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Questão 40 

GABARITO: E 

A Convenção de Palermo foi aprovada por meio do Decreto Legislativo no231, de 29 de maio 

de 2003 e promulgada pelo decreto executivo no  5.015 de 12 de março de 2004. Logo no 

âmbito interno ela não foi ratificada por decreto e sim INTERNALIZADA POR 

DECRETO. 

 

Questão 41 

GABARITO: E 

A alternativa está incorreta pois apesar do Protocolo Adicional à Convenção de Palermo 

relativo à prevenção, repressão e punição do tráfico de Pessoas, em especial mulheres e 

crianças, já ter sido incorporado ao direito brasileiro pelo decreto executivo n. 5.017 de 12 de 

março de 2004, ele não possui eficácia de lei complementar e sim de norma supralegal por 

versar sobre direitos humanos. 

 

Questão 42 

GABARITO: C 

O asilo político é o acolhimento pelo Estado de estrangeiro perseguido geralmente, mas não 

necessariamente, em seu próprio país, por razões de dissidência política, de delitos de opinião 

ou por crimes relacionados com a segurança do Estado, não sendo necessária a reciprocidade 

para tal. 

 

Questão 43 

GABARITO: E 

Alternativa errada visto que o Brasil não só ratificou o Estatuo de Roma pelo Decreto 

Legislativo n. 112/2002 como promulgou o Estatuto pelo Decreto Executivo n. 4.388/2002. 

Vale ressaltar que no caso do Tribunal Penal Internacional, o Estado não irá proceder a 



 

extradição e sim entrega de indivíduos pelo cometimento dos crimes de competência deste 

Tribunal. O fato do TPI prever a pena de prisão perpétua constitui uma incompatibilidade 

aparente em relação ao ordenamento brasileiro, visto que a pena não será cumprida no Brasil. 

 

Questão 44 

A soberania de Estado costeiro sobre o seu mar territorial abrange não apenas as águas, mas 

também o leito do mar, seu subsolo e o espaço aéreo correspondente, devendo tal Estado, 

contudo, admitir o direito de passagem inocente de navios mercantes ou de guerra de 

qualquer outro Estado. 

GABARITO: E 

Alternativa incorreta visto que o direito de passagem inocente só se justifica pelo interesse da 

liberdade de comércio e navegação, não estando tal interesse presente na solicitação de 

passagem de um navio de guerra que constituem uma ameaça potencial para o Estado 

costeiro. Nas palavras de Valerio Mazzuoli: 

parece-nos não ser possível franquear as águas do Estado à passagem inocente de navios de 

guerra, uma vez que o fundamento do direito de passagem deriva do interesse universal 

apresentado pela liberdade de comércio e de navegação, o que inexiste no caso da passagem 

de embarcações bélicas.34 Daí a maioria da doutrina admitir que a passagem de navios de 

guerra pelo mar territorial de determinado Estado fica sujeita às regras especiais estabelecidas 

por este último. Este ponto de vista foi expressamente adotado pelo art. 11 do “Projeto de 

Regulamentação Relativo ao Mar Territorial em tempo de Paz”, então adotado pelo Institut de 

Droit Internacional, na sua sessão de Estocolmo de 1928, de que foram relatores Sir Thomas 

Barclay, L. Oppenheim, Theodor Niemeyer, Philip Marshall Brown e Alejandro Alvarez, nestes 

termos: “A livre passagem dos navios de guerra pode estar sujeita às regras especiais do 

Estado ribeirinho”.” 

Nesse sentido ao afirmar que o Estado DEVE ADMITIR O DIREITO DE PASSAGEM INOCENTE DE 

NAVIOS DE GUERRA, mesmo em detrimento de sua soberania estaria falsa, visto que caso 

admita tal passagem será de acordo com suas regulamentações conforme o art. 2º par. 3º do 

Decreto-lei 1.098 de 1970:  “O Governo brasileiro estabelecerá os regulamentos que, por 

motivos de segurança, lhe pareça necessário fazer observar por navios de guerra e outros 

navios de Estado estrangeiro.” 

 

Questão 45 

A ONU é um sujeito secundário de direito internacional interestatal criado exclusivamente 

por Estados mediante tratado internacional multilateral, excluída a sua participação como 

membro de qualquer organização de natureza privada. 

GABARITO: E 
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Alternativa incorreta visto que efetivamente a ONU pode ser considerada um sujeito 

secundário criado por Estados considerados sujeitos originários de direito internacional. 

Correto ainda é afirmar que a Organização foi criada exclusivamente por Estados mediante 

tratado multilateral (Carta da ONU assinada por 51 Estados em 1945). Todavia não existe 

nenhuma vedação a que a ONU participe como membro de qualquer organização de natureza 

privada. Vale ressaltar que o impedimento de que entidades privadas se tornem membros da 

ONU não significa que ela enquanto sujeito de direito internacional, dotada de personalidade 

jurídica, participe de organização de natureza privada. 

 

Questão 46 

GABARITO: C 

Alternativa correta visto que o visto constitui mera expectativa de direito, podendo ser de 

vários tipos e com diferentes propósitos, o que irá condicionar a assunção de deveres pelo 

Estado que recebe o estrangeiro. 

 

 

Alice Rocha 

Doutora em DIREITO INTERNACIONAL ECONÔMICO pela 

Université dAix-Marseille III. Possui graduação em DIREITO 

pelo Centro Universitário de Brasília (2005), graduação em 

CIENCIA POLITICA pela Universidade de Brasília (2004), 

graduação em RELAÇÕES INTERNACIONAIS pela 

Universidade de Brasília (2004) e mestrado em DIREITO 

DAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS pelo Centro Universitário 

de Brasília (2006). Atualmente é professora no Centro Universitário de Brasília - 

UniCEUB e na Faculdade Processus. Tem experiência na área de Direito, Relações 

Internacionais e Ciência Politica, com ênfase em Direito Internacional Econômico e 

Direitos Humanos. 


