
 

 
 

 
 

 

 
 

Informações práticas sobre o pedido de medidas provisórias 

Como contactar o Tribunal  

Os pedidos são rececionados pelos funcionários da Secretaria de segunda a sexta-feira, entre as 
8h00 e as 16h00 (hora local de Estrasburgo: GMT+1). Os pedidos enviados depois das 16h00 não 
poderão, em princípio, ser tratados no próprio dia. 

Os pedidos rececionados durante fins de semana e feriados não são tratados nesses dias, sendo 
processados no dia útil seguinte (ver calendário de feriados e dias de encerramento do Tribunal). 

Os pedidos devem ser enviados via ECHR Rule 39 Site, por fax, ou por via postal. O Tribunal não trata 
os pedidos enviados por correio eletrónico. 

 O endereço internet do site é https://r39.echr.coe.int 
Para mais informações relativas ao mesmo, por favor veja abaixo. 

 Os números de fax reservados ao envio de pedidos de medidas provisórias são: 
+33 3 90 21 43 50 e  
+33 3 88 41 39 00 

É recomendado que os faxes que ultrapassem as 10 páginas sejam repartidos por vários 
envios, de forma a permitir uma melhor receção e processamento da informação. 

 A morada é:  
European Court of Human Rights  
Council of Europe  
67075 STRASBOURG CEDEX  
FRANCE 

Todos os pedidos enviados por fax ou via postal deverão mencionar o seguinte, a negrito, na primeira 
página do documento: 

“Rule 39 – Urgent 

Pessoa a contactar (nome e contactos): …  

Nos casos de expulsão ou de extradição, deverá ainda mencionar-se o seguinte: 

Data e hora de execução da decisão e destino: …”  

Em princípio, o pedido de medidas provisórias deve ser enviado logo que possível, assim que tenha 
sido proferida a decisão interna definitiva, de modo a que o Tribunal e a Secretaria disponham de 
tempo suficiente para analisar a questão. Em casos de expulsão ou extradição, o Tribunal não poderá 
tratar os pedidos apresentados a menos de um dia útil da data prevista para a execução da medida. 

Informações e documentos a anexar ao pedido 

Os pedidos devem ser feitos, sempre que possível, numa das línguas oficiais dos Estados Membros. 
Devem incluir as seguintes informações e documentos: 

 O(s) nome(s) próprio(s) do(a) requerente 
 O(s) apelido(s) do(a) requerente 
 Morada actual do(a) requerente 

https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=contact&c=
https://r39.echr.coe.int/
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 Data de nascimento 
 Nacionalidade(s) 

 Se houver mais do que um(a) requerente,  o(s) nome(s) próprio(s),  o(s) apelido(s), a morada 
atual, a data de nascimento, e a(s) nacionalidade(s) de cada um deles(as) 

 O(s) nome(s) próprio(s), apelido(s) e morada do representante, quando aplicável 
 Estado (s) contra o(s) qual(quais) a queixa se dirige 

A. Fundamento do pedido de medidas provisórias 
1. Descrição detalhada da situação atual 
2. Natureza do risco iminente de dano irreparável invocado 
3. Cópia de todos os documentos relevantes (relatórios médicos recentes, fotografias, 

documentos que atestem a vulnerabilidade do requerente, artigos de imprensa ou 
relatórios respeitantes à situação do requerente, etc.) 

4. Nos casos de expulsão/extradição: 
a. Razões detalhadas para deixar o país de origem/país de destino 
b. Razões para temer o regresso ao país de origem/país de destino 
c. Informação sobre a data e as circunstâncias de chegada ao Estado Membro  
d. País de destino 
e. Data prevista da deportação/expulsão/extradição 
f. Cópia de todos os documentos relevantes (mandados de busca, mandados 

de detenção, condenações, artigos de imprensa ou relatórios sobre o 
requerente, relatórios nacionais, etc.) 

B. Informação sobre processos internos no Estado Membro: 
1. Informação sobre processos internos no Estado Membro, incluindo datas e o 

conteúdo das decisões judiciais e respetivos recursos 
2. Toda e qualquer outra informação relevante sobre processos internos perante 

instâncias nacionais 
3. Cópia de todos os documentos relevantes (cópias das decisões das instâncias 

nacionais, decisões judiciais, acórdãos, requerimentos perante as autoridades 
nacionais e órgãos judiciais, etc.) 

4. Nos casos de expulsão/extradição: 
a. Informação sobre o processo de asilo, se aplicável 
b. Informação sobre o processo de expulsão 
c. Cópia de todos os documentos relevantes 

C. Artigos da Convenção invocados 
D. Uma procuração devidamente preenchida se o pedido é feito por um representante. O 

formulário pode ser enviado logo que seja possível após a apresentação do pedido. No 
entanto, os pedidos de medidas provisórias devem ser apresentados ao Tribunal com o 
consentimento do requerente  

E. O número atribuído à queixa caso um processo relativo ao pedido esteja já pendente 
perante o Tribunal 

F. Toda e qualquer outra informação considerada necessária 

Importante 

A não apresentação das informações e documentos acima mencionados pode levar à apreciação de 
que o pedido de medidas provisórias é infundado ou está incompleto. A mera referência a 
argumentos expostos em outros documentos ou a processos internos não é suficiente. As informações 
e documentos acima mencionados devem ser anexados a qualquer pedido enviado.  
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Instruções de como apresentar pedidos via o ECHR Rule 39 Site 

O ECHR Rule 39 Site deve ser usado exclusivamente para a apresentação de pedidos de medidas 
provisórias ao Tribunal nos termos do Artigo 39.º do seu Regulamento. Os envios que não digam 
respeito a pedidos de medidas provisórias não serão examinados e serão imediatamente 
encerrados. 

O site será utilizado para correspondência com os requerentes que tenham apresentado os seus 
pedidos através do mesmo, até que seja tomada uma decisão sobre o pedido de medidas provisórias. 
A correspondência, incluindo a notificação de qualquer decisão administrativa ou judicial, notificada 
através do site não será enviada por correio normal. O Tribunal não utilizará o site para contactar os 
requerentes que apresentem os seus pedidos por outros meios, por ex., por fax ou via postal. 

Para submeter os pedidos, os requerentes devem (obrigatório): 

 Preencher o campo “Title of the request (título do pedido) (neste campo, os requerentes 
devem explicar de forma sumária a razão do pedido)” 

 Preencher os campos relativos aos requerentes, ao representante e ao Estado em questão 
 Submeter, no mínimo, um anexo. Todos os anexos devem ser em formato PDF. Mais 

informações sobre o formato e tamanho do documento pode ser encontrado em Terms and 
Conditions. 

Importante 

Depois de enviar o seu pedido, apenas poderá enviar mais informações ou documentos através do 
ECHR Rule 39 Site se o Tribunal o solicitar. 

Seguimento dos pedidos  

Uma vez apresentado um pedido de medidas provisórias, o requerente ou o seu representante são 
obrigados a dar seguimento ao mesmo. Em particular, é essencial que o Tribunal seja imediatamente 
informado de qualquer alteração na situação administrativa do requerente ou de outras 
circunstâncias (por exemplo, se o requerente obtiver uma autorização de residência ou regressar ao 
seu país de origem). O representante do requerente deve também informar o Tribunal, prontamente 
e por sua própria iniciativa, de qualquer possível perda de contato com o requerente. 

Quando o pedido tenha sido apresentado através do ECHR Rule 39 Site e tenha sido encerrado no site 
após a notificação de uma decisão ao requerente, qualquer correspondência adicional deve ser 
enviada ao Tribunal por fax ou via postal. 

https://echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=rule39
https://echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=rule39
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