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Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos 

- Logo após a votação da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, a Comissão de Direitos Humanos da ONU 

começou a trabalhar em um “instrumento juridicamente 

mais vinculante que uma Declaração”. 

- Tratados: acordos internacionais escritos, entre Estados, 

regidos pelo Direito Internacional, qualquer que seja a 

sua denominação específica. 
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- Ratificação: ato formal pelo qual um Estado soberano 

demonstra a sua vinculação aos termos de um tratado. 

- Adesão: quando o Estado se vincula a um tratado de cuja 

negociação não participou. 

- O Brasil aderiu ao PIDCP em 1992. 
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- Quando um Estado se vincula a um tratado, seja pela 

ratificação ou pela adesão, ele é obrigado a cumpri-lo. 

- “Os Estados-partes do presente pacto comprometem-se a 

respeitar e garantir a todos os indivíduos que se achem 

em seu território e estejam sujeitos à sua jurisdição os 

direitos reconhecidos no presente Pacto” (art. 2.1). 
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- Igualdade: o Pacto ressalta que os Estados-Partes 

“comprometem-se a assegurar a homens e mulheres 

igualdade no gozo de todos os direitos civis e políticos 

enunciados no presente Pacto” (art. 3º). 
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- Suspensão ou derrogação de direitos: eventualmente, 

alguns direitos poderão ser suspensos, em circunstâncias 

bem específicas.  

- Requisitos: “situações excepcionais que  ameacem a 

existência da nação”; “proclamadas oficialmente”; “na 

estrita medida exigida pela situação”; “desde que 

compatíveis com as demais obrigações”; “e que não 

sejam discriminatórias” (art. 4º). 
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- Nunca podem ser suspensos os direitos: à vida, de não ser 

submetido à tortura ou outros tratamentos ou penas cruéis, 

desumanos ou degradantes (e nem a experiências médicas 

ou científicas), de não ser submetido à escravidão ou 

servidão, de não ser preso por não cumprir obrigação 

contratual, de não ser atingido pela retroação da lei penal 

maléfica, de ser reconhecido como pessoa e à liberdade de 

pensamento, consciência e religião. 
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- Art. 6º: “O direito à vida é inerente à pessoa humana. 

Esse direito deve ser protegido pela lei. Ninguém poderá 

ser arbitrariamente privado de sua vida”. 

- Limites convencionais: o próprio PIDCP e a Convenção 

sobre a Prevenção e Punição do Crime de Genocídio. 
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- Pena de morte: o Estado é soberano. Faz parte do 

exercício da soberania o poder de “dizer o direito” e, 

dentro deste, o poder de definir quais condutas são 

consideradas crimes e quais serão as suas penas.  

- Assim, nada impede que um Estado adote a pena de 

morte como sanção. O PIDCP, no entanto, vai estabelecer 

limites à sua aplicação. 
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- Nos países em que a pena de morte não tenha sido 

abolida, esta poderá ser imposta: 

1. apenas nos casos de crimes mais graves; 

2. em conformidade com legislação vigente na época em 

que o crime foi cometido; 

3. Desde que não esteja em conflito com as disposições do 

PIDCP, nem com a Convenção sobre Crime de Genocídio.  
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- Poder-se-á aplicar essa pena apenas em decorrência de 

uma sentença transitada em julgado e proferida por 

tribunal competente. 

- Qualquer condenado à morte terá o direito de pedir 

indulto ou comutação da pena. A anistia, o indulto ou a 

comutação da pena poderá ser concedido em todos os 

casos. 
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- A pena de morte não deverá ser imposta em casos de 

crimes cometidos por pessoas menores de 18 anos, nem 

aplicada a mulheres em estado de gravidez. 

- Não se poderá invocar disposição alguma do presente 

artigo para retardar ou impedir a abolição da pena de 

morte por um Estado Parte do presente Pacto. 
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- Protocolo Facultativo ao Pacto Internacional sobre 

Direitos civis e Políticos com vistas à Abolição da Pena de 

Morte. 

- O Brasil aderiu a este protocolo em 2009, com reservas 

ao art. 2º (permite a aplicação desta sanção em tempo de 

guerra em virtude de condenação por infração penal de 

natureza militar de gravidade extrema cometida em 

tempo de guerra). 


