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DIREITO INTERNACIONAL 
TRATADOS 
 
1. (VI EXAME DA OAB) 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 Estado-parte. 

 
2. (VI EXAME DA OAB) O Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e o Pacto 
Internacional dos Direitos Civis e Políticos preveem em seu texto mecanismos de proteção, 
efetivação e monitoramento dos Direitos Humanos consagrados em seus respectivos textos. É 
correto afirmar que, em ambos os pactos, encontra-se o seguinte mecanismo: 

(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 Estado-parte  

 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. 
 

3. (VI EXAME DA OAB) A Convenção Interamericana de Direitos Humanos dispõe que toda pessoa 
tem direito à vida, que deve ser protegida por lei, e que ninguém dela poderá ser privado 
arbitrariamente. 
A respeito da pena de morte, o documento afirma que 

(A)   é inadmissível a aplicação da pena de morte em qualquer circunstância, já que o direito à vida 
 deve ser protegido por lei desde a concepção. 

(B)   não se pode aplicar pena de morte aos delitos políticos, exceto se forem conexos a delitos 
 comuns sujeitos a tal pena. 

(C) a pena de morte não pode ser imposta àquele que, no momento da perpetração do delito, for 
 menor de dezoito anos, nem aplicada à mulher em estado gestacional. 

(D) não se admite que Estados promulguem pena de morte, exceto se já a tiverem aplicado e a 
 tenham abolido, hipótese em que a tal pena poderá ser restabelecida. 

 
4. (VIII EXAME DA OAB) A Convenção sobre os Direitos da Criança estabelece que os Estados‐partes 
reconheçam a importância da função exercida pelos órgãos de comunicação social, devendo 
assegurar o acesso da criança à informação. Do mesmo modo o Estatuto da Criança e do 
Adolescente assegura que a informação é um direito da criança e do adolescente. 
Acerca da política de informação envolvendo menores, assinale a afirmativa correta. 

(A)  No que concerne às Medidas Específicas de Proteção, é incabível, qualquer que seja o 
estágio de compreensão da criança, prestar‐lhe informações sobre os motivos que 
determinam a intervenção, o que será informado apenas aos pais e responsáveis. 

(B)  Deve haver o encorajamento dos órgãos de comunicação social a levar em conta as 
necessidades linguísticas das crianças indígenas ou que pertençam a um grupo minoritário. 

(C)  Os proprietários das lojas que explorem a locação de fitas de programação respondem pela 
falta de informação no invólocro sobre a natureza da obra e faixa etária a que se destinam, 
isentando os funcionários e gerentes. 

(D)  A criança tem direito à liberdade de expressão, que compreende, inclusive, liberdade de 
procurar, receber e expandir informações e ideias, sem restrições, de forma oral ou por 
qualquer outro meio à escolha da criança. 
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5.  (VIII EXAME DA OAB) O Pacto de São José da Costa Rica estabelece que todas as pessoas são 
iguais perante a Lei, não se admitindo qualquer discriminação, sendo assegurada a proteção legal. 
No que tange ao direito indigenista, segundo a norma brasileira, assinale a afirmativa correta. 

(A)  As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam‐se a sua posse permanente, 
cabendo‐lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos, irrelevante o 
interesse público da União, sendo nulos e não produzindo efeitos jurídicos os atos que 
tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras. 

(B)  Os índios e as comunidades indígenas ainda não integrados à comunhão nacional ficam 
sujeitos ao regime tutelar, mas qualquer índio poderá requerer ao juiz competente a sua 
liberação do regime tutelar, mesmo que não conheça a língua portuguesa. 

(C)  O Ministério Público Federal, com exclusão de qualquer outro órgão público ou privado, deve 
promover a plena assistência ao índio e a defesa judicial ou extrajudicial dos direitos dos 
silvícolas e das comunidades indígenas. 

(D)  Os atos praticados entre um índio não integrado e qualquer pessoa estranha à comunidade 
indígena, quando não tenha havido assistência do órgão tutelar competente, são nulos, salvo 
se o índio revelar consciência e conhecimento do ato praticado, desde que não lhe seja 
prejudicial, diante da extensão dos seus efeitos. 

 
6. (VIII EXAME DA OAB)  A Declaração Universal dos Direitos Humanos idealizou a figura do “ser 
humano livre”, caso fossem atendidos os elementos que criassem condições que permitissem que 
os indivíduos usufruíssem de direitos econômicos, sociais e culturais, além dos civis e políticos. No 
Brasil, a Lei n. 10.098/2003 criou mecanismos para a promoção da acessibilidade das pessoas 
portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. 
A respeito de tais disposições legais, as afirmativas a seguir estão corretas, à exceção de uma. 
Assinale‐a. 

(A)  A pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida é aquela que em caráter 
permanentemente, não temporário, tenha limitada sua capacidade de relacionar-se com o 
meio e de utilizá‐lo. 

(B)  O Programa Nacional de Acessibilidade dispõe de dotação orçamentária específica a fim de 
tratar de medidas de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade 
reduzida. 

(C)  O Programa Nacional de Acessibilidade foi instituído no âmbito da Secretaria de Estado de 
Direitos Humanos do Ministério da Justiça. 

(D)  Os edifícios de uso público, em que seja obrigatória a instalação de elevadores, devem 
atender ao requisito de percurso acessível que una a edificação à via pública, exigindo‐se o 
mesmo de edifícios de uso privado. 

 
ELEMENTOS DE CONEXÃO 
 
7. (VI EXAME DA OAB) A sociedade empresária do ramo de comunicações A Notícia Brasileira, com 
sede no Brasil, celebrou contrato internacional de prestação de serviços de informática com a 
sociedade empresária Santiago Info, com sede em Santiago. O contrato foi celebrado em Buenos 
Aires, capital argentina, tendo sido estabelecido como foro de eleição pelas partes Santiago, se 
porventura houver a necessidade de resolução de litígio entre as partes. 
Diante da situação exposta, à luz das regras de Direito Internacional Privado veiculadas na Lei de 
Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LIND(B) e no estatuto processual civil pátrio (Código de 
Processo Civil – CP(C), assinale a alternativa correta. 

(A) No tocante à regência das obrigações previstas no contrato, aplica-se a legislação chilena, já 
que Santiago foi eleito o foro competente para se dirimir eventual controvérsia. 

(B) Nos contratos internacionais, a lei que rege a capacidade das partes pode ser diversa da que 
rege o contrato. É o que se verifica no caso exposto acima. 

(C) Como a execução da obrigação avençada entre as partes se dará no Brasil, aplica-se, 
obrigatoriamente, no tocante ao cumprimento do contrato, a legislação brasileira. 

(D) A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro veda expressamente o foro de eleição, 
razão pela qual é nula ipso jure a cláusula estabelecida pelas partes nesse sentido. 
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8. (VI EXAME DA OAB) Arnaldo Butti, cidadão brasileiro, falece em Roma, Itália, local onde residia e 
tinha domicílio. Em seu testamento, firmado em sua residência poucos dias antes de sua morte, Butti, 
que não tinha herdeiros naturais, deixou um imóvel localizado na Avenida Atlântica, na cidade do Rio 
de Janeiro, para Júlia, neta de sua enfermeira, que vive no Brasil. Inconformada com a partilha, 
Fernanda, brasileira, sobrinha-neta do falecido, que há dois anos vivia de favor no referido imóvel, 
questiona no Judiciário brasileiro a validade do testamento. Alega, em síntese, que, embora 
obedecesse a todas as formalidades previstas na lei italiana, o ato não seguiu todas as formalidades 
preconizadas pela lei brasileira. 
Com base na hipótese acima aventada, assinale a alternativa correta. 

(A) Fernanda tem razão em seu questionamento, pois a sucessão testamentária de imóvel 
localizado no Brasil rege-se, inclusive quanto à forma, pela lei do local onde a coisa se situa 
(lex rei sitae). 

(B) Fernanda tem razão em questionar a validade do testamento, pois a Lei de Introdução às 
Normas do Direito Brasileiro veda a partilha de bens imóveis situados no Brasil por ato 
testamentário firmado no exterior. 

(C) Fernanda não tem razão em questionar a validade do testamento, pois o ato testamentário se 
rege, quanto à forma, pela lei do local onde foi celebrado (locus regit actum). 

(D) O questionamento de Fernanda não será apreciado, pois a Justiça brasileira não possui 
competência para conhecer e julgar o mérito de ações que versem sobre atos testamentários 
realizados no exterior. 

 
CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS 
 
9. (VII EXAME DA OAB) Joana, funcionária de um hospital, decide adotar um recém nascido. 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. 
 

10. (VII EXAME DA OAB) A população do Quilombo da Cachoeira e da Pedreira é surpreendida com o 
lançamento do “Centro de Lançamento de Foguetes da Cachoeira e da Pedreira” e pelo consequente 
processo de desapropriação do local de moradia das populações tradicionais. Os quilombolas 
procuram o Governo Federal, que se recusa em conferir os títulos de propriedade definitiva para a 
comunidade. Segundo o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, é correto afirmar: 

(A) Como a questão versa sobre propriedade privada, questão não abordada pelo Pacto de São 
José da Costa Rica, a população do Quilombo da Cachoeira e da Pedreira terá sua petição 
inadmitida pela falta de cumprimento do requisito previsto na Convenção Americana de 
Direitos Humanos. 

(B) Como o caso em tela versa sobre o direito do Estado sobre o seu território, a Soberania do 
Estado prevalece, e a população do Quilombo da Cachoeira e da Pedreira terá sua petição 



            
 

   QUESTÕES DOS V, VI, VII E VIII EXAMES DA OAB 
   APOSTILAS DIVIDIDAS CONFORME OS PRINCIPAIS TEMAS  
 

4 

 

inadmitida pela falta de cumprimento do requisito previsto na Convenção Americana de 
Direitos Humanos. 

(C) Como o caso versa sobre discriminação racial, a população do Quilombo da Cachoeira e da 
Pedreira deverá estar representada por uma entidade nãogovernamental que seja 
reconhecida em um ou mais Estados‐membros da Organização dos Estados Americanos, e 
que inclua em suas finalidades institucionais o combate ao racismo, 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 Estado‐parte. 

(D) Como a questão versa, também, sobre a proteção da família, a população do Quilombo da 
Cachoeira e da Pedreira poderá protocolar, diretamente por seus indivíduos ou representada 
por uma entidade não governamental que seja reconhecida em um ou mais 
Estados‐membros da Organização dos Estados Americanos, a petição que contém denúncia 
ou queixa de violação da Convenção Americana de Direitos Humanos por um Estado‐parte à 
Comissão Interamericana de Direitos Humanos. 
 

LIMITES TERRITORIAIS 
 
11. (VII EXAME DA OAB)  Após assaltar uma embarcação turística a 5 milhas náuticas da costa do 
Maranhão, um bando de piratas consegue fugir com joias e dinheiro em duas embarcações leves 
motorizadas. Comunicadas rapidamente do ocorrido, duas lanchas da Marinha que patrulhavam a 
área perseguiram e alcançaram uma das embarcações a 10 milhas náuticas das linhas de base a 
partir das quais se mede o mar territorial. A segunda embarcação, no entanto, só foi alcançada a 14 
milhas náuticas das linhas de base. Ao final, todos os assaltantes foram presos e, já em terra, 
entregues à Polícia Federal. Com base no caso hipotético acima, é correto afirmar que 

(A) a prisão da primeira embarcação é legal, mas não a da segunda, pois a jurisdição brasileira 
se esgota nos limites de seu mar territorial, que é de 12 milhas náuticas contadas das linhas 
de base. 

(B) as duas prisões são ilegais, pois a competência para reprimir crimes em águas jurisdicionais 
brasileiras pertence exclusivamente à Divisão de Polícia Aérea, Marítima e de Fronteira do 
Departamento de Polícia Federal. 

(C) as duas prisões são legais, pois a primeira embarcação foi interceptada dentro dos limites do 
mar territorial e a segunda dentro dos limites da zona contígua, onde os Estados podem 
tomar medidas para reprimir as infrações às leis de seu território. 

(D) a primeira prisão é ilegal, pois ocorreu em mar territorial, área de competência exclusiva da 
Polícia Federal, e a segunda prisão é legal, pois ocorreu em zona contígua, onde a 
competência para reprimir qualquer ato que afete a segurança nacional passa a ser da 
Marinha. 

 
COMPETÊNCIA 
 
12. (VII EXAME DA OAB)  Um jato privado, pertencente a uma empresa norte americana, se envolve 
em um incidente que resulta na queda de uma aeronave comercial brasileira em território brasileiro, 
provocando dezenas de mortes. A família de uma das vítimas brasileiras inicia uma ação no Brasil 
contra a empresa norte americana, pedindo danos materiais e morais. A empresa norte‐americana 
alega que a competência para julgar o caso é da justiça americana. Segundo o direito brasileiro, o juiz 
brasileiro 

(A) tem competência concorrente porque o acidente ocorreu em território brasileiro. 
(B) não tem competência concorrente porque o réu é empresa estrangeira que não opera no 

Brasil. 
(C) não tem competência, absoluta ou relativa, e deverá remeter o caso, por carta rogatória, à 

justiça americana. 
(D) tem competência concorrente porque a vítima tinha nacionalidade brasileira. 

 
EXPULSÃO 
 
13. (VIII EXAME DA OAB) Jean Pierre, cidadão estrangeiro, foi preso em flagrante em razão de 
suposta prática de crime de falsificação de passaporte com o objetivo de viabilizar sua permanência 
no Brasil. 
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Diante dessa situação hipotética, assinale a afirmativa correta. 
(A)  A fraude para obter a entrada e permanência no território brasileiro constitui motivo suficiente 

para a expulsão do estrangeiro, cabendo, exclusivamente, ao Presidente da República, de 
forma discricionária, resolver sobre a conveniência e oportunidade da sua retirada 
compulsória do País. 

(B)  O ilícito deverá ser apurado no âmbito do Ministério da Relações Exteriores, tornando 
desnecessária a instauração de processo administrativo ou inquérito para fins de apuração 
dos fatos que ensejam a expulsão. 

(C)  O mérito do ato de expulsão é analisado mediante juízo de conveniência e oportunidade 
(discricionariedade), sendo descabido o ajuizamento de ação judicial para impugnar suposta 
lesão ou ameaça de lesão a direito, devendo, nesse caso, o juiz rejeitar a petição inicial por 
impossibilidade jurídica do pedido. 

(D)  A fraude para obter entrada e permanência no território brasileiro não é motivo para 
fundamentar ato de expulsão de estrangeiro. 
 

 

GABARITO DE DIREITO INTERNACIONAL 

 
1-B  
2-A 
3-C 
4-B 
5-D 
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8-C 
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