FOCO ENSINO JURÍDICO
QUESTÕES OAB –
DIREITOS HUMANOS

1 - No âmbito dos sistemas internacionais de proteção dos Direitos Humanos, existem
hoje - três sistemas regionais: africano, (inter)americano e europeu. Existem semelhanças
e diferenças entre esses sistemas. Assinale a opção que corretamente expressa uma grande
diferença entre o sistema (inter)americano e o europeu.

A - O sistema europeu foi instituído a partir da Convenção para a Proteção dos Direitos
do Homem e das Liberdades Fundamentais, de 1950, e já está em pleno funcionamento.
Já o sistema (inter)americano foi instituído pela Convenção Americana Sobre Direitos
Humanos, de 1998, e ainda não está em pleno funcionamento.
B - O sistema (inter)americano conta com uma Comissão Interamericana de Direitos
Humanos, mas não possui uma Corte ou Tribunal. Já o sistema europeu possui um
Tribunal, mas não possui uma Comissão de Direitos Humanos.
C - O sistema europeu é baseado em um Conselho de Ministros e admite denúncias de
violações de direitos humanos que sejam feitas pelos Estados-partes da Convenção, mas
não admite petições individuais. Já o sistema (inter)americano não possui o Conselho de
Ministros e admite petições individuais.
D - O sistema (inter)americano possui uma Comissão e uma Corte para conhecer de
assuntos relacionados ao cumprimento dos compromissos assumidos pelos Estadospartes na Convenção Americana Sobre Direitos Humanos. Já o sistema europeu não
possui uma Comissão com as mesmas funções que a Comissão Interamericana, mas um
Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, que é efetivo e permanente.

2 - Um rapaz, que era pessoa em situação de rua, acabou de sair da prisão. Ele fora
condenado pelo crime de latrocínio e, posteriormente, a defensoria pública ajuizou, a seu
favor, uma ação de revisão criminal, na qual ele foi absolvido por ausência de provas,
caracterizando, assim, um erro judiciário. Nesse período, ele ficou cinco anos preso.
Agora a família indaga se existe um direito de indenização em função de condenação por
erro judiciário. Assinale a opção que apresenta a informação que você, na condição de
advogado(a) especializado(a) em Direitos Humanos, deve prestar à família, com base na
Convenção Americana Sobre Direitos Humanos.

A - O direito à indenização está previsto na Convenção Americana Sobre Direitos
Humanos de forma geral, mas não há previsão expressa de indenização por erro
judiciário; portanto, essa é uma construção argumentativa que deve ser produzida no caso
concreto.
B - A indenização por erro judiciário não é uma matéria própria do campo dos Direitos
Humanos, por isso não existe tal previsão nem na Convenção Americana Sobre Direitos
Humanos, nem em nenhum outro tratado de Direitos Humanos de que o Brasil seja
signatário.
C - A Convenção Americana Sobre Direitos Humanos assegura o direito à indenização
por erro judiciário, mas o restringe aos erros que resultam em condenação na esfera civil,
excluindo eventuais erros que ocorram na jurisdição penal.
D - A Convenção Americana Sobre Direitos Humanos dispõe que toda pessoa tem direito
de ser indenizada conforme a lei, no caso de haver sido condenada em sentença transitada
em julgado por erro judiciário.

3 - O governo federal autorizou uma mineradora a prospectar a exploração dos recursos
existentes nas terras indígenas. Numerosas instituições da sociedade civil contratam você
para, na condição de advogado, atuar em defesa da comunidade indígena. Tendo em vista
tal fato, além do que determina a Convenção 169 da OIT Sobre Povos Indígenas e Tribais,
assinale a afirmativa correta.

A - O governo deverá estabelecer ou manter procedimentos com vistas a consultar os
povos indígenas interessados, a fim de determinar se os interesses desses povos seriam
prejudicados e em que medida, antes de empreender ou autorizar qualquer programa de
prospecção ou exploração dos recursos existentes em suas terras.

B - A prospecção e a exploração dos recursos naturais em terras indígenas pode ocorrer
independentemente da autorização e da participação dos povos indígenas nesse processo,
desde que haja uma indenização por eventuais danos causados em decorrência dessa
exploração.
C - A prospeção e a exploração das riquezas naturais em terras indígenas podem ocorrer
mesmo sem a participação ou o consentimento dos povos indígenas afetados. No entanto,
esses povos têm direito a receber a metade do valor obtido como lucro líquido resultante
dessa exploração.
D - Se a propriedade dos minérios ou dos recursos do subsolo existentes na terra indígena
pertencerem ao Estado, o governo não está juridicamente obrigado a consultar os povos
interessados. Nesse caso, restaria apenas a mobilização política como estratégia de
convencimento.

4 - Joana, funcionária de um hospital, decide adotar um recémnascido. Porém seu pedido
de licença‐maternidade é negado, por falta de previsão legal. Inconformada Joana
ingressa na Justiça Trabalhista, onde recebe decisões favoráveis à luz dos princípios
constitucionais, inclusive do Tribunal Superior do Trabalho. Porém, em última análise do
caso, o Supremo Tribunal Federal decide pela denegação do pedido de licença
maternidade, operando‐se o trânsito em julgado da decisão. Segundo o Sistema
Interamericano de Direitos Humanos, qual será a alternativa correta:
a) Como a questão já transitou em julgado no Poder Judiciário do país acusado, Joana
terá sua petição inadmitida pela falta de cumprimento do requisito previsto na Convenção
Americana de Direitos Humanos.
b) Como a proteção da família não está garantida pelo Pacto de São José da Costa Rica,
Joana terá sua petição inadmitida pela falta de cumprimento do requisito previsto na
Convenção Americana de Direitos Humanos.
c) Joana poderá ter sua petição admitida pela Comissão Interamericana de Direitos
Humanos, que poderá continuar a analisar o mérito do assunto mesmo que o Brasil tenha
alterado a legislação sobre o tema após a decisão do caso de Joana pelo STF, passando a
beneficiar mães adotivas, em face da impossibilidade de retroatividade da norma para
atingir coisa julgada.
d) Joana não poderá ter sua petição admitida, em razão de ser requisito indispensável que
estivesse representada por um Estado‐membro da Organização dos Estados Americanos,
para apresentar à Comissão Interamericana de Direitos Humanos a petição que contém
denúncia ou queixa de violação da Convenção Americana de Direitos Humanos por um
outro Estado‐parte do qual é nacional.

5 - A respeito da internacionalização dos direitos humanos, assinale a alternativa correta.
a) Já antes do fim da II Guerra Mundial ocorreu a internacionalização dos direitos
humanos, com a limitação dos poderes do Estado a fim de garantir o respeito integral aos
direitos
fundamentais
da
pessoa
humana.
b) A limitação do poder, quando previsto na Constituição, garante por si só o respeito
aos
direitos
humanos.
c) A criação de normas de proteção internacional no âmbito dos direitos humanos
possibilita a responsabilização do Estado quando as normas nacionais forem omissas.
d) A internacionalização dos direitos humanos impõe que o Estado, e não o
indivíduo, seja sujeito de direitos internacional.

6 - Recentemente assumiu a presidência da Câmara dos Deputados um parlamentar que
afirma que o Brasil é um país soberano e não deve ter nenhum compromisso com os
Direitos Humanos na ordem internacional. Afirma que, apesar de ter sido internamente
ratificado, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos não se caracteriza como
norma vigente, e os direitos ali previstos podem ser suspensos ou não precisam ser
aplicados. Por ser atuante na área dos Direitos Humanos, você foi convidado(a) pela
Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados para prestar mais
esclarecimentos sobre o assunto.

Com base no que dispõe o próprio Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos PIDCP, assinale a opção que apresenta o esclarecimento dado à Comissão.

A - Caso situações excepcionais ameacem a existência da nação e sejam proclamadas
oficialmente, os Estadospartes podem adotar, na estrita medida exigida pela situação,
medidas que suspendam as obrigações decorrentes do PIDCP, desde que tais medidas não
acarretem discriminação por motivo de raça, cor, sexo, língua, religião ou origem social.
B - É admissível a suspensão das obrigações decorrentes do PIDCP quando houver, no
âmbito do Estado- parte, um ato formal do Poder Legislativo e do Poder Executivo
declarando o efeito suspensivo, desde que tal ato declare um prazo para essa suspensão,
que, em nenhuma hipótese, pode exceder o período de 2 anos.
C - Em nenhuma hipótese ou situação os Estados-partes do PIDCP podem adotar medidas
que suspendam as obrigações decorrentes do Pacto, uma vez que, ratificado o Pacto, todos
os seus direitos vigoram de forma efetiva, não sendo admitida nenhuma possibilidade de
suspensão ou exceção.
D - Mesmo ratificado, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e os direitos
nele contidos não podem ser caracterizados como normas vigentes, uma vez que se trata
de direitos em sentido fraco, de forma que apenas os direitos fundamentais, previstos na
Constituição, são direitos em sentido forte.

7 - Recentemente houve grande polêmica na cidade de Piraporanga, porque o Prefeito
proibiu o museu local de realizar uma exposição, sob a alegação de que as obras de arte
misturavam temas religiosos com conteúdos sexuais, além de haver quadros e esculturas
obscenas. Você é contratada(o) para atuar no caso pelos autores das obras de arte e por
intelectuais. Com base na Convenção Americana de Direitos Humanos e na Constituição
Federal de 1988, assinale a opção que apresenta o argumento que você, como
advogada(o), deveria adotar.
A - A censura prévia por autoridades administrativas competentes, como mecanismo
eficaz para assegurar o respeito à reputação de pessoas e como forma de garantir a
moralidade pública, deve ser admitida.
B - O exercício da liberdade de expressão e o da criação artística estão sujeitos à censura
prévia, mas apenas por força de lei devidamente justificada, como forma de proteção da
honra individual e da moral pública.
C - A liberdade de expressão e de criação artística estão sujeitas à censura prévia pelas
autoridades competentes quando elas ocorrem por meio de exposições em museus, tendo
em vista a proteção da memória nacional e da ordem pública.
D - A lei pode regular o acesso a diversões e espetáculos públicos, tendo em vista a
proteção moral da infância e da adolescência, sendo vedada, porém, toda e qualquer
censura prévia de natureza política, ideológica e artística.

8 - Você foi procurado, como advogado(a), por representantes de um Centro de Defesa
dos Direitos Humanos, que lhe informaram que o governador do estado, juntamente com
o ministro da justiça do país, estavam articulando a expulsão coletiva de um grupo de
haitianos, que vive legalmente na sua cidade. Na iminência de tal situação e sabendo que
o Brasil é signatário da Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, assinale a
opção que indica, em conformidade com essa convenção, o argumento jurídico a ser
usado.
A - Um decreto do governador combinado a uma portaria do ministro da justiça
constituem fundamento jurídico suficiente para a expulsão coletiva, segundo a
Convenção acima citada. Portanto, a única solução é política, ou seja, fazer manifestações
para demover as autoridades desse propósito.
B - A Convenção Americana sobre os Direitos Humanos é omissa quanto a esse ponto.
Portanto, a única alternativa é buscar apoio em outros tratados internacionais, como a
Convenção das Nações Unidas, relativa ao Estatuto dos Refugiados, também conhecida
como Convenção de Genebra, de 1951.
C - A expulsão coletiva de estrangeiros é permitida, segundo a Convenção Americana
sobre os Direitos Humanos, apenas no caso daqueles que tenham tido condenação penal
com trânsito em julgado, o que não foi o caso dos haitianos visados pelos propósitos do
governador e do ministro, uma vez que eles vivem legalmente na cidade.
D - A 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. Além disso, é proibida
a expulsão coletiva de estrangeiros.

9 - Um jovem congolês, em função de perseguição sofrida no país de origem, obteve, há
cerca de três anos, reconhecimento de sua condição de refugiado no Brasil. Sua mãe, triste
pela distância do filho, decide vir ao Brasil para com ele viver, porém não se enquadra na
condição de refugiada. Com base na Lei brasileira que implementou o Estatuto dos
Refugiados, cabe a você, como advogado que atua na área dos Direitos Humanos, orientar
a família.
Assinale a opção que apresenta a orientação correta para o caso.
A - As medidas e os direitos previstos na legislação brasileira sobre refugiados se aplicam
somente àqueles que tiverem sido reconhecidos nessa condição. Por isso, a mãe deve
entrar com o pedido de refúgio e comprovar que também se enquadra na condição.
B - Apesar de a mãe não ser refugiada, os efeitos da condição de refugiado de seu filho
são extensivos a ela; por isso, ela pode obter autorização para residência no Brasil.
C - A lei brasileira que trata de refúgio prevê a possibilidade de que pai e mãe tenham
direito à residência caso o filho ou a filha venham a ser considerados refugiados, mas a
previsão condiciona esse direito a uma avaliação a ser feita pelo representante do governo
brasileiro.
D - Para que a mãe possa viver no Brasil com seu filho ou sua filha, ela deverá comprovar
que é economicamente dependente dele ou dela, pois é nesse caso que ascendentes podem
gozar dos efeitos da condição de refugiado reconhecida a um filho ou a uma filha.

10 - O país foi tomado por uma onda de manifestações sociais, que produzem grave e
iminente instabilidade institucional, de modo que a Presidência da República decretou, e
o Congresso Nacional aprovou, o estado de defesa no Brasil. Nesse período, você é
procurado(a), como advogado(a), para atuar na causa em que um casal relata que seu
filho, João da Silva, de 21 anos, encontra-se desaparecido há cinco dias, desde que foi
detido para investigação policial. Os órgãos de segurança afirmam não ter informações
acerca do paradeiro dele, embora admitam que ele foi interrogado pela polícia.

Ao questionar o procedimento de interrogatório e buscar mais informações sobre o
paradeiro de João da Silva junto à Corregedoria da Polícia, você é lembrado de que o país
encontra-se sob estado de defesa, existindo, nesse caso, restrição a vários direitos
fundamentais. Sobre a hipótese apresentada, com base na Convenção Interamericana
sobre o Desaparecimento Forçado de Pessoas, assinale a afirmativa correta.

a) A Convenção proíbe que os Estados-Partes decretem qualquer tipo de estado de
emergência, incluindo aí o estado de defesa ou o estado de sítio, de forma a evitar a
gravíssima violação dos direitos humanos, como é o desaparecimento forçado de João da
Silva.
b) O caso de João da Silva ainda não pode ser considerado desaparecimento forçado,
porque a Convenção afirma que o prazo para que o desaparecimento forçado seja
caracterizado como tal deve ser de pelo menos dez dias, desde a falta de informação ou a
recusa a reconhecer a privação de liberdade pelos agentes do Estado.
c) O Conselho de Defesa Nacional deliberou que, mesmo no estado de defesa, as
autoridades judiciárias competentes devem ter livre e imediato acesso a todo centro de
detenção e às suas dependências, bem como a todo lugar onde houver motivo para crer
que se possa encontrar a pessoa desaparecida.
d) O Brasil, como Estado-Parte da Convenção, comprometeu-se a não praticar, nem
permitir, nem tolerar o desaparecimento forçado de pessoas, nem mesmo durante os
estados de emergência, exceção ou de suspensão de garantias individuais.

11 - Você está advogando em um caso que tramita na Corte Interamericana de Direitos
Humanos. O Brasil é parte passiva do processo e, finalmente, foi condenado. A
condenação envolve, além da reparação pecuniária pela violação dos direitos humanos,
medidas simbólicas de restauração da dignidade da vítima e até mesmo a mudança de
parte da legislação interna. Embora a União tenha providenciado o pagamento do valor
referente à reparação pecuniária da vítima, há muito tempo permanece inadimplente
quanto ao cumprimento das demais obrigações impostas na sentença condenatória
proferida pela Corte. Diante disso, assinale a afirmativa correta.

a) É necessário ingressar com medida específica junto ao STF para a homologação da
sentença da Corte ou a obtenção do exequatur, isto é, a decisão de cumprir, aqui no
Brasil, uma sentença que tenha sido proferida por tribunal estrangeiro.
b) Não há nada que possa ser feito, já que não há previsão nem na legislação do Brasil,
nem na própria Convenção Americana dos Direitos Humanos sobre algum tipo de
medida quando do não cumprimento da sentença da Corte pelo país que se submeteu
à sua jurisdição.
c) A execução da sentença pode ser feita diretamente no Sistema Interamericano de
Direitos Humanos, pois essa é uma das atribuições e incumbências previstas no Pacto
de São José da Costa Rica para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos.
d) Pode-se solicitar à Corte que, no seu relatório anual para a Assembleia Geral da OEA,
indique o caso em que o Brasil foi condenado, como aquele em que um Estado não
deu cumprimento total à sentença da Corte.

12 - Seu cliente possui um filho com algum nível de deficiência mental e, após muito
tentar, não conseguiu vaga no sistema público de ensino da cidade, uma vez que as escolas
se diziam não preparadas para lidar com essa situação. Você já ingressou com a ação
judicial competente há mais de dois anos, mas há uma demora injustificada no julgamento
e o caso ainda se arrasta nos tribunais. Diante desse quadro, você avalia a possibilidade
de apresentar uma petição à Comissão Interamericana de Direitos Humanos.
Tendo em vista o que dispõe a Convenção Americana sobre Direitos Humanos e seus
respectivos protocolos, assinale a afirmativa correta.

a) Considerando a demora injustificada da decisão na jurisdição interna, você pode
peticionar à Comissão, pois o direito à Educação é um dos casos de direitos sociais
previstos no Protocolo de São Salvador, que, uma vez violado, pode ensejar aplicação
do sistema de petições individuais.
b) Não obstante a demora injustificada da decisão final do Poder Judiciário brasileiro
ser uma condição que admite excepcionar os requisitos de admissibilidade para que
seja apresentada a petição, o direito à educação não está expressamente previsto nem
na Convenção, nem no Protocolo de São Salvador como um caso de petição
individual.
c) Apenas a Corte Interamericana de Direitos Humanos pode encaminhar um caso para
a Comissão. Portanto, deve ser provocada a jurisdição da Corte. Se esta entender
adequado, pode enviar o caso para que a Comissão adote as medidas e providências
necessárias para garantir o direito e reparar a vítima, se for o caso.
d) Em nenhuma situação você pode entrar com a petição individual de seu cliente na
Comissão Interamericana de Direitos Humanos até que sejam esgotados todos os
recursos da jurisdição interna do Brasil.

13 - Há cerca de três meses, foi verificado que os presos da Penitenciária Quebrantar
estavam sofrendo diversas formas de maus tratos, incluindo violência física. Você foi
contratado(a) por familiares dos presos, que lhe disseram ter elementos suficientes para
acreditar que qualquer medida judicial no Brasil seria ineficaz no prazo desejado. Por
isso, eles o(a) consultaram sobre a possibilidade de submeter o caso à Comissão
Interamericana de Direitos Humanos (CIDH). Considerando as regras de funcionamento
dessa Comissão, você deve informá-los de que a CIDH pode receber a denúncia:
a) caso sejam feitas petições individualizadas, uma vez que os casos de violação de
direitos previstos no Pacto de São José da Costa Rica devem ser julgados
diretamente pela Corte Interamericana de Justiça.
b) caso sejam feitas petições individualizadas relatando a violação sofrida por cada
uma das vítimas e as relacionando aos direitos previstos na Convenção
Americana; assim, a CIDH poderá adotar as medidas que julgar necessárias para
a cessação da violação.
c) caso entenda haver situação de gravidade e urgência. Assim, a CIDH poderá
instaurar de ofício um procedimento no qual solicita que o Estado brasileiro adote
medidas cautelares de natureza coletiva para evitar danos irreparáveis aos presos.
d) caso entenda haver situação de gravidade e urgência. Assim, a CIDH deve
encaminhar diretamente o caso à Corte Interamericana de Justiça, que poderá
ordenar a medida provisória que julgar necessária à cessação da violação.

14 - A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) foi responsabilizada por fiscais
do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e pelo Ministério Público do Trabalho
(MPT) pela submissão de 179 trabalhadores a condições análogas às de escravos, em Belo
Horizonte. Esse fato gravíssimo comprova, na prática, violação de um princípio crucial
acerca dos Direitos Humanos.
Assinale a opção que expressa esse princípio.
a) O princípio do relativismo cultural determina que o trabalho forçado seja combatido
apenas nos países onde a legislação defina tal conduta como ilícita.
b) O princípio da razoabilidade, pois não é razoável que pessoas sejam submetidas ao
trabalho na condição análoga à de escravo.
c) O princípio do direito humanitário, pois o trabalho na condição análoga à de escravo
é desumano.
d) O princípio da indivisibilidade dos direitos humanos, pois o trabalho na condição
análoga à de escravo viola a um só tempo os direitos civis e políticos e os direitos
econômicos e sociais.

15 - Considere a seguinte informação jurisprudencial: “Súmula Vinculante nº 25 do STF:
É ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito.”
Os debates no STF que levaram à alteração de sua própria jurisprudência e à adoção da
Súmula acima consagraram a prevalência do Pacto de São José da Costa Rica e de sua
proibição de prisão civil (Artigo 7º, item 7, do Pacto).
Assinale a opção que contém a tese majoritária que fundamentou a decisão do STF.
a) A natureza supraconstitucional das Convenções de Direitos Humanos já que estas são
universais e possuem força vinculante.
b) A natureza constitucional das Convenções de Direitos Humanos que no Brasil decorre
do Artigo 5º, § 2°, da Constituição de 1988.
c) A natureza supralegal das Convenções de Direitos Humanos que faz com que elas
sejam hierarquicamente superiores ao código civil e ao de processo civil.
d) A natureza de lei ordinária das Convenções de Direitos Humanos, considerando que
lei posterior revoga lei anterior.

16 - O sistema global de Direitos Humanos foi pensado para proteger as vítimas de
violações ou ameaças de violações dos direitos humanos. Daí os variados mecanismos
que buscam proteção ou reparações em face de diferentes violências. Contudo, dentro do
sistema global há um tratado internacional que instituiu um órgão de caráter permanente
e independente voltado especificamente para o julgamento e a punição de indivíduos
agressores e não diretamente para a proteção das vítimas.
Assinale a opção que indica esse órgão.
a) Corte Internacional de Justiça – Corte de Haia – instituída pela Carta das Nações
Unidas.
b) Conselho de Segurança da ONU, instituído pela Carta das Nações Unidas.
c)Tribunal Penal Internacional, instituído pelo Estatuto de Roma.
d) Corte Europeia dos Direitos dos Homens, instituída pela Convenção Europeia dos
Direitos do Homem.

17 - Em 2014, em pelo menos 24 Estados do Brasil, estavam cadastradas mais de 3.500
comunidades quilombolas. As comunidades quilombolas são grupos étnico-raciais,
segundo critérios de autoatribuição, com trajetória histórica própria, dotados de relações
territoriais específicas e com ancestralidade negra relacionada com a resistência à
opressão histórica sofrida. O constituinte brasileiro reconheceu a identidade dos
quilombolas e, especificamente, seu direito fundamental à
a) expressão cultural e artística.
b) educação em escolas próprias.
c) prática religiosa e litúrgica conforme suas tradições.
d) propriedade definitiva das terras que estejam ocupando.

18 - Como forma de evitar a ocorrência de violação de Direitos Humanos em
estabelecimentos prisionais, o Brasil ratificou, em 2007, o Protocolo Facultativo à
Convenção contra a tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou
degradantes. Tal protocolo estabelece que cada Estado-Parte deverá designar ou manter,
em nível doméstico, um ou mais mecanismos preventivos nacionais. Por meio da Lei
nº 12.847/13, o Brasil pretendeu atender à exigência do Protocolo, ao criar o
Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Quanto ao meio proposto
tanto pelo Protocolo quanto pela Lei para alcançar a finalidade almejada, assinale
a afirmativa correta.
a) Sistema de visitas regulares de seus membros.
b) Mutirões judiciais.
c) Medidas legislativas de parlamentares que integrem o Mecanismo.
d) Criação e fortalecimento de defensorias públicas.

19 - Em atos de violência que provocam grande comoção social, é comum que setores
da mídia, parte da opinião pública e algumas personalidades políticas reclamem por
mudanças na ordem jurídica, a fim de que seja implantada a penade morte como sanção
penal. Em relação à pena de morte, segundo o Protocolo Adicional ao Pacto dos Direitos
Civis e Políticos, devidamente ratificado pelo Brasil, assinale a afirmativa correta.
a) É permitida apenas nos casos mais graves de extrema violência contra a pessoa,
desde que respeitado o devido processo legal.
b) É proibida em qualquer hipótese, pois o direito à vida é inerente à pessoa humana e
tal direito deve ser respeitado e protegido pela lei.
c) É permitida apenas para os países que já haviam adotado a pena de morte antes de
ratificarem o Protocolo, desde que reservada para os crimes mais graves e que a
sentença tenha sido proferida pelo Tribunal competente.
d) É proibida de forma geral, admitindo, como exceção, apenas para o caso de
infração penal grave de natureza militar e cometida em tempo de guerra, desde que
o Estado-Parte tenha formulado tal reserva no ato da ratificação do Protocolo.

20 - Sobre as denúncias e o sistema de responsabilização por violação de Direitos
Humanos, perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, assinale a afirmativa
correta.
a) A Comissão poderá responsabilizar tanto o Estado como as pessoas naturais e
jurídicas, de direito público ou privado, que cometeram a violação, solidariamente.
b) A Comissão não possui competência para responsabilizar a pessoas naturais, podendo
apenas determinar a responsabilidade das pessoas jurídicas, de direito público ou privado,
que cometeram a violação.
c) A Comissão poderá responsabilizar tanto o Estado como as pessoas naturais e
jurídicas, de direito público ou privado, que cometeram a violação. Neste caso a
responsabilidade do Estado será subsidiária.
d) A Comissão não possui competência para atribuir responsabilidades individuais,
podendo apenas determinar a responsabilidade internacional de um Estado membro da
OEA.

21 - A Assembleia Constituinte de 1988 reservou texto expresso para elevar os Direitos
Humanos ao patamar de princípio fundamental não só no território nacional, como
também nas relações internacionais. Além de valorizar a independência do país no cenário
internacional, consagrou a proteção dos interesses do ser humano. Considerando o texto
constitucional do Estado-parte e a Convenção Americana de Direitos Humanos, as
afirmativas a seguir estão corretas, à exceção de uma. Assinale-a.
a) Proibição de propaganda a favor da guerra e repúdio ao terrorismo e ao racismo.
b) Proteção judicial mesmo quando a violação de direitos fundamentais for cometida por
pessoa atuando em função oficial.
c) Direito de retificação ou de resposta, que eximirão das outras responsabilidades legais.
d) Concessão de asilo político em delitos políticos ou comuns, conexos com delitos
políticos.

22 - Diante de uma sentença desfavorável não unânime da Corte Interamericana de
Direitos Humanos, que lhe condenou ao pagamento de determinada quantia em dinheiro,
pretende a República Federativa do Brasil insurgir-se contra a mesma. A partir da
hipótese sugerida, assinale a afirmativa correta.
a) A sentença da Corte pode ser modificada mediante recurso de embargos infringentes,
diante da falta de unanimidade da decisão a ser hostilizada.
b) A sentença da Corte somente pode ser modificada por intermédio de uma ação
rescisória..
c) A sentença da Corte é definitiva e inapelável.
d) A sentença da Corte pode ser modificada graças a um recurso de apelação.

23 - Um advogado é procurado por um grupo de familiares que narraram a ocorrência de
tortura e tratamento degradante num presídio estadual. Após constatar a denúncia in loco,
o advogado levou a situação ao conhecimento das autoridades administrativas
competentes que, entretanto, não deram a atenção devida ao caso. Em razão disso, o
advogado admitiu recorrer à Comissão Interamericana de Direitos Humanos.

A respeito do caso narrado, assinale a afirmativa correta.
a) A Comissão apenas receberá a denúncia se ficar comprovado prévio esgotamento dos
recursos internos.
b) A competência para a análise desse caso não é da Comissão Interamericana de Direitos
Humanos e, sim, da Corte Interamericana de Direitos Humanos.
c) A Comissão é competente para receber a denúncia, mas apenas por meio de petições
individualizadas, a fim de proferir decisões mediante o devido processo legal.
d) Por se tratar de caso grave e urgente, a Comissão pode receber a denúncia e expedir
medida cautelar para obrigar o Estado a fazer cessar a violação ocorrente no presídio.

24 - Com relação à Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura, ratificada
pelo Brasil em 20 de julho de 1989, assinale a afirmativa correta.
a) Os funcionários públicos que ordenem a execução da tortura ou a cometam
diretamente são responsáveis pelo delito de tortura, exceto se houverem agido por ordens
superiores, o que eximirá o agente da responsabilidade penal correspondente.
b) O Estado Parte somente tomará as medidas necessárias para conceder a extradição,
em conformidade com sua legislação e suas obrigações internacionais, de pessoa
condenada pela prática de delito de tortura, não bastando a acusação pela prática do delito.
c) As declarações obtidas por meio de tortura não podem ser admitidas como prova em
processo, salvo em processo instaurado contra a pessoa acusada de havê-las obtido
mediante atos de tortura e unicamente como prova de que, por esse meio, o acusado
obteve tal declaração.
d) Esgotado o procedimento jurídico interno do Estado e os recursos que este prevê para
a investigação sobre caso de tortura, o processo deverá ser submetido a instâncias
internacionais, mesmo que o Estado não tenha aceitado tal competência.

25 - O Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais
Internacional dos Direitos Civis e Políticos preveem em seu
proteção, efetivação e monitoramento dos Direitos Humanos
respectivos textos. É correto afirmar que, em ambos os pactos,
mecanismo:

e Culturais e o Pacto
texto mecanismos de
consagrados em seus
encontra-se o seguinte

a) envio de relatórios sobre medidas adotadas e progressos alcançados.
b) acusação de regresso de proteção dos direitos, que poderá ser protocolada por qualquer
Estado-parte, inclusive o próprio analisado.
c) sistemática de petições, que deverão ser elaboradas e protocoladas por um Estadoparte diferente daquele que está sendo acusado.
d) envio de relatórios sobre medidas adotadas e progressos alcançados, que deverão ser
elaborados e protocolados por um Estado-parte diferente daquele que está sendo
analisado.

26 - Numa perspectiva dos direitos humanos, acerca dos direitos e deveres dos presos, é
correto afirmar que
a) o preso conserva todos os direitos não atingidos pela perda da liberdade. Assim,
afigura-se ofensa à dignidade do preso, bem como desrespeito à lei, impedir a visita da
esposa ou companheira àquele que se encontra preso.
b) a concessão de benefícios é vedada aos presos, pois eles possuem o dever geral de
obediência pessoal às normas de execução penal.
c) o trabalho do preso possui natureza de dever social e é remunerado, sendo certo que
tal contraprestação não poderá ser inferior ao salário mínimo.
d) a possibilidade de o preso manter relações com o mundo exterior, por meio de
correspondência e leitura, é recompensa que se confere pelo bom comportamento daquele
que se encontra cumprindo pena privativa de liberdade.

27 - Não se inclui entre as quatro Convenções de Genebra de 1949 sobre Direito
Internacional Humanitário a convenção relativa
a) à proteção das pessoas civis em tempo de guerra.
b) à melhoria da sorte dos feridos e enfermos dos exércitos em campanha.
c) ao tratamento dos prisioneiros de guerra.
d) à proteção de bens culturais em caso de conflito armado.

28 - Maria deu entrada em uma maternidade pública já em trabalho de parto. Contudo, a
falta de pronto atendimento levou a óbito tanto Maria quanto o bebê. Você foi
contratado(a) pela família de Maria para advogar neste caso de grave violação de Direitos
Humanos. Após algumas rápidas pesquisas na Internet, o pai e a mãe de Maria pedem que
o caso seja imediatamente encaminhado para julgamento na Corte Interamericana de
Direitos Humanos.
Você, como advogado(a) da família, deve esclarecer que
a) é uma ótima ideia e vai peticionar para que o caso seja submetido à decisão da
Corte, bem como tomar todas as providências para que o caso seja julgado o mais
cedo possível.
b) apesar de ser uma boa ideia, é necessário aguardar que hajam sido interpostos e
esgotados os recursos de jurisdição interna para que a família possa submeter o
caso à decisão da Corte.
c) não é possível a família encaminhar o caso à Corte, pois somente os Estados Partes
da Convenção Americana de Direitos Humanos e a Comissão Interamericana de
Direitos Humanos têm direito de submeter um caso à decisão da Corte.
d) não é possível que o caso seja encaminhado para decisão da Corte porque, embora
o Brasil seja signatário da Convenção Americana dos Direitos Humanos, o país
não reconheceu a jurisdição da Corte.

29 - A Resolução 96 (I), de 11 de dezembro de 1946, da Assembleia Geral da Organização
das Nações Unidas declarou que o genocídio é um crime contra o Direito Internacional.
Nesse passo, a Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio afirmou
que
a) as partes contratantes da Convenção confirmam que o genocídio configura crime
contra o Direito Internacional, exceto se cometido em tempo de guerra.
b) o genocídio é entendido como o assassinato de membros de um grupo nacional, étnico,
racial ou religioso, com a intenção de destruí-lo no todo, não se entendendo como tal,
dano grave à saúde do grupo.
c) os atos tentados ou consumados, bem como a cumplicidade para cometer genocídio,
serão punidos, mas a incitação ao cometimento de genocídio, ainda que direta e pública,
não será punida.
d) a transferência forçada de menores de um grupo religioso para outro grupo religioso,
cometida com a intenção de destruir aquele, considera-se genocídio.

30 - A respeito da Convenção sobre Eliminação de Todas as Formas de Discriminação
contra a Mulher, ratificada pelo Brasil, assinale a alternativa correta.
a) Uma vez que a Convenção tem como objetivo proteger um grupo específico, não pode
ser considerada como um documento de proteção internacional dos direitos humanos.
b) A Convenção possui um protocolo facultativo, que permite a apresentação de
denúncias sobre violação dos direitos por ela consagrados.
c) A Convenção permite que o Estado-parte adote, de forma definitiva, ações afirmativas
para garantir a igualdade entre gêneros.
d) A Convenção traz em seu texto um mecanismo de proteção dos direitos que consagra,
por meio de petições sobre violações, que podem ser protocoladas por qualquer Estadoparte.

GABARITO

1–D

16 – C

2– D

17 – D

3–A

18 – A

4- C

19 – D

5–C

20 – D

6–A

21 – C

7–D

22 – C

8–D

23 – D

9–B

24 – C

10 – D

25 – A

11 – D

26 – A

12 – A

27 – D

13 – C

28 – C

14 – D

29 – D

15 – C

30 – B

