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Domínio Público Internacional: 
O Direito do Mar (Bens da União – CF, art. 20) 



. Conceito de Linha Base ou de Preamar ou Baixa-mar 

. Importância para o Pré-sal 

. Conceito de Passagem inocente (contínua e rápida) 

. Tribunal do Mar – Sede em Hamburgo  

Direito do mar 

(o excedente deve ser oferecido a outros países) 

Mar Territorial: 12 MN 

Zona Contígua: - +12MN 

ZEE: 200 MN  

Soberania/Jurisdição plena (inclusive subsolo e espaço aéreo) 

Direito de soberania para fins de exploração de recursos vivos e  
não vivos (o excedente deve ser oferecido a outros países) 



 

 

Prerrogativas do brasileiro nato 

● Direito de ocupar cargos públicos pertencentes à linha sucessória da Presidência da Republica; 

● Direito de seguir carreira diplomática; 

● Direito de assumir o posto de Oficial das Forças Armadas ou de Ministro da Defesa; 

● Direito de ser proprietário de empresa de comunicação (direito adquirido pelo naturalizado, após 10 anos) 

● O Conselho da República (CF/88, art. 89, inciso VII) conterá, necessariamente, 6 brasileiros natos; 

● A Extradição não é possível para brasileiros natos, sendo possível, em casos específicos, para 

brasileiros naturalizados.  

 

Nacionalidade 



Exclusão do Estrangeiro 

  INICIATIVA ÓRGÃO COMPETENTE CAUSA 
CONSEQUÊNCIAS PARA 

O ESTRANGEIRO 

DEPORTAÇÃO Autoridades Locais 
Departamento de Polícia 
Federal 

Entrada ou estada 
irregular no território  

Reentrada condicionada à 

regularização de sua 
situação 

EXPULSÃO Autoridades Locais Presidente da República 

Atentar contra a 

segurança nacional, a 

ordem pública ou ser 
nocivo à conveniência ou 
aos interesses nacionais. 

Proibição de retorno ao país 

EXTRADIÇÃO Estado estrangeiro 
Executivo, após autorização 
do STF 

Crime 
Ser julgado pelo Estado 
competente 

ENTREGA AO 
TPI 

TPI 
Poder Executivo, após 
autorização do STF 

Crimes incluídos na 

competência do 

Tribunal Penal 
Internacional 

Ser julgado pelo Tribunal 
Penal Internacional 



Competência Internacional (CPC/2015) 

 
 
 

 
 
 
  

Juiz brasileiro pode julgar? 
 

COMPETENCIA RELATIVA: Art. 21 e 22. NCPC   
I - o réu é domiciliado no Brasil (EMPRESAS – FILIAIS); 
II - no Brasil tiver de ser cumprida a obrigação;  
III - o fundamento seja fato ocorrido ou ato praticado no Brasil. 
IVI – Ações de alimentos, quando:  
a) o credor tiver domicílio ou residência no Brasil;  
b) o réu mantiver vínculos no Brasil, tais como posse ou 
propriedade de bens, recebimento de renda ou obtenção de 
benefícios econômicos;  
V - decorrentes de relações de consumo, quando o consumidor 
tiver domicílio ou residência no Brasil; 
VII - em que as partes, expressa ou tacitamente, se submeterem à 
jurisdição nacional.  



Competência Internacional (CPC/2015) 

 
 
 

 
 
 
  

COMPETENCIA EXCLUSIVA Art. 23.   
Compete à autoridade judiciária brasileira, com exclusão de 
qualquer outra:  
I - conhecer de ações relativas a imóveis situados no Brasil;  
II - partilha de bens situados no Brasil, seja em sucessão, 
seja em divórcio ou sepração. 
 
ARBITRAGEM: Mecanismo de soluçao de controversia que 
afasta do judiciario a solucao do litigio. Precisa de um 
acordo das partes. 
 
Se, existindo a convenção de arbitragem, a parte iniciar uma 
demanda judicial, o juiz deve extinguir o feito, sem análise 
do mérito. 

 



Lei aplicável (LINDB) 

Principais elementos de conexão 

A) Domicilio das Partes (Capacidade) 

B) Local do Ato (Contratos e Obrigações) 

C) Local de cumprimento da obrigação (Forma essencial) 

Há hipóteses em que o juiz 
brasileiro vai aplicar lei 

estrangeira para resolver o caso.  
Fiquem atentos para não cair em 

pegadinhas. 



Homologação de sentença estrangeira 

. Delibação: contenciosidade limitada – análise formal e respeito a ordem pública 

. Pressupostos para a homologação  
 

● Prolação por juiz competente 

● Citação do réu ou configuração legal de sua revelia 

● Trânsito em julgado do ato sentencial homologando 

● Autenticação pelo Consulado brasileiro 

● Tradução juramentada no Brasil  
 



Últimas dicas 

● Convenção da Apostila de Haia 
 A Apostila é o certificado emitido nos termos da Convenção que autentica a origem de 
um Documento Público. O Cartórios Públicos podem emitir a Apostila. Isso acaba com a 
“consularização” de documentos nos 112 países signatários. 

 
● Mudança na jurisprudência do STF sobre perda da nacionalidade (MS 33.864) 
O brasileiro – ainda que nato – pode perder a nacionalidade brasileira e até ser extraditado, 
desde que venha a optar, voluntariamente, por nacionalidade estrangeira. 
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