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DECISÃO

Trata-se de recurso interposto pelo candidato Cleiton José Muniz,
CPF, 110.383.546-76 sob o fundamento de que a legislação pátria traz como regra
que os nascidos na República Federal do Brasil,ainda que de pais estrangeiros,
são brasileiros natos e que há exceção à regra, uma vez que não serão
considerados brasileiros natos os nascidos no Brasil,de pais estrangeiros, desde
que estes estejam a serviço de seu país. Alega também que o fato de ser o pai
embaixador não é causa suficiente para a aplicação da exceção e que não foi
possível retirar do enunciado esta conclusão, ou seja, de que ele estava a serviço
daquele Paíse que este estava em território brasileiro no momento do nascimento
do filho.

Defende que por ser adotado o critério do jus saguinis na Itália, o
filho do embaixador é considerado italiano e que o critério adotado no
ordenamento italiano não obsta o critério adotado na Constituição Federal, no
que tange o jus solis, sob o argumento de que, neste caso, os efeitos da norma se
restringem ao país em que é aplicada.

E que em razão do acima exposto a resposta da questão 05
deveria ser a lettra "a" ao invés da letra "c".

Sucintamente relatado. Decido.

Nos termos do inciso I, alínea "a" do artigo 12 da Carta
Republicana, são brasileiros natos os nascidos na República Federativa do Brasil,
ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu
país.

Da leitura da norma constitucional acima, extrai-se que a matéria
permeio o campo da nacionalidade originária que pode ser adquirida pela regra
do jus sanguinis (direito de sangue) ou jus soli (direito do solo). Em outras palavras
é dizer que a primeira considera a nacionalidade por filiação ou que tenha
parentesco ou laço sanguíneo e a segunda desconsidero a nacionalidade dos
pais, levando-se em conta apenas e tão somente o local de nascimento da
criança.

Vê-se, pois, que o recorrente reconhece a exceção contida na
regra do inciso I, alínea "a" do artigo 12da Carta Republicana que diz, de forma
indireta, que se os pais estiverem a serviço de seu país, seus filhos, aqui nascidos,
não serão considerados brasileirosnatos. Eé assimporque a regra a ser utilizada é
a do país de origem e não uela do ordenamento jurídico local do nascimento.
Se assim não considerar estaríamos afastando a aplicação das normas
jurídicas do país de origem.
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Alega que o fato de ser o pai embaixador por si só não enseja a
aplicação da exceção. Por certo, que não. Ele ( embaixador) precisa estar em
outro país a serviço de seu país. Epor óbvio, ter um filho. Existindoestes requisitos,
aplica-se a regra constitucional, ou seja, o filho é considerado estrangeiro.

Sustenta também, que do enunciado da questão não se pode
concluir que o pai estava em território brasileiro no momento do nascimento do
filho. O fato do pai, estar ou não, em território brasileiro no momento do
nascimento é irrelevante. Os requisitos imprescindíveis à aqulslçao da
nacionalidade já foram objeto de análise acima. Não merecendo nenhum
reparo.

A questão é objetiva e clara, não necessita de complemento, no
sentido de torná-Ia inteligível, uma vez que embaixador, a não ser por uma
questão especialíssima, sempre está a serviço de seu país em outro país. É dizer
que ele é funcionário diplomático que está acreditado junto a um outro Estado
diverso de seu país de origem.

O candidato deve atentar-se que a prova está sendo aplicada no
Brasile se alguma situação excepcional requeresse um complemento para tornar
a questão inteligível, por certo estaria lançada na proposição. Emoutras linhas, a
questão diz "do embaixador da Itália" e não "de um embaixador da Itália" no
sentido de gerar dúvida. É dizer que a preposição "do" por si só define, o que
não ocorreria se fosse utilizado a preposição "de" seguido do artigo indefinido
"um", consoante ficou grafado acima. Frise-se,se estou aplicando a prova no
Brasile digo que o filho do embaixador da Itália e de mãe, também italiana,
nascido no Brasil,não necessito de lançar mão de complemento para a referida
oração, ante a ausência de dubiedade.

A questão da dupla cidadania não pode ser objeto do recurso
porque divorciada do debate.

Pelo exposto, conheço do recurso porque tempestivo e no mérito o
rejeito nos termos da fundamentação, mantendo-se a questão da forma que foi
proposta.

Dê-seciência ao candidato.
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