
 
 
 
 

Proteção Internacional dos Direitos Humanos 
Ano Letivo 2020/2021 – Turma da Noite 

Exame escrito 
14.01.2021 

 

Regência: Vitalino Canas 
 

 
 

TÓPICOS DE RESOLUÇÃO 

 
 

Parte I 
(7 valores por questão) 

 
Escolha apenas dois dos seguintes temas e desenvolva-os: 
 

a) Não existe ainda um Tribunal Internacional de Direitos Humanos com jurisidição 
universal. Pode dizer-se que os tribunais dos sistemas regionais de Direito Humanos 
colmatam essa lacuna? 
 

Confirmação da correção da primeira parte do enunciado da pergunta. Alusão ao Tribunal 
Internacional de Justiça como jurisdição das Nações Unidas, mas sem competências 
específicas no que toca à proteção dos direitos humanos. Referências, contudo, a situações 
em que o TIJ aplica normas de direitos humanos. Alusão aos vários sistemas regionais 
(designadamente europeu, interamericano e africano) e suas caraterísticas e regimes. 
Explicação dos motivos por que não substituem um tribunal de direitos humanos com 
jurisdição universal, não obstante a sua importância regional e progressos. 
 

b) O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos sofre de um crónico e recorrente 
problema de excesso de pendências: porquê e que tipo de soluções têm sido 
adotadas? 

Explanação do desenvolvimento ocorrido no sistema regional do Conselho da Europa, (de 
sistema binário, Comissão/Tribunal, para um sistema conncentrado), com acessibilidade 
direta pelos indivíduos. Apresentação do sucessivo alargamento do número de Estados-parte 
e de novas questões. Apresentação dos vários crivos a que está sujeito o acesso ao TEDH. 
Apresentação das diferentes formações de decisão do TEDH e relevo desse modo de 
funcionamento para maior eficácia e decisões mais expeditas. Alusão aos sucessivos 
protocolos adicionais e aos mecanismos adotados para diminuir a pressão sobre o TEDH e 
o número de pendências. 
 

c) Sistema de proteção de Direitos Humanos da Convenção Europeia dos Direitos 
Humanos. 

Apresentação dos antecedentes históricos da CEDH e sua formação. Exposição sucinta do 
seu conteúdo e mecanismos de proteção, quer na sua configuração inicial quer actuais.  
Desenvolvimento dos aspectos referentes ao TEDH: designação dos juízes, composição, 
competências, formações, tramitação processual, valor jurídico das suas decisões, 
importância de alguns princípios materiais (subsidiariedade, proporcionalidade). Tratamento 
do tema da execução das decisões do TEDH. Relevância do papel desempenhado pelo 
Comité de Ministros do Conselho da Europa. 
 

Parte II 
(2 valores por questão) 

 



Responda sucintamente apenas a três das seguintes questões: 

1. O costume mantém relevância como fonte de Direito Internacional de Direitos 

Humanos? 

Exposição sucinta do valor do costume como fonte de Direito, confirmação da sua 

relevância no DIDH, apresentação das circunstâncias em que se verifica essa relevância. 

2. O que é o jus cogens? 

Atributo que assiste a certas normas – convencionais ou costumeiras - particularmente 

blindadas do ponto de vista formal, por serem consideradas perentórias ou absolutas, 

insuscetíveis de derrogação, imperativas. 

3. A Declaração Universal dos Direitos Humanos tem natureza vinculativa?  

Apresentação sucinta da evolução ocorrida, desde a sua adoção pela AG da ONU, e da 

discussão sobre a possibilidade de algumas normas, pelo menos, terem adquirido caráter 

vinculativo. 

4. Sistema de proteção associado ao Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. 

Apresentação do Comité dos Direitos Humanos, suas competências, particularmente no 

âmbito do 1.º Protocolo facultativo. 

 


