultado de um desaparecimento forçado, a sua família 
deverá também ter direito a compensação. 
 

Artigo 20.º 
 
1. Os Estados deverão prevenir e erradicar o rapto de 
crianças filhas de pais vítimas de desaparecimentos 
forçados e de crianças nascidas durante o período de 
desaparecimento forçado das suas mães e deverão 
empreender esforços no sentido de procurar e 
identificar essas crianças e enviá-las de volta ao seio das 
suas famílias de origem. 
 
2. Considerando a necessidade de proteger o interesse 
superior das crianças referidas no parágrafo anterior, 
deverá ser possível, nos Estados que reconhecem o 
sistema de adoção, rever o processo de adoção dessas 
crianças e, em particular, anular qualquer adoção que 
tenha tido origem num desaparecimento forçado. Tal 
adoção deverá, no entanto, continuar a produzir efeitos 
caso seja dado consentimento, no momento da revisão, 
pelos familiares mais próximos da criança. 
 
3. O rapto de crianças filhas de pais vítimas de 
desaparecimentos forçados ou de crianças nascidas 
durante o período de desaparecimento das suas mães, 

bem como o ato de alterar ou suprimir documentos 
comprovativos da sua verdadeira identidade, deverão 
ser consideradas infrações extremamente graves e 
punidas como tal. 
 
4. Para estes fins, os Estados deverão, se apropriado, 
celebrar acordos bilaterais e multilaterais. 
 

Artigo 21.º 
 
As disposições da presente Declaração não prejudicam 
as disposições enunciadas na Declaração Universal dos 
Direitos do Homem ou em qualquer outro instrumento 
internacional e não deverão ser interpretadas como 
uma restrição ou derrogação de qualquer dessas 
disposições. 
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REGRAS DE MANDELA 
Regras Mínimas para o Tratamento dos Preso da 

ONU 

 
IMPORTANTE 

As Regras Mínimas para o Tratamento dos Presos 
foram adotadas pelo I Congresso das Nações Unidas 
para a Prevenção do Crime e para o Tratamento de 
Delinquentes, que foi realizada em Genebra, em 31 
de agosto de 1955. Em maio de 2015, foram 
atualizadas pela Comissão das Nações Unidas sobre 
Prevenção do Crime e Justiça Criminal, tendo tais 
atualizações sido aprovadas, à unanimidade, pela 
Assembleia Geral da ONU em dezembro de 2015. Foi 
aprovada, pela Assembleia Geral da ONU, a 
denominação honorífica da Resolução como “Regras 
Nelson Mandela”, em homenagem a quem passou 27 
anos de sua vida preso, na luta pelos direitos 
humanos, igualdade, democracia e promoção da 
cultura da paz (parte dos “considerandos” da 
Resolução). Um dos fatores a favor da atualização das 
regras foi a constatação da existência de mais de 10 
milhões de pessoas encarceradas no mundo. No 
Brasil, os dados de 2018 apontam que há 726 mil 
pessoas encarceradas, a terceira população 
carcerária no mundo em termos absolutos, sem levar 
em consideração a população total do país. Por sua 
vez, o Brasil possuía, em 2018, somente 437 mil vagas 
no sistema prisional, levando à superpopulação 
carcerária (taxa de ocupação de 166%) 170. As Regras 
Mínimas possuem natureza de soft law, que consiste 
no conjunto de normas não vinculantes de Direito 
Internacional, mas que podem se transformar em 
normas vinculantes posteriormente, caso consigam a 
anuência dos Estados.”32 

 
 

I. REGRAS DE APLICAÇÃO GERAL 
 

Princípios básicos 
Regra 1 

 
 Todos os reclusos devem ser tratados com o respeito 
inerente ao valor e dignidade do ser humano. Nenhum 
recluso deverá ser submetido a tortura ou outras penas 
ou a tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes e 
deverá ser protegido de tais atos, não sendo estes 
justificáveis em qualquer circunstância. A segurança dos 
reclusos, do pessoal do sistema prisional, dos 
prestadores de serviço e dos visitantes deve ser sempre 
assegurada.  
 

 
32 Ramos, André de Carvalho Curso de Direitos Humanos / André de 
Carvalho Ramos. – 7. ed. – São Paulo : Saraiva Educação, 2020, p. 150. 

Regra 2 
 
1. Estas Regras devem ser aplicadas com imparcialidade. 
Não deve haver nenhuma discriminação em razão da 
raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou outra, 
origem nacional ou social, património, nascimento ou 
outra condição. É necessário respeitar as crenças 
religiosas e os preceitos morais do grupo a que pertença 
o recluso.  
 
2. Para que o princípio da não discriminação seja posto 
em prática, as administrações prisionais devem ter em 
conta as necessidades individuais dos reclusos, 
particularmente daqueles em situação de maior 
vulnerabilidade. As medidas tomadas para proteger e 
promover os direitos dos reclusos portadores de 
necessidades especiais não serão consideradas 
discriminatórias.  
 

Regra 3 
 
 

 
A detenção e quaisquer outras medidas que excluam 
uma pessoa do contato com o mundo exterior são 
penosas pelo fato de, ao ser privada da sua liberdade, 
lhe ser retirado o direito à autodeterminação. Assim, o 
sistema prisional não deve agravar o sofrimento 
inerente a esta situação, exceto em casos pontuais em 
que a separação seja justificável ou nos casos em que 
seja necessário manter a disciplina.  
 

Regra 4 
 

1. Os objetivos de uma pena de prisão ou de qualquer 
outra medida restritiva da liberdade são, 
prioritariamente, proteger a sociedade contra a 
criminalidade e reduzir a reincidência. Estes objetivos só 
podem ser alcançados se o período de detenção for 
utilizado para assegurar, sempre que possível, a 
reintegração destas pessoas na sociedade após a sua 
libertação, para que possam levar uma vida 
autossuficiente e de respeito para com as leis. 
 

1. TEORIAS LEGITIMADORAS DAS PENAS 

1.1 TEORIA 
ABSOLUTA 

(OU 
RETRIBUTIVA) 

As teorias legitimadoras são assim 
chamadas porque de fato 
“legitimam a pena”. 
 
A teoria absoluta, bem trabalhada 
por Kant e Hegel, pressupõe tão 
somente a retribuição ao mau 
causado. Portanto, se alguém 
comete crime deve ele ser punido, 
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porque a pena é uma retribuição 
ética que se justifica pela moral, cuja 
pena deve ser aplicada 
exclusivamente pelo mal causado. 
 
Para Hegel: a justificação da pena é 
de ordem jurídica, em virtude da 
necessidade de se reparar o direito 
por meio de um mal que restabeleça 
a ordem legal violada. 
 
Para Kant: a justificação da pena é 
de ordem ética, com base no valor 
moral da lei pena infringida. 
 
EM RESUMO: As teorias absolutas 
(Kant, Hegel) entendem que a pena 
é um imperativo de justiça, negando 
fins utilitários; pune-se porque se 
cometeu o delito. 
CAIU NA DPE-MG-2019-FUNDEP: 
“Para a Teoria Absoluta da Pena, a 
pena se justifica não para retribuir o 
fato delitivo cometido, mas, sim, 
para prevenir a sua prática. Vale 
dizer, aqui a pena se impõe para que 
não volte a delinquir e não pelo 
simples fato de ter delinquido”.33 

1.2 TEORIA 
PREVENTIVA 
OU RELATIVA 

A outra importante teoria 
justificadora da pena é a Teoria 
Preventiva. Ela se desdobra em 
preventiva especial (positiva e 
negativa) e geral (positiva e 
negativa). Não se assuste, não é 
difícil de aprender. 
CAIU NA DPE-MG-2019-FUNDEP: “A 
característica essencial da Teoria 
Relativa da Pena consiste em 
conceber a pena como um mal, um 
castigo, como retribuição ao mal 
causado por meio do delito, de 
modo que sua imposição estaria 
justificada, não como meio para o 
alcance de fins futuros, mas pelo 
valor axiológico intrínseco de punir o 
fato passado34. 

 
33 ERRADO. A teoria absoluta da pena é focada na reprovação da conduta 
(retribuição). 
34 ERRADO. Como vimos, na Teoria Relativa da Pena (teoria preventiva) o 
que se busca é a prevenção de novos delitos. 
35 Segundo Ferrajoli, “inobstante livres da confusão substancialista entre 
direito e moral, as doutrinas da prevenção geral negativa são também 
idôneas a fundar modelos de direito penal máximo, pelo menos nos termos 
em que normalmente se fundam. Tal assertiva vale, seguramente, para a 
primeira das duas versões acerca da prevenção geral, ou seja, aquela 
baseada na eficácia deterrente do exemplo fornecido com a aplicação da 
pena, (...) que verifica-se em Grócio, Hobbes, Locke, Pufendorf, Thomasius, 
Beccaria, Bentham, Filangieri e, em geral, nos pensadores jusnaturalistas 
dos séculos XVII e XVIII. Mais do que qualquer outra doutrina utilitarista, 

 
EM RESUMO: as teorias relativas 
ensejam um fim utilitário para a 
punição, sustentando que o crime 
não é causa da pena, mas ocasião 
para que seja aplicada; baseia-se na 
necessidade social (punitur ne 
peccetur). Seus fins são duplos: 
prevenção geral (intimidação de 
todos) e prevenção particular 
(impedir o réu de praticar novos 
crimes; intimidá-lo e corrigi-lo). 
(NESTOR SAMPAIO, MANUAL 
ESQUEMÁTICO, P. 90). 

 
1.2.1 

PREVENÇÃO 
GERAL 

PREVENÇÃO GERAL: prevenção 
GERAL não está ligada a uma pessoa, 
mas a sociedade como um todo. 
 
Prevenção geral positiva: faz com 
que as pessoas (sociedade em geral) 
saiba da existência e da força da lei 
penal. 
 
Prevenção geral negativa35: o 
objetivo aqui é a intimidação de 
possíveis criminosos (aqueles 
presentes na sociedade). 
 
CAIU NA DPE-MG-2019-FUNDEP: “A 
prevenção geral negativa ou 
intimidatória assume a função de 
dissuadir os possíveis delinquentes 
da prática de delitos futuros por 
meio da ameaça de pena, ou 
predicando com o exemplo do 
castigo eficaz; a prevenção geral 
positiva assume a função de reforçar 
a fidelidade dos cidadãos à ordem 
social a que pertencem”.36 
 
CAIU NA DPE-AM-FCC-2018: “A 
teoria da prevenção geral negativa é 
utilizada como discurso legitimador 
de novas incriminações, a despeito 
de dificuldades empíricas de sua 

esta ideia da função exemplar da execução da pena dá margem, com 
efeito, à objeção kantiana segundo a qual nenhuma pessoa pode ser 
utilizada como meio para fins a ela estranhos, ainda que sociais e 
elogiáveis. E, em se condividindo tal princípio moral, referida justificação 
do direito penal é expressamente imoral. Ademais, tal concepção da 
finalidade da pena legitima intervenções punitivas orientadas para a 
máxima severidade, privadas de qualquer certeza e garantia, tais como a 
pena "exemplar", e, até mesmo, a "punição do inocente", desvinculada da 
culpabilidade e da própria verificação da existência do crime, exatamente 
como acontece no extermínio e na represália. Ferrajoli, Luigi Direito e 
razão: teoria do garantismo penal - São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2002, p. 223. 
36 CORRETO. 



 

 

70 

CURSO RDP 
VADINHO RDP 
META 05/20 

comprovação na realidade 
brasileira”.37 

 
 

1.2.3 
PREVENÇÃO 

ESPECIAL 

PREVENÇÃO ESPECIAL: atua em 
sujeitos específicos. 
 
Especial positiva: a principal função 
é de ressocializar o condenado. 
Relaciona-se com a concepção 
etiológica de crime. 
 
CAIU NA DPE-SC-2017-FCC: “A 
prevenção especial positiva 
relaciona-se com a concepção 
etiológica de crime”.38 
 
Especial negativa: busca impedir 
que o condenado pratique novos 
crimes, para evitar a reincidência. 
 

CRÍTICAS: A prevenção especial e a 
geral não funcionam no Brasil. 
Primeiro, a pessoa submetida à 
prisão é exposta a uma forma de 
tratamento que viola todos os seus 
direitos fundamentais assegurados 
pela Constituição, e segundo o 
índice de reincidência no Brasil 
ainda é bem elevado. Assim, o 
candidato deve expor, de maneira 
crítica, que a teoria preventiva, geral 
e especial, são falhas no Brasil, em 
principal a prevenção especial 
positiva. 
CAIU NA DPE-AM-2018-FCC: “A 
teoria da prevenção especial 
negativa tem como exemplo 
concreto as saídas temporárias na 
execução penal”.39 
 

CAIU NA DPE-MG-2019-FUNDEP: 
“De acordo com a classificação 
sugerida por Ferrajoli, as teorias da 
prevenção especial podem ser 
formalmente divididas em teorias da 
prevenção especial positiva, 
dirigidas à reeducação do 
delinquente, e teorias da prevenção 
especial negativa, voltadas à 
eliminação ou neutralização do 
delinquente perigoso”.40 

 
37 CORRETO. 
38 CORRETO. 

1.3 TEORIA 
MISTA OU 
ECLÉTICA 

(ADOTADA) 

Nosso ordenamento jurídico adotou 
a teoria mista (ou eclética), 
misturando as finalidades 
retributivas e preventivas da pena 
(art. 59 do Código Penal). 
 
EM RESUMO: as teorias mistas 
conjugam as duas primeiras, 
sustentando o caráter retributivo da 
pena, mas acrescentam a este os 
fins de reeducação do criminoso e 
intimidação. A penologia é a 
disciplina integrante da criminologia 
que cuida do conhecimento geral 
das penas (sanções) e castigos 
impostos pelo Estado aos violadores 
da lei. (NESTOR SAMPAIO, MANUAL 
ESQUEMÁTICO, P. 90). 

 
2. Para esse fim, as administrações prisionais e demais 
autoridades competentes devem proporcionar 
educação, formação profissional e trabalho, bem como 
outras formas de assistência apropriadas e disponíveis, 
incluindo aquelas de natureza reparadora, moral, 
espiritual, social, desportiva e de saúde. Estes 
programas, atividades e serviços devem ser facultados 
de acordo com as necessidades individuais de 
tratamento dos reclusos.  
 

Regra 5 
 
1. O regime prisional deve procurar minimizar as 
diferenças entre a vida durante a detenção e aquela em 
liberdade que tendem a reduzir a responsabilidade dos 
reclusos ou o respeito à sua dignidade como seres 
humanos.  
 
2. As administrações prisionais devem fazer todos os 
ajustes possíveis para garantir que os reclusos 
portadores de deficiências físicas, mentais ou qualquer 
outra incapacidade tenham acesso completo e efetivo à 
vida prisional em base de igualdade.  
 

Registros 
 

Regra 6 
 
Em todos os locais em que haja pessoas detidas, deve 
existir um sistema uniformizado de registro dos 
reclusos. Este sistema pode ser um banco de dados ou 
um livro de registo, com páginas numeradas e assinadas. 
Devem existir procedimentos que garantam um sistema 
seguro de auditoria e que impeçam o acesso não 

39 ERRADO. A saída temporária é um exemplo de prevenção especial 
positiva. 
40 CERTO. 
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autorizado ou a modificação de qualquer informação 
contida no sistema.  
 
 

Regra 7 
 
Nenhuma pessoa deve ser admitida num 
estabelecimento prisional sem uma ordem de detenção 
válida. As seguintes informações devem ser adicionadas 
ao sistema de registo do recluso, logo após a sua 
admissão:  
 
(a) Informações precisas que permitam determinar a 
sua identidade, respeitando a autoatribuição de gênero;  
 

RESOLUÇÃO Nº 348 DE 13/10/2020 DO CNJ 
A presente Resolução do CNJ estabelece, em seu art. 
6º, que pessoas autodeclaradas parte da população 
LGBTI submetidas à persecução penal têm o direito 
de ser tratadas pelo nome social, de acordo com sua 
identidade de gênero, mesmo que distinto do nome 
que conste de seu registro civil, como previsto na 
Resolução CNJ nº 270/2018.  
 
Também estabelece (art. 7º) que em caso de prisão 
da pessoa autodeclarada parte da população LGBTI, 
o local de privação de liberdade será definido pelo 
magistrado em decisão fundamentada. 
 

 
(b) Os motivos da detenção e a autoridade competente 
que a ordenou, além da data, horário e local de prisão;  
 
(c) A data e o horário da sua entrada e saída, bem como 
de qualquer transferência;  
 
(d) Quaisquer ferimentos visíveis e reclamações acerca 
de maus tratos sofridos; 
 
(e) Um inventário dos seus bens pessoais;  
 
(f) Os nomes dos seus familiares e, quando aplicável, dos 
seus filhos, incluindo a idade, o local de residência e sua 
custódia ou tutela;  
 
(g) Contato de emergência e informações acerca do 
parente mais próximo.  
 

Regra 8 
 
As seguintes informações devem ser adicionadas ao 
sistema de registo do recluso durante a sua detenção, 
quando aplicáveis:  
 
(a) Informação relativa ao processo judicial, incluindo 
datas de audiências e representação legal;  
 

(b) Avaliações iniciais e relatórios de classificação;  
 
(c) Informação relativa ao comportamento e à disciplina;  
 
(d) Pedidos e reclamações, inclusive alegações de 
tortura, sanções ou outros tratamentos cruéis, 
desumanos ou degradantes, a menos que sejam de 
natureza confidencial;  
 
(e) Informação sobre a imposição de sanções 
disciplinares;  
 
(f) Informação sobre as circunstâncias e causas de 
quaisquer ferimentos ou de morte e, em caso de 
falecimento, o destino do corpo.  
 

Regra 9 
 
Todos os registos mencionados nas Regras 7 e 8 serão 
mantidos confidenciais e só serão acessíveis aos que, 
por razões profissionais, solicitem o seu acesso. Todos 
os reclusos devem ter acesso aos seus registos, nos 
termos previstos em legislação interna, e direito a 
receber uma cópia oficial destes registos no momento 
da sua libertação.  
 

Regra 10 
 
O sistema de registro dos reclusos deve também ser 
utilizado para gerar dados fiáveis sobre tendências e 
características da população prisional, incluindo taxas 
de ocupação, a fim de criar uma base para a tomada de 
decisões fundamentadas em provas.  
 

Separação de categorias 
 
 

 
Regra 11 

 
As diferentes categorias de reclusos devem ser 
mantidas em estabelecimentos prisionais separados ou 
em diferentes zonas de um mesmo estabelecimento 
prisional, tendo em consideração o respetivo sexo e 
idade, antecedentes criminais, razões da detenção e 
medidas necessárias a aplicar. Assim:  
 
(a) Homens e mulheres devem ficar detidos em 
estabelecimentos separados; nos estabelecimentos que 
recebam homens e mulheres, todos os locais destinados 
às mulheres devem ser completamente separados;  
 
(b) Presos preventivos devem ser mantidos separados 
dos condenados;  
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(c) Pessoas detidas por dívidas ou outros reclusos do 
foro civil devem ser mantidos separados dos reclusos do 
foro criminal;  
 
(d) Os jovens reclusos devem ser mantidos separados 
dos adultos.  
 

Alojamento 
 

Regra 12 
 
1. As celas ou locais destinados ao descanso noturno 
não devem ser ocupados por mais de um recluso. Se, 
por razões especiais, tais como excesso temporário de 
população prisional, for necessário que a administração 
prisional central adote exceções a esta regra deve 
evitar-se que dois reclusos sejam alojados numa mesma 
cela ou local.  
 
2. Quando se recorra à utilização de dormitórios, estes 
devem ser ocupados por reclusos cuidadosamente 
escolhidos e reconhecidos como sendo capazes de 
serem alojados nestas condições. Durante a noite, 
deverão estar sujeitos a uma vigilância regular, 
adaptada ao tipo de estabelecimento prisional em 
causa.  
 

Regra 13 
 
 

 
Todos os locais destinados aos reclusos, especialmente 
os dormitórios, devem satisfazer todas as exigências de 
higiene e saúde, tomando-se devidamente em 
consideração as condições climatéricas e, 
especialmente, a cubicagem de ar disponível, o espaço 
mínimo, a iluminação, o aquecimento e a ventilação.  
 

Regra 14 
 
Em todos os locais destinados aos reclusos, para 
viverem ou trabalharem:  
 
(a) As janelas devem ser suficientemente amplas de 
modo a que os reclusos possam ler ou trabalhar com luz 
natural e devem ser construídas de forma a permitir a 
entrada de ar fresco, haja ou não ventilação artificial;  
 
(b) A luz artificial deve ser suficiente para permitir aos 
reclusos ler ou trabalhar sem prejudicar a vista. 
 

Regra 15 
 
As instalações sanitárias devem ser adequadas, de 
maneira a que os reclusos possam efetuar as suas 
necessidades quando precisarem, de modo limpo e 
decente.  

Regra 16 
 
 

 
As instalações de banho e ducha devem ser suficientes 
para que todos os reclusos possam, quando desejem ou 
lhes seja exigido, tomar banho ou ducha a uma 
temperatura adequada ao clima, tão frequentemente 
quanto necessário à higiene geral, de acordo com a 
estação do ano e a região geográfica, mas pelo menos 
uma vez por semana num clima temperado.  
 

Regra 17 
 
 Todas as zonas de um estabelecimento prisional 
utilizadas regularmente pelos reclusos devem ser 
sempre mantidas e conservadas escrupulosamente 
limpas. 
  

Higiene pessoal  
 

Regra 18 
 
1. Deve ser exigido a todos os reclusos que se 
mantenham limpos e, para este fim, ser-lhes-ão 
fornecidos água e os artigos de higiene necessários à 
saúde e limpeza.  
 
2. A fim de permitir aos reclusos manter um aspeto 
correto e preservar o respeito por si próprios, ser-lhes-
ão garantidos os meios indispensáveis para cuidar do 
cabelo e da barba; os homens devem poder barbear-se 
regularmente.  
 

Vestuário e roupas de cama 
 

Regra 19 
 
1. Deve ser garantido vestuário adaptado às condições 
climatéricas e de saúde a todos os reclusos que não 
estejam autorizados a usar o seu próprio vestuário. Este 
vestuário não deve de forma alguma ser degradante ou 
humilhante.  
 
2. Todo o vestuário deve estar limpo e ser mantido em 
bom estado. As roupas interiores devem ser mudadas e 
lavadas tão frequentemente quanto seja necessário 
para a manutenção da higiene.  
 
3. Em circunstâncias excecionais, sempre que um 
recluso obtenha licença para sair do estabelecimento, 
deve ser autorizado a vestir as suas próprias roupas ou 
roupas que não chamem a atenção. 
 

Regra 20 
 

 IMPORTANTE 

 IMPORTANTE 
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Sempre que os reclusos sejam autorizados a utilizar o 
seu próprio vestuário, devem ser tomadas disposições 
no momento de admissão no estabelecimento para 
assegurar que este seja limpo e adequado.  
 

Regra 21 
 
A todos os reclusos, de acordo com padrões locais ou 
nacionais, deve ser fornecido um leito próprio e roupa 
de cama suficiente e própria, que estará limpa quando 
lhes for entregue, mantida em bom estado de 
conservação e mudada com a frequência suficiente para 
garantir a sua limpeza.  
 

Alimentação 
 

Regra 22 
 
1. A administração deve fornecer a cada recluso, a horas 
determinadas, alimentação de valor nutritivo adequado 
à saúde e à robustez física, de qualidade e bem 
preparada e servida.  
 
 
 
2. Todos os reclusos devem ter a possibilidade de se 
prover com água potável sempre que necessário.  
 

Exercício e desporto 
 

Regra 23 
 
1. Todos os reclusos que não efetuam trabalho no 
exterior devem ter pelo menos 1 hora diária de exercício 
adequado ao ar livre quando o clima o permita.  
 
2. Os jovens reclusos e outros de idade e condição física 
compatíveis devem receber, durante o período 
reservado ao exercício, educação física e recreativa. 
Para este fim, serão colocados à disposição dos reclusos 
o espaço, instalações e equipamento adequados.  
 

Serviços Médicos 
 

Regra 24 
 
1. A prestação de serviços médicos aos reclusos é da 
responsabilidade do Estado. Os reclusos devem poder 
usufruir dos mesmos padrões de serviços de saúde 
disponíveis à comunidade e ter acesso gratuito aos 
serviços de saúde necessários, sem discriminação em 
razão da sua situação jurídica. 
 
2. Os serviços médicos devem ser organizados em 
estreita ligação com a administração geral de saúde 
pública de forma a garantir a continuidade do 
tratamento e da assistência, incluindo os casos de VIH, 

tuberculose e de outras doenças infeciosas e da 
toxicodependência.  
 

Regra 25 
 
1. Todos os estabelecimentos prisionais devem ter um 
serviço de saúde incumbido de avaliar, promover, 
proteger e melhorar a saúde física e mental dos 
reclusos, prestando particular atenção aos reclusos com 
necessidades especiais ou problemas de saúde que 
dificultam sua reabilitação.  
 
2. Os serviços de saúde devem ser compostos por uma 
equipa interdisciplinar, com pessoal qualificado e 
suficiente, capaz de exercer a sua atividade com total 
independência clínica, devendo ter conhecimentos 
especializados de psicologia e psiquiatria. Todos os 
reclusos devem poder beneficiar dos serviços de um 
dentista qualificado.  
 

Regra 26 
 
1. Os serviços de saúde devem elaborar registros 
médicos individuais, confidenciais, atualizados e 
precisos para cada um dos reclusos, que a eles devem 
ter acesso, sempre que solicitado. O recluso pode 
também ter acesso ao seu registro médico através de 
uma terceira pessoa por si designada.  
 
2. O registro médico deve ser encaminhado para o 
serviço de saúde do estabelecimento prisional para o 
qual o recluso é transferido, encontrando-se sujeito à 
confidencialidade médica.  
 

Regra 27 
 
1. Todos os estabelecimentos prisionais devem 
assegurar o pronto acesso a tratamentos médicos em 
casos urgentes. Os reclusos que necessitem de cuidados 
especializados ou de cirurgia devem ser transferidos 
para estabelecimentos especializados ou para hospitais 
civis. Se os estabelecimentos prisionais possuírem 
instalações hospitalares próprias, estas devem dispor de 
pessoal e equipamento apropriados que permitam 
prestar aos reclusos doentes os cuidados e o tratamento 
adequados.  
 
2. As decisões clínicas só podem ser tomadas por 
profissionais de saúde responsáveis e não podem ser 
modificadas ou ignoradas pela equipa prisional não 
médica.  
 
 
 
 
 
 

 IMPORTANTE 
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Regra 28 
 
Nos estabelecimentos prisionais para mulheres devem 
existir instalações especiais para o tratamento das 
reclusas grávidas, das que tenham acabado de dar à luz 
e das convalescentes. Desde que seja possível, devem 
ser tomadas medidas para que o parto tenha lugar num 
hospital civil. Se a criança nascer num estabelecimento 
prisional, tal fato não deve constar do respetivo registro 
de nascimento.  
 

REGRAS DE BANGKOK 

André de Carvalho Ramos estabelece que “As Regras 
das Nações Unidas para o Tratamento de Mulheres 
Presas e Medidas não Privativas de Liberdade para 
Mulheres Infratoras resultam do trabalho de um 
grupo de especialistas, realizado em Bangkok, entre 
23 e 26 de novembro de 2009, visando o 
desenvolvimento de normas específicas para o 
tratamento das mulheres submetidas a medidas 
privativas e não privativas de liberdade. As também 
denominadas Regras de Bangkok, consideradas como 
complementares às Regras mínimas para o 
tratamento de presos (Regras Nelson Mandela), 
foram aprovadas pela Assembleia Geral da ONU, na 
Resolução n. 65/229, de 21 de dezembro de 2010. 
Com isso, trata-se de um conjunto de normas de soft 
law, não possuindo força vinculante aos Estados. 
Porém, serve como importante vetor de 
interpretação do alcance de normas nacionais e 
internacionais sobre direitos humanos que podem 
incidir sobre as mulheres presas, como, por exemplo, 
o direito à integridade pessoal, devido processo legal, 
entre outras, bem como para orientar a produção 
normativa posterior. No caso brasileiro, em 2016, foi 
editado o Decreto n. 8.858, determinando o uso das 
Regras de Bangkok como diretrizes para o emprego 
de algemas. O objetivo principal do documento é 
estabelecer regras e políticas públicas de prevenção 
de crimes e justiça criminal especificamente voltadas 
para as mulheres, sendo direcionadas às autoridades 
nacionais (legisladores, Poder Judiciário, Ministério 
Público e agentes penitenciários) envolvidas na 
administração das penas privativas de liberdade e 
alternativas à prisão.”41 

 
Regra 29 

 
1. A decisão que permite à criança ficar com o seu pai 
ou com a sua mãe no estabelecimento prisional deve ser 
baseada no melhor interesse da criança. Nos 
estabelecimentos prisionais que acolhem os filhos de 
reclusos, devem ser tomadas providências para 
garantir:  

 
41 Ramos, André de Carvalho Curso de Direitos Humanos / André de 
Carvalho Ramos. – 7. ed. – São Paulo : Saraiva Educação, 2020, p. 155. 

 
(a) Um infantário interno ou externo, dotado de pessoal 
qualificado, onde as crianças possam permanecer 
quando não estejam ao cuidado dos pais;  
 
(b) Serviços de saúde pediátricos, incluindo triagem 
médica no ingresso e monitoração constante de seu 
desenvolvimento por especialistas.  
 
2. As crianças que se encontrem nos estabelecimentos 
prisionais com os pais nunca devem ser tratadas como 
prisioneiras.  
 

Regra 30 
 
Um médico, ou qualquer outro profissional de saúde 
qualificado, seja este subordinado ou não ao médico, 
deve observar, conversar e examinar todos os reclusos, 
o mais depressa possível após a sua admissão no 
estabelecimento prisional e, em seguida, sempre que 
necessário. Deve dar-se especial atenção a: 
 
(a) Identificar as necessidades de cuidados médicos e 
adotar as medidas de tratamento necessárias;  
 
(b) Identificar quaisquer maus-tratos a que o recluso 
recém-admitido tenha sido submetido antes de sua 
entrada no estabelecimento prisional;  
 
(c) Identificar qualquer sinal de estresse psicológico ou 
de qualquer outro tipo causado pela detenção, 
incluindo, mas não só, o risco de suicídio ou de lesões 
autoinfligidas e sintomas de abstinência resultantes do 
uso de drogas, medicamentos ou álcool; devem ser 
tomadas todas as medidas ou tratamentos 
individualizados apropriados;  
 
 
 
STF: Em regra: o Estado é objetivamente responsável 
pela morte de detento. Isso porque houve 
inobservância de seu dever específico de proteção 
previsto no art. 5º, inciso XLIX, da CF/88. • Exceção: o 
Estado poderá ser dispensado de indenizar se ele 
conseguir provar que a morte do detento não podia ser 
evitada. Neste caso, rompe-se o nexo de causalidade 
entre o resultado morte e a omissão estatal. O STF fixou 
esta tese em sede de repercussão geral: Em caso de 
inobservância de seu dever específico de proteção 
previsto no art. 5º, inciso XLIX, da CF/88, o Estado é 
responsável pela morte de detento. STF. Plenário. RE 
841526/RS, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 30/3/2016 
(repercussão geral) (Info 819). 
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STJ: Não haverá responsabilidade civil do Estado se o 
Tribunal de origem, com base nas provas apresentadas, 
decide que não se comprovou que a morte do detento 
foi decorrente da omissão do Poder Público e que o 
Estado não tinha como montar vigilância a fim de 
impedir que o preso ceifasse sua própria vida. Tendo o 
acórdão do Tribunal de origem consignado 
expressamente que ficou comprovada causa impeditiva 
da atuação estatal protetiva do detento, rompeu-se o 
nexo de causalidade entre a suposta omissão do Poder 
Público e o resultado danoso. STJ. 2ª Turma. REsp 
1305259/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 
julgado em 08/02/2018.42 
 
 
(d) Nos casos em que se suspeita que o recluso é 
portador de uma doença infectocontagiosa, deve 
providenciar-se o isolamento clínico e o tratamento 
adequado durante todo o período de infeção;  
 
(e) Determinar a aptidão do recluso para trabalhar, 
praticar exercícios e participar das demais atividades, 
conforme for o caso. 
 

Regra 31 
 
O médico ou, quando aplicável, outros profissionais de 
saúde qualificados devem visitar diariamente todos os 
reclusos que se encontrem doentes, que se queixem de 
problemas físicos ou mentais ou de ferimentos e todos 
aqueles para os quais a sua atenção é especialmente 
necessária. Todos os exames médicos devem ser 
conduzidos em total confidencialidade.  
 

Regra 32 
 
1. A relação entre o médico ou outros profissionais de 
saúde e o recluso deve ser regida pelos mesmos padrões 
éticos e profissionais aplicados aos pacientes da 
comunidade, em particular:  
 
(a) O dever de proteger a saúde física e mental do 
recluso e a prevenção e tratamento de doenças, 
baseados apenas em fundamentos clínicos;  
 
(b) A adesão à autonomia do recluso no que concerne à 
sua própria saúde e ao consentimento informado na 
relação médico-paciente;  
 
(c) A confidencialidade da informação médica, a menos 
que manter tal confidencialidade resulte numa ameaça 
real e iminente para o paciente ou para os outros;  
 

 
42 CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Qual é a responsabilidade civil do 
Estado em caso de suicídio do preso?. Buscador Dizer o Direito, Manaus. 
Disponível em: 

(d) A absoluta proibição de participar, ativa ou 
passivamente, em atos que possam consistir em tortura 
ou sanções ou tratamentos cruéis, desumanos ou 
degradantes, incluindo experiências médicas ou 
científicas que possam ser prejudiciais à saúde do 
recluso, tais como a remoção de células, tecidos ou 
órgãos.  
 
2. Sem prejuízo do parágrafo 1 (d) desta Regra, deve ser 
permitido ao recluso, com base no seu livre e informado 
consentimento e de acordo com as leis aplicáveis, 
participar em ensaios clínicos e outras pesquisas de 
saúde acessíveis à comunidade, se o resultado de tais 
pesquisas e experiências forem capazes de produzir um 
benefício direto e significativo à sua saúde; e doar 
células, tecidos ou órgãos a parentes.  
 

Regra 33 
 
O médico deve comunicar ao diretor sempre que julgue 
que a saúde física ou mental do recluso foi ou será 
desfavoravelmente afetada pelo prolongamento ou 
pela aplicação de qualquer modalidade do regime de 
detenção.  
 

Regra 34 
 
Se, durante o exame de admissão ou na prestação 
posterior de cuidados médicos, o médico ou profissional 
de saúde detectar qualquer sinal de tortura, punição ou 
tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, deve 
registar e comunicar tais casos à autoridade médica, 
administrativa ou judicial competente. Devem ser 
seguidos os procedimentos de salvaguarda apropriados 
para garantir que o recluso ou as pessoas a ele 
associados não sejam expostos a perigos previsíveis.  
 

Regra 35 
 
1. O médico ou o profissional de saúde pública 
competente deve proceder a inspeções regulares e 
aconselhar o diretor sobre:  
 
(a) A quantidade, qualidade, preparação e distribuição 
de alimentos;  
 
(b) A higiene e asseio do estabelecimento prisional e dos 
reclusos;  
 
(c) As instalações sanitárias, aquecimento, iluminação e 
ventilação do estabelecimento;  
 

<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/950
a4152c2b4aa3ad78bdd6b366cc179>. Acesso em: 24/02/2021 
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(d) A qualidade e asseio do vestuário e da roupa de cama 
dos reclusos;  
 
(e) A observância das regras respeitantes à educação 
física e desportiva, nos casos em que não haja pessoal 
especializado encarregado destas atividades.  
 
2. O diretor deve tomar em consideração os relatórios e 
os conselhos do médico referidos no parágrafo 1 desta 
Regra e na Regra 33 e tomar imediatamente as medidas 
sugeridas para que estas recomendações sejam 
seguidas; em caso de desacordo ou se a matéria não for 
da sua competência, transmitirá imediatamente à 
autoridade superior a sua opinião e o relatório médico.  
 

Restrições, disciplina e sanções 
 

Regra 36 
 
A ordem e a disciplina devem ser mantidas com firmeza, 
mas sem impor mais restrições do que as necessárias 
para a manutenção da segurança e da boa organização 
da vida comunitária.  
 

Regra 37 
 
Os seguintes pontos devem ser determinados por lei ou 
por regulamentação emanada pela autoridade 
administrativa competente:  
 
(a) Conduta que constitua infração disciplinar;  
 
(b) O tipo e a duração das sanções disciplinares que 
podem ser aplicadas;  
 
(c) Autoridade competente para pronunciar essas 
sanções;  
 
(d) Qualquer forma de separação involuntária da 
população prisional geral, como o confinamento 
solitário, o isolamento, a segregação, as unidades de 
cuidado especial ou alojamentos restritos, seja por 
razão de sanção disciplinar ou para a manutenção da 
ordem e segurança, incluindo políticas de promulgação 
e os procedimentos que regulamentem o uso e a revisão 
da imposição e da saída de qualquer forma de separação 
involuntária.  
 

Regra 38 
 
1. As administrações prisionais são encorajadas a fazer 
uso, sempre que possível, da prevenção de conflitos, da 
mediação ou de qualquer outro meio alternativo de 
resolução de litígios para prevenir infrações 
disciplinares e resolver conflitos.  
 

2. Para os reclusos que estejam, ou estiveram 
separados, a administração prisional deve tomar as 
medidas necessárias para aliviar os efeitos prejudiciais 
do confinamento neles provocados, bem como na 
comunidade que os recebe quando são libertados.  
 

Regra 39 
 
1. Nenhum preso pode ser punido, exceto com base nas 
disposições legais ou regulamentares referidas na Regra 
37 e nos princípios de equidade e de processo legal; e 
nunca duas vezes pela mesma infração. (NO BIS IN 
IDEM) 
 
2. As administrações prisionais devem assegurar a 
proporcionalidade entre a sanção disciplinar aplicável e 
a infração cometida e devem manter registos 
apropriados de todas as sanções disciplinares aplicadas.  
 
3. Antes de aplicar uma sanção disciplinar, as 
administrações prisionais devem ter em conta se, e 
como, uma eventual doença mental ou incapacidade de 
desenvolvimento do recluso contribuiu para a sua 
conduta e para a prática da infração ou ato que 
fundamentou a sanção disciplinar. As administrações 
prisionais não devem punir qualquer conduta do recluso 
se esta for considerada como resultado direto da sua 
doença mental ou incapacidade intelectual.  
 

Regra 40 
 
1. Nenhum recluso pode ser colocado a trabalhar no 
estabelecimento prisional em cumprimento de 
qualquer medida disciplinar.  
 
2. Esta regra, contudo, não impede o funcionamento 
adequado de sistemas baseados na autoadministração, 
sob os quais atividades ou responsabilidades sociais, 
educacionais ou desportivas são confiadas, sob 
supervisão, aos reclusos, organizados em grupos, para 
fins de tratamento.  
 

Regra 41 
 
1. Qualquer alegação de infração disciplinar praticada 
por um recluso deve ser prontamente transmitida à 
autoridade competente, que deve investigá-la sem 
atrasos injustificados 
 
2. O recluso deve ser informado, sem demora e numa 
língua que compreenda, da natureza das acusações 
apresentadas contra si, devendo-lhe ser garantido 
tempo e os meios adequados para preparar a sua 
defesa.  
 
3. O recluso deve ter direito a defender-se 
pessoalmente ou através de advogado, quando os 
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interesses da justiça assim o requeiram, em particular 
nos casos que envolvam infrações disciplinares graves. 
Se o recluso não entender ou não falar a língua utilizada 
na audiência disciplinar, devem ser assistidos 
gratuitamente por um intérprete competente.  
 
4. O recluso deve ter a oportunidade de interpor recurso 
das sanções disciplinares impostas contra a sua pessoa.  
 
5. No caso da infração disciplinar ser julgada como 
crime, o recluso deve ter direito a todas as garantias 
inerentes ao processo legal, aplicáveis aos processos 
criminais, incluindo total acesso a um advogado.  
 

Regra 42 
 
As condições gerais de vida expressas nestas Regras, 
incluindo as relacionadas com a iluminação, a 
ventilação, a temperatura, as instalações sanitárias, a 
nutrição, a água potável, a acessibilidade a ambientes 
ao ar livre e ao exercício físico, a higiene pessoal, os 
cuidados médicos e o espaço pessoal adequado, devem 
ser aplicadas a todos os reclusos, sem exceção.  
 

Regra 43 
 
 
1. Em nenhuma circunstância devem as restrições ou 
sanções disciplinares implicar tortura, punições ou 
outra forma de tratamentos cruéis, desumanos ou 
degradantes. (PRINCÍPIO DA HUMANIDADE DAS PENAS) 
 
 
 
As seguintes práticas, em particular, devem ser 
proibidas:  
 
(a) Confinamento solitário indefinido;  
 
(b) Confinamento solitário prolongado;  
 
(c) Detenção em cela escura ou constantemente 
iluminada;  
 
(d) Castigos corporais ou redução da alimentação ou 
água potável do recluso;  
 
(e) Castigos coletivos.  
 
LEI DE EXECUÇÃO PENAL: art. 45:  
 
§ 1º As sanções não poderão colocar em perigo a 
integridade física e moral do condenado.  
 
§ 2º É vedado o emprego de cela escura.  
 
 3º São vedadas as sanções coletivas. 

2. Os instrumentos de imobilização jamais devem ser 
utilizados como sanção por infrações disciplinares.  
 
3. As sanções disciplinares ou medidas restritivas não 
devem incluir a proibição de contato com a família. O 
contato familiar só pode ser restringido durante um 
período limitado de tempo e enquanto for estritamente 
necessário para a manutenção da segurança e da 
ordem. 
 

Regra 44 
 
Para os efeitos tidos por convenientes, o confinamento 
solitário refere-se ao confinamento do recluso por 22 
horas ou +, por dia, sem contato humano significativo. 
O confinamento solitário prolongado refere-se ao 
confinamento solitário por mais de 15 dias 
consecutivos.  
 

Regra 45 
 
1. O confinamento solitário deve ser somente utilizado 
em casos excecionais, como último recurso e durante o 
menor tempo possível, e deve ser sujeito a uma revisão 
independente, sendo aplicado unicamente de acordo 
com a autorização da autoridade competente. Não deve 
ser imposto em consequência da sentença do recluso.  
 
2. A imposição do confinamento solitário deve ser 
proibida no caso de o recluso ser portador de uma 
deficiência mental ou física e sempre que essas 
condições possam ser agravadas por esta medida. A 
proibição do uso do confinamento solitário e de 
medidas similares nos casos que envolvem mulheres e 
crianças, como referido nos padrões e normas da 
Organização das Nações Unidas sobre prevenção do 
crime e justiça penal , continuam a ser aplicáveis.  
 

CASO DAMIÃO XIMENES LOPES VS BRASIL (SISTEMA 
INTERAMERICANO) 

Trata-se da primeira condenação do Brasil perante a 
Corte IDH e também o primeiro caso envolvendo 
violação aos direitos humanos de pessoa com 
deficiência. Em apertadíssima síntese, Damião 
Ximenes Lopes fora levado a uma casa de repouso. Lá 
ele sofreu tratamento desumano, consistente, dentre 
outras coisas, em tomar choque. Sofreu muito e 
infelizmente veio a óbito. 
 
Um ponto importante tratado nesse julgamento foi a 
sujeição que determinados pacientes psiquiátricos 
sofrem ao se submeterem a tratamentos, como 
receber injeções de calmantes para ficarem inertes 
durante um tempo. 
 
Entendeu a Corte IDH que no caso de Damião esses 
procedimentos foram usados com abusos, pois sob a 

 IMPORTANTE 
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ótica da Corte, a sujeição somente pode ser usada no 
estrito limite do necessário, o que não ocorreu no 
caso concreto em comento. 
 
No julgamento, a Corte responsabilizou o Brasil pela 
violação aos Direitos Humanos presentes na CADH. 
Foi condenado ao pagamento de danos morais à 
família de Ximenes Lopes e a investigar e punir os 
assassinos da vítima. 
 
É bom lembrar que neste caso o Brasil foi 
responsabilizado por atos praticados por 
particulares. 

 
Regra 46 

 
1. Os profissionais de saúde não devem ter qualquer 
papel na imposição de sanções disciplinares ou de 
outras medidas restritivas. Devem, no entanto, prestar 
especial atenção à saúde dos reclusos mantidos sob 
qualquer forma de separação involuntária, visitando-os 
diariamente e providenciando o pronto atendimento e 
a assistência médica quando solicitado pelo recluso ou 
pelos guardas prisionais.  
 
2. Os profissionais de saúde devem transmitir ao diretor, 
sem demora, qualquer efeito colateral causado pelas 
sanções disciplinares ou outras medidas restritivas à 
saúde física ou mental do recluso submetido a tais 
sanções ou medidas e devem aconselhar o diretor se 
considerarem necessário interrompê-las por razões 
físicas ou psicológicas.  
 
3. Os profissionais de saúde devem ter autoridade para 
rever e recomendar alterações na separação 
involuntária de um preso, a fim de assegurar que tal 
separação não agrave as condições médicas ou a 
deficiência física ou mental do recluso. 
 

Instrumentos de coação 
 

Regra 47 
 
 

 
1. O uso de correntes, de imobilizadores de ferro ou de 
outros instrumentos de coação considerados 
inerentemente degradantes ou penosos deve ser 
proibido.  
 
2. Outros instrumentos de coação só devem ser 
utilizados quando previstos em lei e nas seguintes 
circunstâncias:  
 
(a) Como medida de precaução contra uma evasão 
durante uma transferência, desde que sejam retirados 

logo que o recluso compareça perante uma autoridade 
judicial ou administrativa;  
 

 

Lei nº 7.210/84 (Lei de Execuções Penais) prevê o 
seguinte:  
 
Art. 199. O emprego de algemas será disciplinado por 
decreto federal. 
 
O STF, assim, editou SV 11: 
 
Súmula vinculante 11-STF: Só é lícito o uso de 
algemas em casos de resistência e de fundado receio 
de fuga ou de perigo à integridade física própria ou 
alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada 
a excepcionalidade por escrito, sob pena de 
responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente 
ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato 
processual a que se refere, sem prejuízo da 
responsabilidade civil do estado. 
 
Em 2016 (após a edição da SV 11-STF), foi editado o 
Decreto federal (Decreto nº 8.8582016) mencionado 
pelo art. 199 da LEP e que trata sobre o emprego de 
algemas, que assim estabelece: 

Art. 1º O emprego de algemas observará o disposto 
neste Decreto e terá como diretrizes: 

I - o inciso III do caput do art. 1º e o inciso III 
do caput do art. 5º da Constituição , que dispõem 
sobre a proteção e a promoção da dignidade da 
pessoa humana e sobre a proibição de submissão ao 
tratamento desumano e degradante; 

II - a Resolução nº 2010/16, de 22 de julho de 2010, 
das Nações Unidas sobre o tratamento de mulheres 
presas e medidas não privativas de liberdade para 
mulheres infratoras (Regras de Bangkok); e 

III - o Pacto de San José da Costa Rica, que determina 
o tratamento humanitário dos presos e, em especial, 
das mulheres em condição de vulnerabilidade. 

Art. 2º É permitido o emprego de algemas apenas em 
casos de resistência e de fundado receio de fuga ou 
de perigo à integridade física própria ou alheia, 
causado pelo preso ou por terceiros, justificada a sua 
excepcionalidade por escrito. 

Art. 3º É vedado emprego de algemas em mulheres 
presas em qualquer unidade do sistema penitenciário 
nacional durante o trabalho de parto, no trajeto da 
parturiente entre a unidade prisional e a unidade 

 IMPORTANTE 
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79 

CURSO RDP 
VADINHO RDP 
META 05/20 

hospitalar e após o parto, durante o período em que 
se encontrar hospitalizada. 

 
 
(b) Por ordem do diretor, depois de se terem esgotado 
todos os outros meios de dominar o recluso, a fim de o 
impedir de causar prejuízo a si próprio ou a outros ou de 
causar danos materiais; nestes casos o diretor deve 
consultar o médico com urgência e apresentar um 
relatório à autoridade administrativa superior.  
 

Regra 48 
 
1. Quando a utilização de instrumentos de coação for 
autorizada, de acordo com o parágrafo 2 da regra 47, os 
seguintes princípios serão aplicados: 
 
(a) Os instrumentos de coação só devem ser utilizados 
quando outras formas menos severas de controlo não 
forem efetivas face aos riscos representados por uma 
ação não controlada;  
 
(b) O método de restrição será o menos invasivo 
possível, o necessário e razoável para controlar a ação 
do recluso, em função do nível e da natureza do risco 
apresentado;  
 
(c) Os instrumentos de coação só devem ser utilizados 
durante o período estritamente necessário e devem ser 
retirados logo que deixe de existir o risco que motivou a 
restrição.  
 
2. Os instrumentos de coação não devem ser utilizados 
em mulheres em trabalho de parto, nem durante nem 
imediatamente após o parto.  
 

Regra 49 
 
A administração prisional deve procurar obter e 
promover formação no uso de técnicas de controlo que 
evitem a necessidade de utilizar instrumentos de coação 
ou que reduzam o seu caráter intrusivo. 
 

Revistas aos reclusos e inspeção de celas 
 

Regra 50 
 
 
 

As leis e regulamentos sobre as revistas aos reclusos e 
inspeções de celas devem estar em conformidade com 
as obrigações do Direito Internacional e devem ter em 
conta os padrões e as normas internacionais, uma vez 
considerada a necessidade de garantir a segurança dos 
estabelecimentos prisionais.  
 

As revistas aos reclusos e as inspeções devem ser 
conduzidas de forma a respeitar a dignidade humana 
inerente e a privacidade do recluso sujeito à inspeção, 
assim como os princípios da proporcionalidade, 
legalidade e necessidade. 
 

REVISTA (OU INSPEÇÃO) ÍNTIMA 

A Corte IDH, em 22.05.2014, emitiu uma medida 
provisória (que tem força vinculante), manifestando-
se sobre a impossibilidade do Estado do Pernambuco, 
mais precisamente sobre o Complexo Penitenciário 
de Curado, realizar revistas íntimas vexatórias. O 
Estado deve criar mecanismos para evitar esse tipo 
de comportamento (como é o caso do raio-x, por 
exemplo) tendo em vista clara violação à dignidade 
da pessoa humana e também o princípio da 
transcendência mínima da pena. 

 
Por outro lado, a Comissão Interamericana de 
Direitos Humanos, no caso X e T Vs. Argentina, em 
2006, entendeu que os visitantes somente podem ser 
submetidos à revista íntima quando observadas as 
seguintes condições: 

 
a) Ser absolutamente necessário para alcançar o 

objetivo de segurança no caso específico. 
b) Não existir qualquer alternativa; 
c) Em princípio, deve ser autorizado por ordem 

judicial; 
d) Deve ser realizado unicamente por profissionais 

da saúde. 
 

O Subcomitê da ONU para a Prevenção da Tortura, no 
Relatório a visita ao Brasil, em 2002, estabelece que 
as revistas sem roupa e íntimas devem se ajustar aos 
critérios da necessidade, razoabilidade e 
proporcionalidade. Somente podem ser realizadas 
em condições higiênicas, por pessoal qualificado e do 
mesmo sexo que a pessoa revistada. Deve, ainda, ser 
compatível com a dignidade humana, devendo ser 
proibidas as revistas vaginais e anais invasivas. 

 
No Comitê de Direitos Humanos da ONU, no Caso 
Clement Boodoo vs Trininidad e Tobago, estabeleceu-
se que as revistas intimas realizadas sob ameaças e 
sem que sejam apresentadas justificativas, violam o 
Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. 

 
Regra 51 

 
As revistas aos reclusos e as inspeções não serão 
utilizadas para assediar, intimidar ou invadir 
desnecessariamente a privacidade do recluso. Para fins 
de responsabilização, a administração prisional deve 
manter registros apropriados das revistas feitas aos 
reclusos e inspeções, em particular as que envolvem o 
ato de despir e de inspecionar partes íntimas do corpo 
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e inspeções nas celas, bem como as razões das 
inspeções, a identidade daqueles que as conduziram e 
quaisquer outros resultados decorrentes dessas 
inspeções.  
 

Regra 52 
 
 

 
1. Revistas íntimas invasivas, incluindo o ato de despir e 
de inspecionar partes íntimas do corpo, devem ser feitas 
apenas quando forem absolutamente necessárias. As 
administrações prisionais devem ser encorajadas a 
desenvolver e a utilizar outras alternativas apropriadas 
em vez de revistas íntimas invasivas.  
 
As revistas íntimas invasivas devem ser conduzidas de 
forma privada e por pessoal treinado do mesmo sexo 
que o recluso inspecionado.  
 
 
 
2. As revistas das partes íntimas devem ser conduzidas 
apenas por profissionais de saúde qualificados, que não 
sejam os principais responsáveis pelos cuidados de 
saúde do recluso, ou, no mínimo, por pessoal 
adequadamente treinado por um profissional de saúde 
em relação aos padrões de higiene, saúde e segurança.  
 

Regra 53 
 
Os reclusos devem ter acesso aos documentos 
relacionados com os seus processos judiciais e ser 
autorizados a mantê-los consigo, sem que a 
administração prisional tenha acesso a estes. 
 

Informações e direito de reclamação dos reclusos 
 

Regra 54 
 
Todo o recluso, no momento da admissão, deve receber 
informação escrita sobre:  
 
(a) A legislação e os regulamentos do estabelecimento 
prisional e do sistema prisional; (b) Os seus direitos, 
inclusive os meios autorizados para obter informações, 
acesso a assistência jurídica, incluindo o apoio judiciário, 
e sobre procedimentos para formular pedidos e 
reclamações;  
 
(c) As suas obrigações, incluindo as sanções disciplinares 
aplicáveis; e  
 
(d) Todos os assuntos que podem ser necessários para 
se adaptar à vida no estabelecimento.  
 
 

Regra 55 
 
1. As informações mencionadas na regra 54 devem estar 
disponíveis nas línguas mais utilizadas, de acordo com 
as necessidades da população prisional. Se um recluso 
não compreender qualquer uma destas línguas, deve 
ser providenciada a assistência de um intérprete.  
 
2. Se o recluso for analfabeto, as informações devem 
ser-lhe comunicadas oralmente. Os reclusos com 
deficiências sensoriais devem receber as informações 
de forma apropriada às suas necessidades.  
 
3. A administração prisional deve expor, com destaque, 
a informação nas áreas de trânsito comum do 
estabelecimento prisional.  
 

Regra 56 
 
1. Todo o recluso deve ter a oportunidade de, em 
qualquer dia, formular pedidos ou reclamações ao 
diretor do estabelecimento prisional ou ao membro do 
pessoal prisional autorizado a representá-lo.  
 
2. Deve ser viabilizada a possibilidade de os reclusos 
formularem pedidos ou reclamações, durante as 
inspeções do estabelecimento prisional, ao inspetor 
prisional. O recluso deve ter a oportunidade de 
conversar com o inspetor ou com qualquer outro oficial 
de inspeção, de forma livre e com total 
confidencialidade, sem a presença do diretor ou de 
outros membros da equipa.  
 
3. Todo o recluso deve ter o direito de fazer um pedido 
ou reclamação sobre seu tratamento, sem censura 
quanto ao conteúdo, à administração prisional central, 
à autoridade judicial ou a outras autoridades 
competentes, incluindo os que têm poderes de revisão 
e de reparação. 
 
4. Os direitos previstos nos parágrafos 1 a 3 desta Regra 
serão estendidos ao seu advogado. Nos casos em que 
nem o recluso, nem o seu advogado tenham a 
possibilidade de exercer tais direitos, um membro da 
família do recluso ou qualquer outra pessoa que tenha 
conhecimento do caso deve poder exercê-los.  
 

Regra 57 
 
1. Todo o pedido ou reclamação deve ser prontamente 
apreciado e respondido sem demora. Se o pedido ou a 
reclamação for rejeitado, ou no caso de atraso indevido, 
o reclamante deve ter o direito de apresentá-lo à 
autoridade judicial ou a outra autoridade.  
 
2. Devem ser criados mecanismos de salvaguarda para 
assegurar que os reclusos possam formular pedidos e 
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reclamações de forma segura e, se solicitado pelo 
reclamante, de forma confidencial. O recluso, ou 
qualquer outra pessoa mencionada no parágrafo 4 da 
Regra 56, não deve ser exposto a qualquer risco de 
retaliação, intimidação ou outras consequências 
negativas como resultado de um pedido ou reclamação.  
 
3. Alegações de tortura ou outras penas ou tratamentos 
cruéis, desumanos ou degradantes devem ser 
imediatamente apreciadas e devem originar uma 
investigação rápida e imparcial, conduzida por uma 
autoridade nacional independente, de acordo com os 
parágrafos 1 e 2 da Regra 71.  
 

Contatos com o mundo exterior 
 

Regra 58 
 
 
 

 1. Os reclusos devem ser autorizados, sob a necessária 
supervisão, a comunicar periodicamente com as suas 
famílias e com amigos:  
 
(a) Por correspondência e utilizando, se possível, meios 
de telecomunicação, digitais, eletrônicos e outros; e  
 
LEP: Art. 41 - Constituem direitos do preso: XV - contato 
com o mundo exterior por meio de correspondência 
escrita, da leitura e de outros meios de informação que 
não comprometam a moral e os bons costumes. 
 
(b) Através de visitas.  
 
2. Onde forem permitidas as visitais conjugais, este 
direito deve ser garantido sem discriminação e as 
mulheres reclusas devem exercer este direito nas 
mesmas condições que os homens. Devem ser 
instaurados procedimentos e disponibilizados locais, de 
forma a garantir o justo e igualitário acesso, 
respeitando-se a segurança e a dignidade.  
 

DIREITO DE VISITA NA LEGISLAÇÃO DOMÉSTICA 

SINASE: Art. 68. É assegurado ao adolescente casado 
ou que viva, comprovadamente, em união estável o 
direito à visita íntima. 
 
LEP: Art. 41 - Constituem direitos do preso: X - visita 
do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos 
em dias determinados. (Esse direito poderá ser 
suspenso ou restringido mediante ato motivado do 
diretor do estabelecimento). 

 
 
 
 
 

Regra 59 
 
 Os reclusos devem ser colocados, sempre que possível, 
em estabelecimentos prisionais próximos das suas casas 
ou do local da sua reabilitação social. 
 

Regra 60 
 
1. A entrada de visitantes nos estabelecimentos 
prisionais depende do consentimento do visitante de 
submeter-se à revista. O visitante pode retirar o seu 
consentimento a qualquer momento; nestes casos, a 
administração prisional poderá recusar o seu acesso.  
 
2. Os procedimentos de entrada e revista de visitantes 
não devem ser degradantes e devem ser regidos por 
princípios tão protetivos como os delineados nas Regras 
50 a 52.  
 
 
 
As revistas feitas a partes íntimas do corpo devem ser 
evitadas e não devem ser aplicadas a crianças.  
 

Regra 61 
 
1. Os reclusos devem ter a oportunidade, tempo e meios 
adequados para receberem visitas e de comunicar com 
um advogado escolhido por si ou com um defensor 
público, sem demora, intercetação ou censura, em total 
confidencialidade, sobre qualquer assunto jurídico, em 
conformidade com a legislação nacional aplicada.  
 
Estas consultas podem ocorrer à vista dos agentes 
prisionais, mas não podem ser ouvidas por estes.  
 
2. Nos casos em que os reclusos não falam a língua local, 
a administração prisional deve facilitar o acesso aos 
serviços de um intérprete competente e independente.  
 
3. Os reclusos devem ter acesso a um apoio judiciário 
efetivo.  
 

Regra 62 
 
1. A reclusos de nacionalidade estrangeira devem ser 
concedidas facilidades razoáveis para comunicarem 
com os representantes diplomáticos e consulares do 
Estado a que pertencem.  
 
2. A reclusos de nacionalidade de Estados sem 
representação diplomática ou consular no país, e a 
refugiados ou apátridas, devem ser concedidas 
facilidades semelhantes para comunicarem com 
representantes diplomáticos do Estado encarregado de 
zelar pelos seus interesses ou com qualquer autoridade 
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nacional ou internacional que tenha a seu cargo a 
proteção dessas pessoas.  
 

Regra 63 
 
Os reclusos devem ser mantidos regularmente 
informados das notícias mais importantes através da 
leitura de jornais, publicações periódicas ou 
institucionais especiais, através de transmissões de 
rádio, conferências ou quaisquer outros meios 
semelhantes, autorizados ou controlados pela 
administração prisional 
 

Biblioteca 
 

Regra 64 
 
Cada estabelecimento prisional deve ter uma biblioteca 
para o uso de todas as categorias de reclusos, 
devidamente provida com livros recreativos e de 
instrução e os reclusos devem ser incentivados a utilizá-
la plenamente.  
 

Religião 
Regra 65 

 
1. Se o estabelecimento prisional reunir um número 
suficiente de reclusos da mesma religião, deve ser 
nomeado ou autorizado um representante qualificado 
dessa religião. Se o número de reclusos o justificar e as 
circunstâncias o permitirem, deve ser encontrada uma 
solução permanente.  
 
2. O representante qualificado, nomeado ou autorizado 
nos termos do parágrafo 1 desta Regra, deve ser 
autorizado a organizar periodicamente serviços 
religiosos e a fazer, sempre que for aconselhável, visitas 
pastorais privadas, num horário apropriado, aos 
reclusos da sua religião.  
 
3. O direito de entrar em contato com um representante 
qualificado da sua religião nunca deve ser negado a 
qualquer recluso. Por outro lado, se um recluso se opõe 
à visita de um representante de uma religião, a sua 
vontade deve ser plenamente respeitada.  
 

Regra 66 
 
Tanto quanto possível, cada recluso deve ser autorizado 
a satisfazer as exigências da sua vida religiosa, assistindo 
aos serviços ministrados no estabelecimento prisional e 
tendo na sua posse livros de rito e prática de ensino 
religioso da sua confissão.  
 
 
 
 

Depósito de objetos pertencentes aos reclusos 
 

Regra 67 
 
1. Quando o regulamento não autorizar aos reclusos a 
posse de dinheiro, objetos de valor, peças de vestuário 
e outros objetos que lhes pertençam, estes devem, no 
momento de admissão no estabelecimento, ser 
guardados em lugar seguro. Deve ser elaborado um 
inventário destes objetos, assinado pelo recluso. Devem 
ser tomadas medidas para conservar estes objetos em 
bom estado.  
 
2. Estes objetos e o dinheiro devem ser restituídos ao 
recluso no momento da sua libertação, com exceção do 
dinheiro que tenha sido autorizado a gastar, dos objetos 
que tenham sido enviados pelo recluso para o exterior 
ou das peças de vestuário que tenham sido destruídas 
por razões de higiene. O recluso deve assinar o recibo 
dos objetos e do dinheiro que lhe tenham sido 
restituídos.  
 
3. Os valores e objetos enviados do exterior encontram-
se submetidos a estas mesmas regras.  
 
4. Se o recluso for portador de medicamentos ou 
estupefacientes no momento da admissão, o médico ou 
outro profissional de saúde qualificado decidirá sobre a 
sua utilização.  
 

Notificações 
 

Regra 68 
 
Todo o recluso deve ter o direito de ter oportunidade e 
os meios de informar imediatamente a sua família ou 
qualquer outra pessoa designada por si sobre a sua 
detenção, transferência para outro estabelecimento 
prisional ou sobre qualquer doença ou ferimento 
graves. A divulgação de informações pessoais dos 
reclusos deve ser regida por legislação nacional.  
 

Regra 69 
 
No caso de morte de um recluso, o diretor do 
estabelecimento prisional deve informar 
imediatamente o parente mais próximo ou a pessoa 
previamente designada pelo recluso. As pessoas 
designadas pelo recluso para receberem informações 
sobre a sua saúde devem ser notificadas pelo diretor em 
caso de doença grave, ferimento ou transferência para 
uma instituição médica. O pedido explícito de um 
recluso, de que seu cônjuge ou parente mais próximo 
não seja informado em caso de doença ou ferimento, 
deve ser respeitado.  
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Regra 70  
 

Um recluso deve ser informado imediatamente da 
morte ou doença grave de qualquer parente próximo, 
cônjuge ou companheiro. No caso de doença crítica de 
um parente próximo, cônjuge ou companheiro, o 
recluso deve ser autorizado, quando as circunstâncias o 
permitirem, a estar junto dele, quer sob escolta quer só, 
ou a participar no seu funeral.  
 

PERMISSÃO DE SAÚDA NA LEP 

 
Da Permissão de Saída 

 
Art. 120. Os condenados que cumprem pena em 
regime fechado ou semiaberto e os presos 
provisórios poderão obter permissão para sair do 
estabelecimento, mediante escolta, quando ocorrer 
um dos seguintes fatos: 
 
I - falecimento ou doença grave do cônjuge, 
companheira, ascendente, descendente ou irmão; 
 
II - necessidade de tratamento médico (parágrafo 
único do artigo 14). 
 
Parágrafo único. A permissão de saída será concedida 
pelo diretor do estabelecimento onde se encontra o 
preso. 
 
Art. 121. A permanência do preso fora do 
estabelecimento terá a duração necessária à 
finalidade da saída. 

 
Investigações 

 
Regra 71 

 
1. Não obstante uma investigação interna, o diretor do 
estabelecimento prisional deve comunicar, 
imediatamente, a morte, o desaparecimento ou o 
ferimento grave à autoridade judicial ou a outra 
autoridade competente independente da administração 
prisional e deve determinar uma investigação imediata, 
imparcial e efetiva às circunstâncias e às causas destes 
casos. A administração prisional deve cooperar 
integralmente com a referida autoridade e assegurar 
que todas as provas são preservadas.  
 
2. A obrigação referida no parágrafo 1 desta Regra deve 
ser igualmente aplicada quando houver indícios 
razoáveis para se supor que um ato de tortura ou outras 
penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou 
degradantes tenham sido praticados no 
estabelecimento prisional, mesmo que não tenha sido 
recebida uma reclamação formal.  
 

3. Quando houver indícios razoáveis para se supor que 
os atos referidos no parágrafo 2 desta Regra tenham 
sido praticados, devem ser tomadas medidas imediatas 
para garantir que todas as pessoas potencialmente 
implicadas não tenham qualquer envolvimento na 
investigação ou contato com as testemunhas, vítimas e 
seus familiares.  
 

Regra 72 
 
A administração prisional deve tratar o corpo de um 
recluso falecido com respeito e dignidade. O corpo do 
recluso falecido deve ser devolvido ao seu parente mais 
próximo o mais rapidamente possível e, o mais tardar, 
quando concluída a investigação. A administração 
prisional deve providenciar um funeral culturalmente 
adequado, se não houver outra parte disposta ou capaz 
de fazê-lo, e deve manter um registo completo do facto.  
 

Transferência de reclusos 
 

Regra 73 
 
1. Quando os reclusos são transferidos, de ou para outro 
estabelecimento, devem ser vistos o menos possível 
pelo público e devem ser tomadas medidas apropriadas 
para os proteger de insultos, curiosidade e de qualquer 
tipo de publicidade.  
 
ECA: Art. 178. O adolescente a quem se atribua autoria 
de ato infracional não poderá ser conduzido ou 
transportado em compartimento fechado de veículo 
policial, em condições atentatórias à sua dignidade, ou 
que impliquem risco à sua integridade física ou mental, 
sob pena de responsabilidade. 
 
 
 
 
2. Deve ser proibido o transporte de reclusos em 
veículos com deficiente ventilação ou iluminação ou 
que, de qualquer outro modo, os possa sujeitar a 
sacrifícios físicos desnecessários.  
 
3. O transporte de reclusos deve ser efetuado a 
expensas da administração prisional em condições de 
igualdade para todos. 
 

Pessoal do estabelecimento prisional 
 

Regra 74 
 
1. A administração prisional deve selecionar 
cuidadosamente o pessoal de todas as categorias, dado 
que é da sua integridade, humanidade, aptidões 
pessoais e capacidades profissionais que depende a boa 
gestão dos estabelecimentos prisionais.  

 IMPORTANTE 
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2. A administração prisional deve esforçar-se 
permanentemente por suscitar e manter no espírito do 
pessoal e da opinião pública a convicção de que esta 
missão representa um serviço social de grande 
importância; para o efeito, devem ser utilizados todos 
os meios adequados para esclarecer o público.  
 
3. Para a realização daqueles fins, os membros do 
pessoal devem desempenhar funções a tempo inteiro 
na qualidade de profissionais do sistema prisional, 
devem ter o estatuto de funcionários do Estado e ser-
lhes garantida, por conseguinte, segurança no emprego 
dependente apenas de boa conduta, eficácia no 
trabalho e aptidão física. A remuneração deve ser 
suficiente para permitir recrutar e manter ao serviço 
homens e mulheres competentes; as regalias e as 
condições de emprego devem ser determinadas tendo 
em conta a natureza penosa do trabalho.  
 

Regra 75  
 
1. Os funcionários devem possuir um nível de educação 
adequado e deve ser-lhes proporcionadas condições e 
meios para poderem exercer as suas funções de forma 
profissional.  
 
2. Devem frequentar, antes de entrar em funções, um 
curso de formação geral e específico, que deve refletir 
as melhores e mais modernas práticas, baseadas em 
dados empíricos, das ciências penais. Apenas os 
candidatos que ficarem aprovados nas provas teóricas e 
práticas devem ser admitidos no serviço prisional.  
 
3. Após a entrada em funções e ao longo da sua carreira, 
o pessoal deve conservar e melhorar os seus 
conhecimentos e competências profissionais, seguindo 
cursos de aperfeiçoamento organizados 
periodicamente.  
 

Regra 76 
 
1. A formação a que se refere o parágrafo 2 da Regra 75 
deve incluir, no mínimo, o seguinte:  
 
(a) Legislação, regulamentos e políticas nacionais 
relevantes, bem como os instrumentos internacionais e 
regionais aplicáveis que devem nortear o trabalho e as 
interações dos funcionários com os reclusos; 
 
(b) Direitos e deveres dos funcionários no exercício das 
suas funções, incluindo o respeito à dignidade humana 
de todos os reclusos e a proibição de certas condutas, 
em particular a prática de tortura ou outras penas ou 
tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes;  
 
(c) Segurança, incluindo o conceito de segurança 
dinâmica, o uso da força e instrumentos de coação e a 

gestão de pessoas violentas, tendo em consideração 
técnicas preventivas e alternativas, como a negociação 
e a mediação;  
 
(d) Técnicas de primeiros socorros, as necessidades 
psicossociais dos reclusos e correspondentes dinâmicas 
do ambiente prisional, bem como o apoio e assistência 
social, incluindo o diagnóstico prévio de doenças 
mentais.  
 
2. Os funcionários que estiverem incumbidos de 
trabalhar com certas categorias de reclusos, ou que 
estejam designados para outras funções específicas, 
devem receber formação adequada às suas 
características.  
 
 

Regra 77 
  
Todos os membros do pessoal devem, em todas as 
circunstâncias, comportar-se e desempenhar as suas 
funções de maneira a que o seu exemplo tenha boa 
influência sobre os reclusos e mereça o respeito destes.  
 

Regra 78 
 
1. Na medida do possível, deve incluir-se no pessoal um 
número suficiente de especialistas, tais como 
psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais, professores 
e instrutores técnicos.  
 
2. Os assistentes sociais, professores e instrutores 
técnicos devem exercer as suas funções de forma 
permanente, mas poderá também recorrer-se a 
auxiliares a tempo parcial ou a voluntários.  
 

Regra 79 
 
1. O diretor do estabelecimento prisional deve ser 
adequadamente qualificado para a sua função, quer 
pelo seu carácter, quer pelas suas competências 
administrativas, formação e experiência.  
 
2. O diretor do estabelecimento prisional deve exercer 
a sua função oficial a tempo inteiro e não deve ser 
nomeado a tempo parcial. Deve residir no 
estabelecimento prisional ou nas imediações deste.  
 
3. Quando dois ou mais estabelecimentos prisionais 
estejam sob a autoridade de um único diretor, este deve 
visitar ambos com regularidade. Em cada um dos 
estabelecimentos deve haver um funcionário 
responsável. 
 
 
 
 



 

 

85 

CURSO RDP 
VADINHO RDP 
META 05/20 

Regra 80 
 
1. O diretor, o seu adjunto e a maioria dos outros 
membros do pessoal do estabelecimento prisional 
devem falar a língua da maior parte dos reclusos ou uma 
língua entendida pela maioria deles.  
 
2. Deve recorrer-se aos serviços de um intérprete 
sempre que seja necessário.  
 

Regra 81 
 
1. Nos estabelecimentos prisionais destinados a homens 
e mulheres, a secção das mulheres deve ser colocada 
sob a direção de um funcionário do sexo feminino 
responsável que terá à sua guarda todas as chaves dessa 
secção.  
 
2. Nenhum funcionário do sexo masculino pode entrar 
na parte do estabelecimento destinada às mulheres sem 
ser acompanhado por um funcionário do sexo feminino.  
 
3. A vigilância das reclusas deve ser assegurada 
exclusivamente por funcionários do sexo feminino. Não 
obstante, isso não impede que funcionários do sexo 
masculino, especialmente médicos e professores, 
desempenhem as suas funções profissionais em 
estabelecimentos prisionais ou secções do 
estabelecimento prisional destinados a mulheres.  
 

Regra 82 
 
 

 
1. Os funcionários dos estabelecimentos prisionais não 
devem, nas suas relações com os reclusos, usar de força, 
exceto em legítima defesa ou em casos de tentativa de 
fuga ou de resistência física ativa ou passiva a uma 
ordem baseada na lei ou nos regulamentos. Os 
funcionários que tenham de recorrer à força não devem 
usar senão a estritamente necessária e devem 
comunicar imediatamente o incidente ao diretor do 
estabelecimento prisional.  
 
 
 
STJ: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DANO 
PRATICADO CONTRA O PATRIMÔNIO PÚBLICO. 
TENTATIVA DE EVASÃO DO ESTABELECIMENTO 
PRISIONAL. DOLO ESPECÍFICO. AUSÊNCIA. ATIPICIDADE 
DA CONDUTA. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO. 
1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal 
de Justiça, o delito de dano ao patrimônio público, 
quando praticado por preso para facilitar a fuga do 
estabelecimento prisional, demanda a demonstração do 
dolo específico de causar prejuízo ao bem público. 2. Na 
espécie, os presos danificaram as celas 1 e 2, retirando 

barra de ferro do banheiro com o objetivo de arrombar 
a grade que ligava o corredor ao pátio do 
estabelecimento prisional. 3. Os termos da denúncia e 
os depoimentos coletados durante a investigação 
policial demonstram que o dano ao patrimônio público 
fora praticado pelo recorrente com o objetivo único de 
evadir-se do estabelecimento prisional. Desse modo, 
não havendo elementos a demonstrar o dolo específico 
necessário à configuração do delito descrito no art. art. 
163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, impõe-
se o reconhecimento da atipicidade da conduta. 4. 
Recurso ordinário provido para declarar atípica a 
conduta e extinguir a Ação Penal n. 0000929-
96.2011.8.02.0040, Vara Única da Comarca de Atalaia. 
(RHC 56.629/AL, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA 
PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2016, DJe 
01/08/2016). 
 
OBS: o STF há um precedente antigo em sentido 
contrário.  
 
2. Os membros do pessoal prisional devem receber 
formação técnica especial que lhes permita dominar os 
reclusos violentos.  
 
3. Salvo circunstâncias especiais, os agentes que 
assegurem serviços que os ponham em contato direto 
com os reclusos não devem estar armados. Aliás, não 
deverá ser confiada uma arma a um membro do pessoal 
sem que este seja treinado para o seu uso.  
 

Inspeções internas e externas 
 

Regra 83 
 
 

 
1. Deve haver um sistema duplo de inspeções regulares 
nos estabelecimentos e serviços prisionais: 
 
(a) Inspeções internas ou administrativas conduzidas 
pela administração prisional central;  
 
(b) Inspeções externas conduzidas por um órgão 
independente da administração prisional, que pode 
incluir órgãos internacionais ou regionais competentes.  
 
2. Em ambos os casos, o objetivo das inspeções deve ser 
o de assegurar que os estabelecimentos prisionais 
sejam administrados de acordo com as leis, 
regulamentos, políticas e procedimentos vigentes, para 
prossecução dos objetivos dos serviços prisionais e 
correcionais e para a proteção dos direitos dos reclusos.  
 

Regra 84 
 
1. Os inspetores devem ter a autoridade para:  

 IMPORTANTE 

 JURISPRUDÊNCIA 

 IMPORTANTE 
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(a) Aceder a todas as informações sobre o número de 
reclusos e dos locais de detenção, bem como a toda a 
informação relevante ao tratamento dos reclusos, 
incluindo os seus registos e as condições de detenção;  
 
(b) Escolher livremente qual o estabelecimento prisional 
que querem inspecionar, inclusive fazendo visitas por 
iniciativa própria sem aviso prévio e quais os reclusos 
que pretendem entrevistar;  
 
(c) Conduzir entrevistas com os reclusos e com os 
funcionários prisionais, em total privacidade e 
confidencialidade, durante as suas visitas;  
 
(d) Fazer recomendações à administração prisional e a 
outras autoridades competentes.  
 
2. As equipes de inspeção externa devem ser compostas 
por inspetores qualificados e experientes, indicados por 
uma autoridade competente, e devem contar com 
profissionais de saúde. Deve-se procurar ter uma 
representação equilibrada de gênero.  
 

Regra 85 
 
1. Depois de uma inspeção, deve ser submetido à 
autoridade competente um relatório escrito. Esforços 
devem ser empreendidos para tornar público os 
relatórios das inspeções externas, excluindo-se 
qualquer dado pessoal dos reclusos, a menos que estes 
tenham dado explicitamente o seu acordo.  
 
2. A administração prisional ou qualquer outra 
autoridade competente, conforme apropriado, deve 
indicar, num prazo razoável, se as recomendações 
provindas das inspeções externas serão implementadas. 
 
 

II. REGRAS APLICÁVEIS A CATEGORIAS ESPECIAIS 
 

A. Reclusos condenados 
 

Princípios gerais 
 

Regra 86 
 
Os princípios gerais a seguir enunciados têm por 
finalidade a definição do espírito dentro do qual os 
sistemas prisionais devem ser administrados e os 
objetivos a que devem tender, de acordo com a 
declaração feita na observação preliminar 1 destas 
Regras.  
 
 
 
 

Regra 87 
 
Antes do termo da execução de uma pena ou de uma 
medida é desejável que sejam adotadas as medidas 
necessárias para assegurar ao recluso um regresso 
progressivo à vida na sociedade. Este objetivo poderá 
ser alcançado, consoante os casos, através de um 
regime preparatório da libertação, organizado no 
próprio estabelecimento ou em outro estabelecimento 
adequado, ou mediante uma libertação condicional 
sujeita a controle, que não deve caber à polícia, mas que 
deve comportar uma assistência social eficaz. (no Brasil, 
um bom exemplo da recomendação da regra 87 é o 
livramento condicional) 
 

Regra 88 
 
1. O tratamento não deve acentuar a exclusão dos 
reclusos da sociedade, mas sim fazê-los compreender 
que continuam a fazer parte dela. Para este fim, há que 
recorrer, sempre que possível, à cooperação de 
organismos da comunidade destinados a auxiliar o 
pessoal do estabelecimento prisional na reabilitação 
social dos reclusos.  
 
2. Assistentes sociais, colaborando com cada 
estabelecimento, devem ter por missão a manutenção 
e a melhoria das relações do recluso com a sua família e 
com os organismos sociais que podem ser-lhe úteis. 
Devem adotar-se medidas tendo em vista a salvaguarda, 
de acordo com a lei e a pena imposta, dos direitos civis, 
dos direitos em matéria de segurança social e de outros 
benefícios sociais dos reclusos.  
 

Regra 89 
 
1. A realização destes princípios exige a individualização 
do tratamento e, para este fim, um sistema flexível de 
classificação dos reclusos por grupos; é por isso 
desejável que esses grupos sejam colocados em 
estabelecimentos prisionais separados, adequados ao 
tratamento de cada um deles.  
 
2. Estes estabelecimentos não devem possuir o mesmo 
grau de segurança para cada grupo. É desejável prever 
graus de segurança consoante as necessidades dos 
diferentes grupos. Os estabelecimentos abertos, pelo 
próprio facto de não preverem medidas de segurança 
física contra as evasões, mas remeterem neste domínio 
à autodisciplina dos reclusos, proporcionam aos 
reclusos cuidadosamente escolhidos as condições mais 
favoráveis à sua reabilitação.  
 
3. É desejável que nos estabelecimentos prisionais 
fechados a individualização do tratamento não seja 
prejudicada por um número demasiado elevado de 
reclusos. Nalguns países entende-se que a população 
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destes estabelecimentos não deve ultrapassar os 
quinhentos. Nos estabelecimentos abertos, a população 
deve ser tão reduzida quanto possível.  
 
4. Por outro lado, não é recomendável manter 
estabelecimentos demasiado pequenos que possam 
impedir que instalações adequadas sejam facultadas.  
 

Regra 90 
 
 

 
O dever da sociedade não cessa com a libertação de um 
recluso. Seria por isso necessário dispor de organismos 
governamentais ou privados capazes de trazer ao 
recluso colocado em liberdade um auxílio pós-
penitenciário eficaz, tendente a diminuir os 
preconceitos a seu respeito e a permitir-lhe a sua 
reinserção na sociedade. 
 

NA LEI DE EXECUÇÃO PENAL 

Art. 10. A assistência ao preso e ao internado é dever 
do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o 
retorno à convivência em sociedade.  
 
Parágrafo único. A assistência estende-se ao egresso. 
 
Art. 26. Considera-se egresso para os efeitos desta 
Lei:  
 
I - o liberado definitivo, pelo prazo de 1 (um) ano a 
contar da saída do estabelecimento;  
 
II - o liberado condicional, durante o período de 
prova. 
 
Art. 78. O Patronato público ou particular destina-se 
a prestar assistência aos albergados e aos egressos 
(artigo 26). 

 
Tratamento 

 
Regra 91 

 
O tratamento das pessoas condenadas a uma pena ou 
medida privativa de liberdade deve ter por objetivo, na 
medida em que o permitir a duração da condenação, 
criar nelas a vontade e as aptidões que as tornem 
capazes, após a sua libertação, de viver no respeito pela 
lei e de prover às suas necessidades. Este tratamento 
deve incentivar o respeito por si próprias e desenvolver 
o seu sentido da responsabilidade.  
 

Regra 92 
 
1. Para este fim, há que recorrer a todos os meios 
apropriados, nomeadamente à assistência religiosa nos 

países em que seja possível, à instrução, à orientação e 
à formação profissionais, à assistência social 
direcionada, ao aconselhamento profissional, ao 
desenvolvimento físico e à educação moral, de acordo 
com as necessidades de cada recluso. Há que ter em 
conta o passado social e criminal do condenado, as suas 
capacidades e aptidões físicas e mentais, a sua 
personalidade, a duração da condenação e as 
perspectivas da sua reabilitação. 
 
2. Para cada recluso condenado a uma pena ou a uma 
medida de certa duração, o diretor do estabelecimento 
prisional deve receber, no mais breve trecho após a 
admissão do recluso, relatórios completos sobre os 
diferentes aspetos referidos no parágrafo 1 desta Regra.  
 
Estes relatórios devem sempre compreender um 
relatório de um médico, se possível especializado em 
psiquiatria, sobre a condição física e mental do recluso.  
 
3. Os relatórios e outros elementos pertinentes devem 
ser colocados num arquivo individual. Este arquivo deve 
ser atualizado e classificado de modo a poder ser 
consultado pelo pessoal responsável sempre que 
necessário.  
 

Classificação e individualização 
 

Regra 93 
 
1. As finalidades da classificação devem ser:  
 
(a) De separar os reclusos que, pelo seu passado 
criminal ou pela sua personalidade, possam vir a exercer 
uma influência negativa sobre os outros reclusos;  
 
(b) De repartir os reclusos por grupos tendo em vista 
facilitar o seu tratamento para a sua reinserção social.  
 
2. Há que dispor, na medida do possível, de 
estabelecimentos separados ou de secções distintas 
dentro de um estabelecimento para o tratamento das 
diferentes categorias de reclusos.  
 

Regra 94 
 
Assim que possível após a admissão e depois de um 
estudo da personalidade de cada recluso condenado a 
uma pena ou a uma medida de uma certa duração deve 
ser preparado um programa de tratamento que lhe seja 
destinado, à luz dos dados de que se dispõe sobre as 
suas necessidades individuais, as suas capacidades e o 
seu estado de espírito.  
 

Privilégios 
 

Regra 95 

 IMPORTANTE 
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Há que instituir em cada estabelecimento um sistema 
de privilégios adaptado às diferentes categorias de 
reclusos e aos diferentes métodos de tratamento, com 
o objetivo de encorajar o bom comportamento, de 
desenvolver o sentido da responsabilidade e de 
estimular o interesse e a cooperação dos reclusos no 
seu próprio tratamento. 
 

Trabalho  
 
 
 

Regra 96 
 
1. Todos os reclusos condenados devem ter a 
oportunidade de trabalhar e/ou participar ativamente 
na sua reabilitação, em conformidade com as suas 
aptidões física e mental, de acordo com a determinação 
do médico ou de outro profissional de saúde 
qualificado.  
 
2. Deve ser dado trabalho suficiente de natureza útil aos 
reclusos, de modo a conservá-los ativos durante um dia 
normal de trabalho.  
 

Regra 97 
 
1. O trabalho na prisão não deve ser de natureza 
penosa.  
 
2. Os reclusos não devem ser mantidos em regime de 
escravidão ou de servidão.  
 
3. Nenhum recluso será chamado a trabalhar para 
beneficiar, a título pessoal ou privado, qualquer 
membro da equipa prisional.  
 

Regra 98 
 
1. Tanto quanto possível, o trabalho proporcionado 
deve ser de natureza que mantenha ou aumente as 
capacidades dos reclusos para ganharem honestamente 
a vida depois de libertados.  
 
2. Deve ser proporcionada formação profissional, em 
profissões úteis, aos reclusos que dela tirem proveito e 
especialmente a jovens reclusos.  
 
3. Dentro dos limites compatíveis com uma seleção 
profissional apropriada e com as exigências da 
administração e disciplina prisional, os reclusos devem 
poder escolher o tipo de trabalho que querem fazer.  
 

Regra 99 
 
1. A organização e os métodos do trabalho nos 
estabelecimentos prisionais devem aproximar-se tanto 

quanto possível dos que regem um trabalho semelhante 
fora do estabelecimento, de modo a preparar os 
reclusos para as condições de uma vida profissional 
normal.  
 
2. No entanto, o interesse dos reclusos e a sua formação 
profissional não devem ser subordinados ao desejo de 
realizar um benefício financeiro por meio do trabalho 
prisional.  
 

Regra 100 
 
1. As indústrias e as explorações agrícolas devem, de 
preferência, ser dirigidas pela administração prisional e 
não por empresários privados. 

DO TRABALHO EXTERNO NA LEI DE EXECUÇÃO PENAL 

Art. 36. O trabalho externo será admissível para os 
presos em regime fechado somente em serviço ou obras 
públicas realizadas por órgãos da Administração Direta 
ou Indireta, ou entidades privadas, desde que tomadas 
as cautelas contra a fuga e em favor da disciplina. 

§ 1º O limite máximo do número de presos será de 10% 
do total de empregados na obra. 

§ 2º Caberá ao órgão da administração, à entidade ou à 
empresa empreiteira a remuneração desse trabalho. 

§ 3º A prestação de trabalho à entidade privada 
depende do consentimento expresso do preso. 

Art. 37. A prestação de trabalho externo, a ser 
autorizada pela direção do estabelecimento, dependerá 
de aptidão, disciplina e responsabilidade, além do 
cumprimento mínimo de 1/6 da pena. 

Parágrafo único. Revogar-se-á a autorização de trabalho 
externo ao preso que vier a praticar fato definido como 
crime, for punido por falta grave, ou tiver 
comportamento contrário aos requisitos estabelecidos 
neste artigo. 

2. Quando os reclusos forem empregues para trabalho 
não controlado pela administração prisional, devem ser 
sempre colocados sob vigilância do pessoal prisional. 
Salvo nos casos em que o trabalho seja efetuado para 
outros departamentos do Estado, as pessoas às quais 
esse trabalho seja prestado devem pagar à 
administração a remuneração normal exigível para esse 
trabalho, tendo todavia em conta a produtividade dos 
reclusos.  
 
 
 

 IMPORTANTE 
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Regra 101 
 
1. Os cuidados prescritos destinados a proteger a 
segurança e a saúde dos trabalhadores em liberdade 
devem igualmente existir nos estabelecimentos 
prisionais.  
 
2. Devem ser adotadas disposições para indenizar os 
reclusos por acidentes de trabalho e doenças 
profissionais, nas mesmas condições que a lei concede 
aos trabalhadores em liberdade.  
 
Remição Ficta: Art. 126, § 4º da LEP:  O preso 
impossibilitado, por acidente, de prosseguir no trabalho 
ou nos estudos continuará a beneficiar-se com a 
remição                
 

Regra 102 
 
1. As horas diárias e semanais máximas de trabalho dos 
reclusos devem ser fixadas por lei ou por regulamento 
administrativo, tendo em consideração regras ou 
costumes locais respeitantes ao trabalho dos 
trabalhadores em liberdade.  
 
2. As horas devem ser fixadas de modo a deixar um dia 
de descanso semanal e tempo suficiente para a 
educação e para outras atividades necessárias como 
parte do tratamento e reinserção dos reclusos.  
 

Regra 103 
 
1. O trabalho dos reclusos deve ser remunerado de 
modo equitativo.  
 
LEP: Art. 29. O trabalho do preso será remunerado, 
mediante prévia tabela, não podendo ser inferior a 3/4 
do salário-mínimo. 
 
2. O regulamento deve permitir aos reclusos a utilização 
de pelo menos uma parte da sua remuneração para 
adquirir objetos autorizados, destinados ao seu uso 
pessoal, e para enviar outra parte à sua família.  
 
LEP: Art. 29, § 1°: O produto da remuneração pelo 
trabalho deverá atender: a) à indenização dos danos 
causados pelo crime, desde que determinados 
judicialmente e não reparados por outros meios; b) à 
assistência à família; c) a pequenas despesas pessoais; 
d) ao ressarcimento ao Estado das despesas realizadas 
com a manutenção do condenado, em proporção a ser 
fixada e sem prejuízo da destinação prevista nas letras 
anteriores. 
 
3. O regulamento deve prever igualmente que uma 
parte da remuneração seja reservada pela 
administração prisional de modo a constituir uma 

poupança que será entregue ao recluso no momento da 
sua libertação.  
 
LEP: Art. 29, § 2º: Ressalvadas outras aplicações legais, 
será depositada a parte restante para constituição do 
pecúlio, em Caderneta de Poupança, que será entregue 
ao condenado quando posto em liberdade. 
 

Educação e lazer 
 

Regra 104 
 
1. Devem ser tomadas medidas no sentido de melhorar 
a educação de todos os reclusos que daí tirem proveito, 
incluindo instrução religiosa nos países em que tal for 
possível. A educação de analfabetos e jovens reclusos 
será obrigatória, prestando-lhe a administração 
prisional especial atenção. 
 
2. Tanto quanto for possível, a educação dos reclusos 
deve estar integrada no sistema educacional do país, 
para que depois da sua libertação possam continuar, 
sem dificuldades, os seus estudos.  
 

Regra 105 
 
Devem ser proporcionadas atividades recreativas e 
culturais em todos os estabelecimentos prisionais em 
benefício da saúde mental e física dos reclusos.  
 

Relações sociais e assistência pós-prisional 
 

Regra 106 
 
Deve ser prestada atenção especial à manutenção e 
melhoramento das relações entre o recluso e a sua 
família que se mostrem de maior vantagem para ambos.  
 

Regra 107 
 
Desde o início do cumprimento da pena de um recluso, 
deve ter-se em consideração o seu futuro depois de 
libertado, devendo este ser estimulado e ajudado a 
manter ou estabelecer relações com pessoas ou 
organizações externas, aptas a promover os melhores 
interesses da sua família e da sua própria reabilitação 
social.  
 

Regra 108 
 
1. Os serviços ou organizações governamentais ou 
outras, que prestam assistência a reclusos colocados em 
liberdade para se reestabelecerem na sociedade, 
devem assegurar, na medida do possível e do 
necessário, que sejam facultados aos reclusos libertados 
documentos de identificação apropriados, que lhes 
sejam garantidas casas adequadas e trabalho, vestuário 



 

 

90 

CURSO RDP 
VADINHO RDP 
META 05/20 

apropriado ao clima e à estação do ano e recursos 
suficientes para chegarem ao seu destino e para 
subsistirem no período imediatamente seguinte à sua 
libertação.  
 
2. Os representantes oficiais dessas organizações devem 
ter o acesso necessário ao estabelecimento prisional e 
aos reclusos, sendo consultados sobre o futuro do 
recluso desde o início do cumprimento da pena.  
 
3. É recomendável que as atividades destas 
organizações estejam centralizadas ou sejam 
coordenadas, tanto quanto possível, a fim de garantir a 
melhor utilização dos seus esforços. 
 

B. Reclusos com transtornos mentais e/ou com 
problemas de saúde 

 
Regra 109 

 
1. As pessoas consideradas inimputáveis, ou a quem, 
posteriormente, foi diagnosticado uma deficiência 
mental e/ou um problema de saúde grave, em relação 
aos quais a detenção poderia agravar a sua condição, 
não devem ser detidas em prisões. Devem ser tomadas 
medidas para as transferir para um estabelecimento 
para doentes mentais o mais depressa possível.  
 
2. Se necessário, os demais reclusos que sofrem de 
outras doenças ou anomalias mentais devem ser 
examinados e tratados em instituições especializadas, 
sob vigilância médica.  
 
3. O serviço médico ou psiquiátrico dos 
estabelecimentos prisionais deve proporcionar 
tratamento psiquiátrico a todos os reclusos que o 
necessitem. 
 

Regra 110 
 
É desejável que sejam adotadas medidas, de acordo 
com os organismos competentes, para que o 
tratamento psiquiátrico seja mantido, se necessário, 
depois da colocação em liberdade e que uma assistência 
social pós-prisional de natureza psiquiátrica seja 
assegurada.  
 

C. Reclusos detidos ou a aguardar julgamento 
 

Regra 111 
 
1. Os detidos ou presos em virtude de lhes ser imputada 
a prática de uma infração penal, quer estejam detidos 
sob custódia da polícia, quer num estabelecimento 
prisional, mas que ainda não foram julgados e 
condenados, são doravante designados nestas Regras 
por “detidos preventivamente”.  

2. As pessoas detidas preventivamente presumem-se 
inocentes e como tal devem ser tratadas. (PRINCÍPO DA 
PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA) 
 
3. Estes detidos devem beneficiar de um regime especial 
cujos elementos essenciais se discriminam nestas 
Regras, sem prejuízo das disposições legais sobre a 
proteção da liberdade individual ou que estabelecem os 
trâmites a ser observados em relação a pessoas detidas 
preventivamente.  
 

Regra 112 
 
 

 
1. As pessoas detidas preventivamente devem ser 
mantidas separadas dos reclusos condenados. 
 
2. Os jovens detidos preventivamente devem ser 
mantidos separados dos adultos e ser, em princípio, 
detidos em estabelecimentos prisionais separados.  
 

Regra 113 
 
 As pessoas detidas preventivamente devem dormir 
sozinhas em quartos separados, sob reserva de 
diferente costume local relativo ao clima.  
 

Regra 114 
 
Dentro dos limites compatíveis com a boa ordem do 
estabelecimento prisional, as pessoas detidas 
preventivamente podem, se o desejarem, mandar vir 
alimentação do exterior a expensas próprias, quer 
através da administração, quer através da sua família ou 
amigos. Caso contrário a administração deve fornecer-
lhes a alimentação.  
 
 

Regra 115 
 
A pessoa detida preventivamente deve ser autorizada a 
usar a sua própria roupa se estiver limpa e for adequada. 
Se usar roupa do estabelecimento prisional, esta será 
diferente da fornecida aos condenados.  
 

Regra 116 
 
Será sempre dada à pessoa detida preventivamente a 
oportunidade de trabalhar, mas esta não será obrigada 
a fazê-lo. Se optar por trabalhar, será remunerada.  
 
LEP: art. 31, Parágrafo único: Para o preso provisório, o 
trabalho não é obrigatório e só poderá ser executado no 
interior do estabelecimento. 
 

Regra 117 

 IMPORTANTE 
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A pessoa detida preventivamente deve ser autorizada a 
obter, a expensas próprias ou a expensas de terceiros, 
livros, jornais, material para escrever e outros meios de 
ocupação compatíveis com os interesses da 
administração da justiça e com a segurança e boa ordem 
do estabelecimento prisional.  
 

Regra 118 
 
A pessoa detida preventivamente deve ser autorizada a 
ser visitada e a ser tratada pelo seu médico pessoal ou 
dentista se existir motivo razoável para o seu pedido e 
puder pagar quaisquer despesas em que incorrer.  
 

Regra 119 
 
1. Todo o recluso tem o direito a ser imediatamente 
informado das razões de sua detenção e sobre 
quaisquer acusações apresentadas contra si.  
 
2. Se uma pessoa detida preventivamente não tiver um 
advogado da sua escolha, ser-lhe-á designado um 
defensor oficioso pela autoridade judicial, ou outra 
autoridade, em todos os casos em que os interesses da 
justiça o exigirem e sem custos para a pessoa detida 
preventivamente, caso esta não possua recursos 
suficientes para pagar. A possibilidade de se recusar o 
acesso a um advogado deve ser sujeita a uma revisão 
independente, sem demora.  
 

Regra 120 
 
1. Os direitos e as modalidades que regem o acesso de 
uma pessoa detida preventivamente ao seu advogado 
ou defensor oficioso, com vista à sua defesa, devem ser 
regulados pelos mesmos princípios estabelecidos na 
Regra 61.  
 
2. A pessoa detida preventivamente deve ter à sua 
disposição, se assim o desejar, material de escrita a fim 
de preparar os documentos relacionados com a sua 
defesa e entregar instruções confidenciais ao seu 
advogado ou defensor oficioso.  
 

D. Presos civis 
 

Regra 121 
 
 Nos países cuja legislação prevê a prisão por dívidas ou 
outras formas de prisão proferidas por decisão judicial 
na sequência de processos que não tenham natureza 
penal, os reclusos não devem ser submetidos a maiores 
restrições nem ser tratados com maior severidade do 
que for necessário para manter a segurança e a ordem. 
O seu tratamento não deve ser menos favorável do que 

o dos detidos preventivamente, sob reserva, porém, da 
eventual obrigação de trabalhar.  
 

E. Pessoas presas ou detidas sem acusação 
 

Regra 122 
 
Sem prejuízo das disposições contidas no artigo 9.º do 
Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, 
deve ser concedida às pessoas presas ou detidas sem 
acusação a proteção conferida nos termos da secção C, 
Partes I e II desta Regra.  
 
As disposições relevantes da secção A da Parte II, desta 
Regra, serão igualmente aplicáveis sempre que a sua 
aplicação possa beneficiar esta categoria especial de 
reclusos, desde que não seja tomada nenhuma medida 
que implique a reeducação ou a reabilitação de pessoas 
não condenadas por uma infração penal. 
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CÓDIGO CIVIL 

LIVRO III 
Dos Fatos Jurídicos 

TÍTULO I 
Do Negócio Jurídico 

CAPÍTULO I 
Disposições Gerais 

Art. 104. A validade do negócio jurídico requer: 

I - agente capaz; 

II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável; 

III - forma prescrita ou não defesa (proibida) em lei. 

Art. 105. A incapacidade relativa de uma das partes não 
pode ser invocada pela outra em benefício próprio, nem 
aproveita aos cointeressados capazes, SALVO se, neste 
caso, for indivisível o objeto do direito ou da obrigação 
comum. 

Art. 106. A impossibilidade inicial do objeto não invalida 
o negócio jurídico se for RELATIVA, ou se cessar ANTES 
de realizada a condição a que ele estiver subordinado. 

Art. 107. A validade da declaração de vontade não 
dependerá de forma especial, senão quando a lei 
expressamente a exigir. 

Art. 108. Não dispondo a lei em contrário, a escritura 
pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que 
visem à constituição, transferência, modificação ou 
renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor 
superior a TRINTA VEZES o maior salário mínimo vigente 
no País. 

Art. 109. No negócio jurídico celebrado com a cláusula 
de não valer sem instrumento público, este é da 
SUBSTÂNCIA do ato. 

Art. 110. A manifestação de vontade subsiste ainda que 
o seu autor haja feito a reserva mental de não querer o 
que manifestou, SALVO SE DELA O DESTINATÁRIO 
TINHA CONHECIMENTO. 

Art. 111. O silêncio importa anuência, quando as 
circunstâncias ou os usos o autorizarem, e não for 
necessária a declaração de vontade expressa. 

Art. 112. Nas declarações de vontade se atenderá mais 
à INTENÇÃO nelas consubstanciada do que ao sentido 
literal da linguagem. 

Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados 
conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. 

 

§ 1º  A interpretação do negócio jurídico deve lhe 
atribuir o sentido que: (Incluído pela Lei nº 13.874, de 
2019) 

I - for confirmado pelo comportamento das partes 
posterior à celebração do negócio; (Incluído pela Lei nº 
13.874, de 2019) 

II - corresponder aos usos, costumes e práticas do 
mercado relativas ao tipo de negócio; (Incluído pela Lei 
nº 13.874, de 2019) 

III - corresponder à boa-fé; (Incluído pela Lei nº 13.874, 
de 2019) 

IV - for mais benéfico à parte que não redigiu o 
dispositivo, se identificável; e (Incluído pela Lei nº 
13.874, de 2019) 

V - corresponder a qual seria a razoável negociação das 
partes sobre a questão discutida, inferida das demais 
disposições do negócio e da racionalidade econômica 
das partes, consideradas as informações disponíveis no 
momento de sua celebração. (Incluído pela Lei nº 
13.874, de 2019) 

§ 2º  As partes poderão livremente pactuar regras de 
interpretação, de preenchimento de lacunas e de 
integração dos negócios jurídicos diversas daquelas 
previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019) 

 

Art. 114. Os negócios jurídicos benéficos e a renúncia 
interpretam-se estritamente. 

CAPÍTULO II 
Da Representação 

Art. 115. Os poderes de representação conferem-se por 
lei ou pelo interessado. 

Art. 116. A manifestação de vontade pelo 
representante, nos limites de seus poderes, produz 
efeitos em relação ao representado. 

 NOVIDADES 

 IMPORTANTE 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13874.htm#art7
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13874.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13874.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13874.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13874.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13874.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13874.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13874.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13874.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13874.htm#art7


 

 

93 

CURSO RDP 
VADINHO RDP 
META 05/20 

Art. 117. Salvo se o permitir a lei ou o representado, é 
anulável o negócio jurídico que o representante, no seu 
interesse ou por conta de outrem, celebrar consigo 
mesmo. 

Parágrafo único. Para esse efeito, tem-se como 
celebrado pelo representante o negócio realizado por 
aquele em quem os poderes houverem sido 
subestabelecidos. 

Art. 118. O representante é obrigado a provar às 
pessoas, com quem tratar em nome do representado, a 
sua qualidade e a extensão de seus poderes, sob pena 
de, não o fazendo, responder pelos atos que a estes 
excederem. 

Art. 119. É anulável o negócio concluído pelo 
representante em conflito de interesses com o 
representado, se tal fato era ou devia ser do 
conhecimento de quem com aquele tratou. 

 

Parágrafo único. É de 180 dias, a contar da conclusão do 
negócio ou da cessação da incapacidade, o prazo de 
decadência para pleitear-se a anulação prevista neste 
artigo. 

Art. 120. Os requisitos e os efeitos da representação 
legal são os estabelecidos nas normas respectivas; os da 
representação voluntária são os da Parte Especial deste 
Código. 

CAPÍTULO III 
Da Condição, do Termo e do Encargo 

Art. 121. Considera-se condição a cláusula que, 
derivando exclusivamente da vontade das partes, 
subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro e 
incerto. 

PLANO DE EFICÁCIA NA ESCADA PONTEANA 

Condição 
suspensiva 

Obsta a aquisição e o exercício do 
direito. Situação futura e incerta. 

Termo 
Obsta o exercício do direito, porém não 
impede sua aquisição. Situação futura e 
certa. 

Encargo 

Salvo se houver previsão em contrário, 
não obsta a aquisição e, tampouco, o 
exercício do direito. Consubstancia-se 
em determinadas obrigações a serem 
cumpridas pelo beneficiário do direito. 

Art. 122. São lícitas, em geral, todas as condições não 
contrárias à lei, à ordem pública ou aos bons costumes; 

entre as condições defesas se incluem as que privarem 
de todo efeito o negócio jurídico, ou o sujeitarem ao 
puro arbítrio de uma das partes. 

Art. 123. Invalidam os negócios jurídicos que lhes são 
subordinados: 

I - as condições física ou juridicamente impossíveis, 
quando suspensivas; 

II - as condições ilícitas, ou de fazer coisa ilícita; 

III - as condições incompreensíveis ou contraditórias. 

Art. 124. Têm-se por INEXISTENTES as condições 
impossíveis, quando resolutivas, e as de não fazer coisa 
impossível. 

Art. 125. Subordinando-se a eficácia do negócio jurídico 
à condição suspensiva, enquanto esta se não verificar, 
não se terá adquirido o direito, a que ele visa. 

Art. 126. Se alguém dispuser de uma coisa sob condição 
suspensiva, e, pendente esta, fizer quanto àquela novas 
disposições, estas não terão valor, realizada a condição, 
se com ela forem incompatíveis. 

Art. 127. Se for resolutiva a condição, enquanto esta se 
não realizar, vigorará o negócio jurídico, podendo 
exercer-se desde a conclusão deste o direito por ele 
estabelecido. 

CONDIÇÃO 

Suspensiva Resolutiva 

Impossibilita a produção 
dos efeitos até que o 
evento futuro e incerto 
seja realizado. 

Ex: Jorge dará uma casa a 
Roberta se esta passar na 
faculdade. 

Extingue o direito após a 
ocorrência do evento 
futuro e incerto, ou seja, 
cessa para o beneficiário 
a aquisição dos direitos 
anteriormente 
garantidos.  

Ex: Jorge deixará de 
pagar pensão para 
Roberto quando este for 
nomeado no concurso. 

 

 

 

 

 

 IMPORTANTE 
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ESPÉCIES DE CONDIÇÃO (FLÁVIO TARTUCE)43 

Condições possíveis Condições impossíveis 

São aquelas que podem 
ser cumpridas, física e 
juridicamente, não 
influindo na validade do 
negócio. Exemplo: venda 
subordinada a uma 
viagem do comprador à 
Europa. 

são aquelas que não 
podem ser cumpridas, 
por uma razão natural ou 
jurídica, influindo na 
validade do ato e 
gerando a sua nulidade 
absoluta, nos termos do 
que prevê a lei. Exemplo: 
venda subordinada a 
uma viagem do 
comprador ao planeta 
Marte. 

Art. 128. Sobrevindo a condição resolutiva, extingue-se, 
para todos os efeitos, o direito a que ela se opõe; mas, 
se aposta a um negócio de execução continuada ou 
periódica, a sua realização, salvo disposição em 
contrário, não tem eficácia quanto aos atos já 
praticados, desde que compatíveis com a natureza da 
condição pendente e conforme aos ditames de boa-fé. 

Art. 129. Reputa-se verificada, quanto aos efeitos 
jurídicos, a condição cujo implemento for 
maliciosamente obstado pela parte a quem 
desfavorecer, considerando-se, ao contrário, não 
verificada a condição maliciosamente levada a efeito 
por aquele a quem aproveita o seu implemento. 

Art. 130. Ao titular do direito eventual, nos casos de 
condição suspensiva ou resolutiva, é permitido praticar 
os atos destinados a conservá-lo. 

 

Art. 131. O termo inicial suspende o exercício, mas não 
a aquisição do direito. 

TERMO (FLÁVIO TARTUCE) 
Termo legal Termo convencional 

É o fixado pela norma 
jurídica. Exemplificando, 
o termo inicial para 
atuação de um 
inventariante (mandato 
judicial) ocorre quando 
esse assume 
compromisso. 

É o fixado pelas partes, 
como por exemplo o 
termo inicial e final de 
um contrato de locação. 

 
43 Tartuce, Flávio Manual de direito civil: volume único / Flávio Tartuce. – 
10. ed. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2020. 

Art. 132. Salvo disposição legal ou convencional em 
contrário, computam-se os prazos, excluído o dia do 
começo, e incluído o do vencimento. 

§ 1 o Se o dia do vencimento cair em feriado, considerar-
se-á prorrogado o prazo até o seguinte dia útil. 

§ 2 o Meado considera-se, em qualquer mês, o seu 
décimo quinto dia. 

§ 3 o Os prazos de meses e anos expiram no dia de igual 
número do de início, ou no imediato, se faltar exata 
correspondência. 

§ 4 o Os prazos fixados por hora contar-se-ão de minuto 
a minuto. 

Art. 133. Nos testamentos, presume-se o prazo em favor 
do herdeiro, e, nos contratos, em proveito do devedor, 
salvo, quanto a esses, se do teor do instrumento, ou das 
circunstâncias, resultar que se estabeleceu a benefício 
do credor, ou de ambos os contratantes. 

Art. 134. Os negócios jurídicos entre vivos, sem prazo, 
são exequíveis desde logo, salvo se a execução tiver de 
ser feita em lugar diverso ou depender de tempo. 

Art. 135. Ao termo inicial e final aplicam-se, no que 
couber, as disposições relativas à condição suspensiva e 
resolutiva. 

Art. 136. O encargo não suspende a aquisição nem o 
exercício do direito, salvo quando expressamente 
imposto no negócio jurídico, pelo disponente, como 
condição suspensiva. 

Art. 137. Considera-se não escrito o encargo ilícito ou 
impossível, salvo se constituir o motivo determinante da 
liberalidade, caso em que se invalida o negócio jurídico. 

CAPÍTULO IV 
Dos Defeitos do Negócio Jurídico 

Seção I 
Do Erro ou Ignorância 

Art. 138. São anuláveis os negócios jurídicos, quando as 
declarações de vontade emanarem de erro substancial 
que poderia ser percebido por pessoa de diligência 
normal, em face das circunstâncias do negócio. 

 

 IMPORTANTE 
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DISTINÇÃO 

Vícios de consentimento Vício Social 

• Erro; 

• Lesão; 

• Dolo; 

• Coação; 

• Estado de perigo. 
 
 

• Fraude contra credores 
(torna o negócio 
jurídico anulável). 

• Simulação (torna o 
negócio jurídico nulo, 
ressalvadas 
determinadas 
situações previstas no 
CC). 

 

CONSEQUÊNCIA 
Vícios de 

consentimento 
São causas de anulabilidade. 

Vício social 
Simulação: causa de nulidade. 

Fraude contra credores: causa de 
anulabilidade. 

Art. 139. O erro é substancial quando: 

I - interessa à natureza do negócio, ao objeto principal 
da declaração, ou a alguma das qualidades a ele 
essenciais; 

II - concerne à identidade ou à qualidade essencial da 
pessoa a quem se refira a declaração de vontade, desde 
que tenha influído nesta de modo relevante; 

III - sendo de direito e não implicando recusa à aplicação 
da lei, for o motivo único ou principal do negócio 
jurídico. 

Art. 140. O falso motivo só vicia a declaração de vontade 
quando expresso como razão determinante. 

Art. 141. A transmissão errônea da vontade por meios 
interpostos é anulável nos mesmos casos em que o é a 
declaração direta. 

Art. 142. O erro de indicação da pessoa ou da coisa, a 
que se referir a declaração de vontade, não viciará o 
negócio quando, por seu contexto e pelas 
circunstâncias, se puder identificar a coisa ou pessoa 
cogitada. 

Art. 143. O erro de cálculo apenas autoriza a retificação 
da declaração de vontade. 

Art. 144. O erro não prejudica a validade do negócio 
jurídico quando a pessoa, a quem a manifestação de 
vontade se dirige, se oferecer para executá-la na 
conformidade da vontade real do manifestante. 

Seção II 
Do Dolo 

Art. 145. São os negócios jurídicos anuláveis por dolo, 
quando este for a sua causa. 

Art. 146. O dolo acidental só obriga à satisfação das 
perdas e danos, e é acidental quando, a seu despeito, o 
negócio seria realizado, embora por outro modo. 

NEGÓCIOS JURÍDICOS EIVADOS DE DOLO 

Regra Anuláveis. 

Exceção 

Sendo o dolo acidental, apenas 
obriga a satisfação das perdas e 
danos. É acidental quando, a seu 
despeito, o negócio seria realizado, 
embora por outro modo. 

Art. 147. Nos negócios jurídicos bilaterais, o silêncio 
intencional de uma das partes a respeito de fato ou 
qualidade que a outra parte haja ignorado, constitui 
omissão dolosa, provando-se que sem ela o negócio não 
se teria celebrado. 

Art. 148. Pode também ser anulado o negócio jurídico 
por dolo de terceiro, se a parte a quem aproveite dele 
tivesse ou devesse ter conhecimento; em caso 
contrário, ainda que subsista o negócio jurídico, o 
terceiro responderá por todas as perdas e danos da 
parte a quem ludibriou. 

DISTINÇÃO 

Dolos bonus 
(dolo bom) 

É tolerável, por se tratar de um 
exagero (ex: comerciante que 
exagera quanto às qualidades de um 
bem que está à venda). Trata-se, em 
resumo, da “lábia do vendedor”. Não 
pode haver má-fé e nem ser 
enganosa ou abusiva. 

 Dolus malus 
(dolo mau) 

Não é tolerável e é causa de anulação 
do negócio jurídico, por consistir em 
ações astuciosas ou maliciosas. 

Art. 149. O dolo do representante legal de uma das 
partes só obriga o representado a responder civilmente 
até a importância do proveito que teve; se, porém, o 
dolo for do representante convencional, o representado 
responderá solidariamente com ele por perdas e danos. 

DISTINÇÃO 

Dolo do 
representante 

LEGAL 

Obriga o representado a 
responder civilmente até a 
importância do proveito que 
teve 
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Dolo do 
representante 

CONVENCIONAL 

O representado responderá 
solidariamente com ele por 
perdas e danos. 

Art. 150. Se ambas as partes procederem com dolo, 
nenhuma pode alegá-lo para anular o negócio, ou 
reclamar indenização. (DOLO BILATERAL) 

Seção III 
Da Coação 

 

Art. 151. A coação, para viciar a declaração da vontade, 
há de ser tal que incuta ao paciente fundado temor de 
dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua 
família, ou aos seus bens. 

Parágrafo único. Se disser respeito a pessoa não 
pertencente à família do paciente, o juiz, com base nas 
circunstâncias, decidirá se houve coação. 

ESPÉCIES DE COAÇÃO 

Física  

(vis absoluta) 
Implica em nulidade por 
ausência total de 
consentimento. 

Coação moral ou 
psicológica (vis 

compulsiva) 

Gera anulabilidade do negócio 
jurídico. É a prevista no art. 151 
do CC/02. 

Art. 152. No apreciar a coação, ter-se-ão em conta o 
sexo, a idade, a condição, a saúde, o temperamento do 
paciente e todas as demais circunstâncias que possam 
influir na gravidade dela. 

Art. 153. Não se considera coação a ameaça do exercício 
normal de um direito, nem o simples temor reverencial. 

Art. 154. Vicia o negócio jurídico a coação exercida por 
terceiro, se dela tivesse ou devesse ter conhecimento a 
parte a que aproveite, e esta responderá solidariamente 
com aquele por perdas e danos. 

Art. 155. Subsistirá o negócio jurídico, se a coação 
decorrer de terceiro, sem que a parte a que aproveite 
dela tivesse ou devesse ter conhecimento; mas o autor 
da coação responderá por todas as perdas e danos que 
houver causado ao coacto. 

Seção IV 
Do Estado de Perigo 

Art. 156. Configura-se o estado de perigo quando 
alguém, premido da necessidade de salvar-se, ou a 
pessoa de sua família, de grave dano conhecido pela 

outra parte, assume obrigação EXCESSIVAMENTE 
onerosa. 

Parágrafo único. Tratando-se de pessoa não 
pertencente à família do declarante, o juiz decidirá 
segundo as circunstâncias. 

DISTINÇÃO 

Estado de perigo 
(art.156) 

Lesão  
(art. 157) 

Exige dolo de 
aproveitamento 

Não exige dolo de 
aproveitamento 

Situação de perigo 
conhecido da outra parte 
(elemento subjetivo) + 
onerosidade excessiva 
(elemento objetivo). 
(Flávio Tartuce). 

Premente necessidade 
ou inexperiência 
(elemento subjetivo) + 
onerosidade excessiva 
(elemento objetivo). 
(Flávio Tartuce). 

Seção V 
Da Lesão 

Art. 157. Ocorre a lesão quando uma pessoa, sob 
premente necessidade, ou por inexperiência, se obriga 
a prestação manifestamente desproporcional ao valor 
da prestação oposta. 

§ 1 o Aprecia-se a desproporção das prestações segundo 
os valores vigentes ao tempo em que foi celebrado o 
negócio jurídico. 

TEORIAS SOBRE A LESÃO 

Lesão objetiva Lesão subjetiva 

Exige apenas 
desproporção entre as 
prestações. 

Exige, além da 
desproporção, 
elementos específicos, 
como inexperiência, 
necessidade, etc. Foi a 
adotada pelo CC/02. 

§ 2 o Não se decretará a anulação do negócio, se for 
oferecido suplemento suficiente, ou se a parte 
favorecida concordar com a redução do proveito. 

Seção VI 
Da Fraude Contra Credores 

Art. 158. Os negócios de transmissão gratuita de bens 
ou remissão de dívida, se os praticar o devedor já 
insolvente, ou por eles reduzido à insolvência, ainda 
quando o ignore, poderão ser anulados pelos credores 
quirografários, como lesivos dos seus direitos. 

 

 IMPORTANTE 
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ELEMENTOS NA FRAUDE CONTRA CREDORES 

Objetivo Subjetivo (volitivo) 

Formado pela atuação 
prejudicial do devedor e 
de terceiro (eventus 
damni). 

A intenção de prejudicar 
os credores do primeiro 
(consilium fraudis). 

§ 1 o Igual direito assiste aos credores cuja garantia se 
tornar insuficiente. 

§ 2 o Só os credores que já o eram ao tempo daqueles 
atos podem pleitear a anulação deles. 

DISTINÇÃO SEGUNDO FLÁVIO TARTUCE44 
Fraude contra credores Fraude à execução 

Instituto de Direito Civil.  
Instituto de Direito 
Processual Civil. 

O devedor tem várias 
obrigações assumidas 
perante credores e 
aliena de forma gratuita 
ou onerosa os seus bens, 
visando prejudicar tais 
credores 

O executado já citado em 
ação de execução ou 
condenatória aliena 
bens. Ainda, aliena bem 
constrito, com o registro 
da demanda ou de 
hipoteca judiciária na 
matrícula do imóvel, nos 
termos do art. 792, incs. 
I, II e III, do CPC/2015. 

Necessidade de 
propositura de ação 
pauliana ou revocatória. 

 

Não há necessidade de 
propositura da ação 
pauliana, podendo ser a 
fraude reconhecida 
mediante simples 
requerimento da parte. 

A sentença da ação 
anulatória tem natureza 
constitutiva negativa, 
gerando a anulabilidade 
do negócio jurídico 
celebrado (plano da 
validade). 
 

O reconhecimento da 
fraude à execução tem 
natureza declaratória, 
gerando a ineficácia do 
ato celebrado (plano da 
eficácia). 
 

Art. 159. Serão igualmente anuláveis os contratos 
onerosos do devedor insolvente, quando a insolvência 
for notória, ou houver motivo para ser conhecida do 
outro contratante. 

Art. 160. Se o adquirente dos bens do devedor 
insolvente ainda não tiver pago o preço e este for, 
aproximadamente, o corrente, desobrigar-se-á 
depositando-o em juízo, com a citação de todos os 
interessados. 

 
44 Tartuce, Flávio Manual de direito civil: volume único / Flávio Tartuce. – 
10. ed. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2020. 

Parágrafo único. Se inferior, o adquirente, para 
conservar os bens, poderá depositar o preço que lhes 
corresponda ao valor real. 

Art. 161. A ação, nos casos dos arts. 158 e 159, poderá 
ser intentada contra o devedor insolvente, a pessoa que 
com ele celebrou a estipulação considerada 
fraudulenta, ou terceiros adquirentes que hajam 
procedido de má-fé. 

Art. 162. O credor quirografário, que receber do 
devedor insolvente o pagamento da dívida ainda não 
vencida, ficará obrigado a repor, em proveito do acervo 
sobre que se tenha de efetuar o concurso de credores, 
aquilo que recebeu. 

Art. 163. Presumem-se fraudatórias dos direitos dos 
outros credores as garantias de dívidas que o devedor 
insolvente tiver dado a algum credor. 

Art. 164. Presumem-se, porém, de boa-fé e valem os 
negócios ordinários indispensáveis à manutenção de 
estabelecimento mercantil, rural, ou industrial, ou à 
subsistência do devedor e de sua família. 

Art. 165. Anulados os negócios fraudulentos, a 
vantagem resultante reverterá em proveito do acervo 
sobre que se tenha de efetuar o concurso de credores. 

Parágrafo único. Se esses negócios tinham por único 
objeto atribuir direitos preferenciais, mediante 
hipoteca, penhor ou anticrese, sua invalidade importará 
somente na anulação da preferência ajustada. 

CAPÍTULO V 
Da Invalidade do Negócio Jurídico 

Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando: 

I - celebrado por pessoa absolutamente incapaz; 

II - for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto; 

III - o motivo determinante, comum a ambas as partes, 
for ilícito; 

IV - não revestir a forma prescrita em lei; 

V - for preterida alguma solenidade que a lei considere 
essencial para a sua validade; 
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VI - tiver por objetivo fraudar lei imperativa; 

VII - a lei taxativamente o declarar nulo, ou proibir-lhe a 
prática, sem cominar sanção. 

Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas 
subsistirá o que se dissimulou, se válido for na 
substância e na forma. 

SIMULAÇÃO 

Regra: Causa de nulidade. 

Detalhe 
especial: 

Subsistirá o que se dissimulou, se 
válido for na substância e na forma. 

§ 1 o Haverá SIMULAÇÃO nos negócios jurídicos quando: 

I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas 
diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou 
transmitem; 

II - contiverem declaração, confissão, condição ou 
cláusula não verdadeira; 

III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou 
pós-datados. 

§ 2 o Ressalvam-se os direitos de terceiros de boa-fé em 
face dos contraentes do negócio jurídico simulado. 

Art. 168. As nulidades dos artigos antecedentes podem 
ser alegadas por qualquer interessado, ou pelo 
Ministério Público, quando lhe couber intervir. 

Parágrafo único. As nulidades devem ser pronunciadas 
pelo juiz, quando conhecer do negócio jurídico ou dos 
seus efeitos e as encontrar provadas, não lhe sendo 
permitido supri-las, ainda que a requerimento das 
partes. 

 

Art. 169. O negócio jurídico nulo não é suscetível de 
confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo. 

Art. 170. Se, porém, o negócio jurídico nulo contiver os 
requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que 
visavam as partes permitir supor que o teriam querido, 
se houvessem previsto a nulidade. 

Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na 
lei, é anulável o negócio jurídico: 

I - por incapacidade relativa do agente; 

II - por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de 
perigo, lesão ou fraude contra credores. 

Art. 172. O negócio anulável pode ser confirmado pelas 
partes, salvo direito de terceiro. 

Art. 173. O ato de confirmação deve conter a substância 
do negócio celebrado e a vontade expressa de mantê-
lo. 

Art. 174. É escusada a confirmação expressa, quando o 
negócio já foi cumprido em parte pelo devedor, ciente 
do vício que o inquinava. 

Art. 175. A confirmação expressa, ou a execução 
voluntária de negócio anulável, nos termos dos arts. 172 
a 174, importa a extinção de todas as ações, ou 
exceções, de que contra ele dispusesse o devedor. 

Art. 176. Quando a anulabilidade do ato resultar da falta 
de autorização de terceiro, será validado se este a der 
posteriormente. 

Art. 177. A anulabilidade não tem efeito antes de julgada 
por sentença, nem se pronuncia de ofício; só os 
interessados a podem alegar, e aproveita 
exclusivamente aos que a alegarem, salvo o caso de 
solidariedade ou indivisibilidade. 

 

Art. 178. É de QUATRO ANOS o prazo de decadência 
para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, 
contado: 

I - no caso de COAÇÃO, do dia em que ela cessar; 

II - no de erro, dolo, fraude contra credores, estado de 
perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio 
jurídico; 

III - no de atos de incapazes, do dia em que cessar a 
incapacidade. 

Art. 179. Quando a lei dispuser que determinado ato é 
anulável, sem estabelecer prazo para pleitear-se a 
anulação, será este de DOIS ANOS, a contar da data da 
conclusão do ato. 

Art. 180. O menor, entre 16 e 18 anos, não pode, para 
eximir-se de uma obrigação, invocar a sua idade se 
dolosamente a ocultou quando inquirido pela outra 
parte, ou se, no ato de obrigar-se, declarou-se maior. 

 IMPORTANTE 

 IMPORTANTE 
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Art. 181. Ninguém pode reclamar o que, por uma 
obrigação anulada, pagou a um incapaz, se não provar 
que reverteu em proveito dele a importância paga. 

Art. 182. Anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as 
partes ao estado em que antes dele se achavam, e, não 
sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o 
equivalente. 

 

Art. 183. A invalidade do instrumento NÃO induz a do 
negócio jurídico sempre que este puder provar-se por 
outro meio. 

Art. 184. Respeitada a intenção das partes, a invalidade 
parcial de um negócio jurídico não o prejudicará na 
parte válida, se esta for separável; a invalidade da 
obrigação principal implica a das obrigações acessórias, 
mas a destas não induz a da obrigação principal. 
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