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QUESTÃO NÚMERO 29.1

GABARITO PRELIMINAR: E

COMENTÁRIO: Efetivamente o direito a ter uma nacionalidade é mencionado no artigo 15 da Declaração
Universal de Direitos Humanos, mas isto não significa que a situação de apatridia tenha sido erradicada.
Segundo dados do Relatório Internacional sobre Apatridia, produzido pelo Alto Comissariado da ONU
para Refugiados (Acnur), cerca de 10 milhões de pessoas não possuem uma nacionalidade ou não
podem fazer valer os direitos inerentes à condição de nacional de nenhum país. Isso demonstra que este
fenômeno não foi “praticamente extinto” no século 21. Não por falta de convenções, tendo em vista
que foram estabelecidos tratados como a Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas (1954) e a
Convenção para Redução dos Casos de Apatridia (1961).

QUESTÃO NÚMERO 29.2

GABARITO PRELIMINAR: E

COMENTÁRIO: O casamento civil em si não é requisito para obtenção de nacionalidade brasileira. A
nacionalidade derivada na modalidade ordinária pode ser solicitada a partir de requisitos estabelecidos
no artigo 65 da Lei 13445/17, dentre eles o tempo de residência de 4 anos no Brasil que pode ser
reduzido para no mínimo 1 ano caso tenha cônjuge ou companheiro brasileiro (artigo 66, III da Lei
13445/17).

QUESTÃO NÚMERO 29.3

GABARITO PRELIMINAR: C

COMENTÁRIO: A CF/88 apresenta em seu artigo 4º X que a concessão de asilo político está entre os
princípios que regem as relações internacionais das quais o Brasil participa. Além disso, a lei da
Migração em seu artigo 28 estabelece que o asilo político não será concedido "a quem tenha cometido
genocídio, crime contra a humanidade, crime de guerra ou crime de agressão".

QUESTÃO NÚMERO 29.4

GABARITO PRELIMINAR: C



COMENTÁRIO: Alternativa em conformidade com a literalidade do artigo 3º XI da lei 13445/17: “acesso
igualitário e livre do migrante a serviços, programas e benefícios sociais, bens públicos, educação,
assistência jurídica integral pública, trabalho, moradia, serviço bancário e seguridade social;”

QUESTÃO NÚMERO 30.1

GABARITO PRELIMINAR: C

COMENTÁRIO: Alternativa correta de acordo com a literalidade do artigo 1º do Estatuto de
Roma: “O Tribunal será uma instituição permanente, com jurisdição sobre as pessoas
responsáveis pelos crimes de maior gravidade com alcance internacional, de acordo com
o presente Estatuto, e será complementar às jurisdições penais nacionais.”

QUESTÃO NÚMERO 30.2

GABARITO PRELIMINAR: E

COMENTÁRIO: O Brasil é signatário das emendas de Campala, mas ainda não as ratificou. A
Emenda de Campala foi adotada na Conferência de Revisão de 2010 e definiu o crime de
agressão (artigo 8bis) e as condições para que o TPI pudesse exercer sua jurisdição em
relação a esse crime (artigos 15bis e 15ter). Para ativar a jurisdição do TPI em relação a
esse crime seria necessário a apresentação de 30 ratificações da emenda, juntamente
com a decisão de dois terços dos Estados-partes, e não antes de 2017. Todavia, em 2019,
a Assembleia decidiu por consenso ativar a jurisdição para o crime de agressão.

QUESTÃO NÚMERO 30.3

GABARITO PRELIMINAR: C

COMENTÁRIO: Alternativa correta em conformidade com o exercício de jurisdição do TPI no
artigo 13 “b”: “O Conselho de Segurança, agindo nos termos do Capítulo VII da Carta das
Nações Unidas, denunciar ao Procurador qualquer situação em que haja indícios de ter
ocorrido a prática de um ou vários desses crimes”

QUESTÃO NÚMERO 30.4

GABARITO PRELIMINAR: E

COMENTÁRIO: Efetivamente o adiamento do inquérito e do procedimento criminal está previsto no
artigo 16 do Estatuto de Roma, mas tal medida nunca foi utilizada pelo Conselho de Segurança das
Nações Unidas.

QUESTÃO NÚMERO 31.1

GABARITO PRELIMINAR: E



COMENTÁRIO: Efetivamente, o Brasil ratificou a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados em
2009, mas o fez com duas reservas: Artigo 25 (aplicação provisória de tratados) e Artigo 66 (solução de
controvérsias).

QUESTÃO NÚMERO: 31.2

GABARITO PRELIMINAR: E

COMENTÁRIO: A regra geral estabelecida na Convenção de Viena de 1969 é de que "uma parte não pode
invocar as disposições de seu direito interno para justificar o inadimplemento de um tratado" (Artigo
27). Todavia, a própria convenção reconhece uma exceção no Artigo 46: "Um Estado não pode invocar o
fato de que seu consentimento em obrigar-se por um tratado foi expresso em violação de uma
disposição de seu direito interno sobre competência para concluir tratados, a não ser que essa violação
fosse manifesta e dissesse respeito a uma norma de seu direito interno de importância fundamental."

QUESTÃO NÚMERO: 31.3

GABARITO PRELIMINAR: C

COMENTÁRIO: De acordo com o artigo 2 “d” da Convenção de Viena de 1969, reservas podem ser feitas
pelos Estados ao "assinar, ratificar, aceitar ou aprovar um tratado, ou a ele aderir". Todavia, essas
reservas devem seguir as limitações impostas pelo tratado (artigo 19 da Convenção de Viena). Dentre
esses limites, o tratado pode proibir a imposição de reserva como é o caso do Estatuto de Roma que
criou o Tribunal Penal Internacional (artigo 120).

QUESTÃO NÚMERO: 31.4

GABARITO PRELIMINAR: E

COMENTÁRIO: Alternativa incorreta com base no Artigo 5º §3º da CF/88. O quórum de
aprovação é de votação nas duas casas do Congresso Nacional, em dois turnos, por
maioria qualificada de três quintos dos votos e não por maioria simples como previsto na
alternativa. Lembrar da dica: 2235

QUESTÃO NÚMERO: 32.1

GABARITO PRELIMINAR: C

COMENTÁRIO: A Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar foi celebrada em
1982, ratificada pelo Brasil em 1987 e internalizada pelo Decreto 99165/1990. Após sua
celebração foram estabelecidos dois acordos complementares: o Acordo Relativo à
Implementação da Parte XI da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, de
1994, que versa sobre a aplicação de normas de mineração na área e o Acordo sobre a
Conservação de Peixes Transzonais e Altamente Altamente Migratórios, de 1995, que faz
referência aos recursos pesqueiros que circulam entre mais de uma zona econômica
exclusiva. O Brasil já ratificou ambos (Decreto 6440/2008 e Decreto 4361/2002).



QUESTÃO NÚMERO: 32.2

GABARITO PRELIMINAR: E

COMENTÁRIO: Conforme o artigo 3º da CNUDM: “Todo Estado tem o direito de fixar a
largura do seu mar territorial até um limite que não ultrapasse 12 milhas marítimas,
medidas a partir de linhas de base determinadas de conformidade com a presente
Convenção.” Sendo assim, é facultado ao Estado fixar o limite do mar territorial em 12
milhas e não um dever ou obrigação.

QUESTÃO NÚMERO: 32.3

GABARITO PRELIMINAR: E

COMENTÁRIO: PASSÍVEL DE RECURSO. O artigo 136 da CNUDM estabelece que “A Área
e seus recursos são patrimônio comum da humanidade.” Sendo assim, a banca
considerou o gabarito como ERRADO por falta de menção expressa de recursos
genéticos decorrentes da biodiversidade marinha. Todavia, a inclusão desses recursos
nesta área ainda está em discussão na ONU, não tendo sido estabelecido se serão regidos
pelo princípio da liberdade do alto mar e, portanto, passível de dominação como se
fossem “res nullius” ou pelo princípio do patrimônio comum da humanidade e, portanto
sem possibilidade de apropriação. A posição brasileira é pela inclusão como patrimônio
comum da humanidade, contrariando, portanto, o gabarito do IADES.

QUESTÃO NÚMERO: 32.4

GABARITO PRELIMINAR: C

COMENTÁRIO: Alternativa correta com base nos artigos 288 da CNUDM que fixa a
jurisdição do TIDM sobre controvérsias relacionadas à interpretação ou aplicação da
Convenção e com base no artigo 293 da CNUDM que estabelece a possibilidade do TIDM
resolver controvérsias com base em "outras normas de direito internacional que não
forem incompatíveis com esta Convenção".
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